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Felsőlajos Község Önkormányzata  
Képviselő-testülete 
 
Ikt. sz: LMKOHFL/838-4/2021. 
 
 

Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
2021. szeptember 16-án, csütörtökön 12.30 órakor 

megtartott üléséről 
 
 
Az ülésen hozott rendelet: 
 

 
- Felsőlajos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2021. (IX. 17.)  

önkormányzati rendelete a tanyagondnoki szolgálatról szóló 13/2020. (IX. 11.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 

 
 

Az ülésen hozott határozatok száma és tárgya: 
 
46/2021. (IX.16.) ÖH.  Beszámoló Dabas Hivatásos  

Tűzoltó Parancsnokság 2020. évi munkájáról 
 
47/2021. (IX.16.) ÖH.   Csatlakozás a Bursa Hungarica  

Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez 
 
48/2021. (IX.16.) ÖH.  A 2022-2036. évi időszakra vonatkozó  
 

Gördülő Fejlesztési Terv véleményezése 
49/2021. (IX.16.) ÖH. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 

begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatással kapcsolatos 
pályázat kiírása 

 
50/2021. (IX.16.) ÖH. 2020-2021. évi kulturális feladatok ellátására kapott 

támogatás 
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JEGYZŐKÖNYV 
 
 
Készült: Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2021. szeptember 16-án, 
délután  12.30 órakor, Lajosmizse Város Önkormányzata Dísztermében megtartott soros nyílt 
Képviselő-testületi ülésről. 
 
Jelen vannak: Juhász Gyula polgármester, Kun János alpolgármester, Majoros István 
képviselő. 
Makainé Antal Anikó és Czigány Lajos képviselő jelezte, hogy nem tud jelen lenni az ülésen. 
 
Tanácskozási joggal megjelentek:   dr. Balogh László jegyző 
      Muhariné Mayer Piroska aljegyző 
       
Egyéb meghívottak:  dr. Kiss Sándor tűzoltó százados parancsnok helyettes 
   Gere Imre tűzoltó ezredes  
   
Jegyzőkönyvvezető:  Márton Györgyné 
 
Juhász Gyula polgármester: Tisztelettel köszöntök minden megjelentet a mai nyílt képviselő-
testületi ülésen. Külön köszöntöm aljegyző asszonyt, jegyző urat. A 6./ napirendi ponthoz  
vendégeink érkeztek, Gere Imre ezredes, és dr. Kiss Sándor tűzoltó százados, parancsnok 
helyettes, köszönjük, hogy elfogadták meghívásunkat.   
Megállapítom, hogy határozatképesek vagyunk, mert az 5 fő képviselőből 3 fő képviselő jelen 
van.  
A meghívóban közzétett napirendi pontok mindenki előtt ismertek, megkérdezem, hogy van-e 
valakinek kiegészítésre, illetve módosításra javaslata? Amennyiben nincs, s egyetértünk a 
meghívó szerinti nyílt ülési napirendi pontokkal, kérem, kézfelemeléssel jelezzük. 
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület tagjai 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás 
nem volt- az alábbi napirendi pont tárgyalását fogadták el: 
 
Napirendi pont:       Előterjesztő: 
 
1./ Felsőlajos Község Önkormányzat Képviselő-testületének Juhász Gyula 
     …./2021. (..) önkormányzati rendelete a tanyagondnoki  polgármester 
     szolgálatról szóló 13/2020. (IX. 11.) önkormányzati ren- 
     delet módosításáról 
 
2.) Beszámoló a Dabas Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság 2020.  Juhász Gyula 
     évi munkájáról       polgármester 
 
3./ Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati  Juhász Gyula 
     Ösztöndíjrendszerhez      polgármester 
 
4./ A 2022-2036. évi időszakra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Juhász Gyula 
     Terv véleményezése      polgármester 
 
5./ Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűj- Juhász Gyula 
     tésére vonatkozó közszoláltatással kapcsolatos pályázat ki-       polgármester 
     írása 
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6./ 2020-2021. évi kulturális feladatok ellátására kapott támogatás  Juhász Gyula 
          polgármester 
 
7./ Egyebek 
 
8./ Interpellációk 
 
 
1./ Napirendi pont 
Felsőlajos Község Önkormányzat Képviselő-testületének …/2021. (….) önkormányzati 
rendelete a tanyagondnoki szolgálatról szóló 13/2020. (IX. 11.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 
Előadó:  Juhász Gyula polgármester 
 
Juhász Gyula polgármester: A tanyagondnoki szolgálatot ez év március 1-el elindítottuk, s 
módosítani kell a rendeletet, és a Szervezeti és Működési Szabályzatnak a mellékletét 
módosítani kell. A fenntartó a tanyagondnoki szolgálatot nem szüneteltetheti, távollét esetén is 
gondoskodni kell a folyamatos működésről. Benyújtottunk egy pályázatot a tanyabuszra is, 
mely a külterületen élők ellátását biztosítaná. Október végén, november elején átvehetjük a 
tanyabuszt. A rendszámot is át kell módosítani majd, ezért a tanyagondnoki rendeletet is. A 
tanyabusz a „Magyar Falu” programban támogatást nyert. Kérdezem, hogy van-e kérdés, 
észrevétel? Nincs. 
Aki a rendelet-tervezettel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a 
Képviselő-testület 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- az alábbi rendeletet 
alkotta meg: 
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Felsőlajos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2021. (IX. 17.) 
önkormányzati rendelete 

a tanyagondnoki szolgálatról szóló 13/2020. (IX.11.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 

Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 60. § (3) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 
8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1. § 

A tanyagondnoki szolgálatról szóló 13/2020 (IX.11.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 
13/2020. (IX.11.) önkormányzati rendelethez. melléklete az 1. melléklet szerint módosul. 

2. § 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatályba lépést követő napon 
hatályát veszti. 
 
 
 

Juhász Gyula         dr. Balogh László  
 polgármester              jegyző  

    
 
 
 
     

A rendelet kihirdetésének napja: 2021. szeptember 17. 
        dr. Balogh László 

                                             jegyző 
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1. melléklet 

1. A tanyagondnoki szolgálatról szóló 13/2020 (IX.11.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 
13/2020. (IX.11.) önkormányzati rendelethez. melléklet VII. része helyébe a következő 
rendelkezés lép: 

„VII. rész  

Egyéb – a tanyagondnoki szolgáltatás fenntartásával kapcsolatos – előírások 

Személyi feltételek 

Az önkormányzat a tanyagondnoki szolgálat ellátásához megfelelő kategóriájú jogosítvánnyal 
rendelkező 1 fő közalkalmazottat alkalmaz. 

A közalkalmazott munkaköre: tanyagondnok, az egyéb munkáltatói jogkör gyakorlója a 
polgármester. 

A tanyagondnok köteles elvégezni a fenntartó által finanszírozott, munkakör betöltéséhez 
szükséges tanyagondnoki alapképzést. 

A tanyagondnoki szolgáltatást végző köteles a munkáltató által támogatott kötelező 
továbbképzéseken részt venni. 

A tanyagondnoki szolgáltatást végző számára lehetőséget kell biztosítani – a feladatellátáshoz 
szükséges – közösségi összejöveteleken való részvételre, a szakmai szervezetekkel és más 
intézményekkel történő kapcsolattartásra (megyei vagy regionális tanyagondnoki egyesületek). 

A tanyagondnoki szolgáltatást végző köteles a szociális szolgáltatást végző munkatársakra 
vonatkozó etikai szabályokat betartani. 

A tanyagondnoki szolgáltatást végző köteles minden munkanapon, illetve a munkaidőn túli 
munkába rendelés esetén az előírt időben munkára jelentkezni munkavégzésre alkalmas 
állapotban. 

A tanyagondnok esetleges egészségügyi, fiziológiai állapotváltozását köteles munkáltatójának 
mielőbb jelenteni, hogy helyettesítése megoldható legyen. Ez különösen vonatkozik a 
gépjárművezetés alóli felmentésre, amennyiben esetleg más feladatok ellátásában az említett 
problémák miatt nem akadályozott. 

Helyettesítés 

A fenntartó a tanyagondnok távolléte esetén is köteles a szolgáltatás feladatait ellátni. A 
helyettesítést Felsőlajos Község Polgármestere eseti megbízással történő feladat ellátással 
biztosítja. 

Tárgyi feltételek 

A feladat elvégzéséhez szükséges gépjárművet zárt helyen kell tárolni. A tanyagondnoki 
szolgáltatást végző köteles a gépjárművet használat után minden nap ezen a helyen leállítani. 
A tanyagondnoki szolgáltatást végző köteles a gépkocsit rendben, tisztán tartani, a 
szervizigényt figyelemmel kísérni (km-óraállás), menetlevelet vezetni. 
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A tanyagondnok jogosult a szolgáltatással kapcsolatos iratokba betekinteni és a tanyagondnoki 
gépjármű mellett a feladatellátásához szükséges egyéb, a szolgáltatást fenntartó rendelkezésére 
álló eszközöket is használni (számítógép, internet, telefon stb). 

A tanyagondnok tevékenységének, a szolgáltatások igénybevételének dokumentálására a 
személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működési 
feltételekről szóló 1/2000. (I.07.) SzCsM rendelet 39. § (4) bekezdése alapján a Szociális 
Ágazati Portálon közzétett tevékenységnaplót vezet. A tevékenységnapló 9. oszlopát, azaz a 
szolgáltatást igénybe vevők aláírását nem kell vezetni.” 

 
 
2./ Napirendi pont 
Beszámoló a Dabas Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság 2020. évi munkájáról 
Előadó:   Juhász Gyula polgármester 
 
Juhász Gyula polgármester: Köszöntöm a tűzoltó urakat. Felsőlajoson is volt feladatuk a 
tűzoltóságnak. Nagyon lelkiismeretes munkát végeznek. Köszönjük a beszámolót. Kérdés, 
észrevétel van-e? 
 
Gere Imre tűzoltó ezredes: Köszöntöm a jelenlevőket. A hatósági felügyeletet Kecskmét 
gyakorolja, a tűzoltást pedig mi (Dabasi Tűzoltóság) végezzük. A magam részéről a 
kirendeltség vezetője vagyok, Dabas és Monor tartozik hozzám. A parancsnok helyettes látja 
el jelenleg a parancsnoki feladatokat. 
Átadom a szót a parancsnok helyettesnek. 
 
dr. Kiss Sándor parancsnokhelyettes: Köszötöm a jelenlevőket. Három fő kört vontunk be 
munkánkba. 
1./ Otthon jellegű épületekkel kapcsolatos események: 2020. I. félévben volt 1 db. Kecskeméti 
beavatkozások ebben a statisztikai adatban nincsenek. 2021. I. félévben 1 db, a II. félévben 
eddig nem volt ilyen jellegű esemény. 
2./ Szabadtéri tűzoltások vonatkozásában az aszályos időszak erőpróba a tűzoltóság munkája 
szempontjából 2020. I. félévben 1 db volt, 2020. II. félévben 1 db. 
3./ Műszaki mentések és ezekkel kapcsolatos mentő, tűzvédelmi tevékenység. Szerencsére sem 
2020-ban, sem 2021-ben nem volt olyan műszaki mentés, ami Felsőlajost érintette volna és 
Dabas működött volna közre.  
Szeretnék köszönetet mondani a Lajosmizsei Tűzoltóságnak a végzett munkájáért, Felsőlajos 
Község és Lajosmizse Város Önkormányzatának és Képviselő-testületének a támogatásért. 
Köszönöm. 
 
Juhász Gyula polgármester: Köszönjük a kiegészítést. Nagyon fontos a tűzoltóság feladata, 
bízunk benne, hogy minél több központi támogatást adnak a tűzoltóság részére. Köszönjük a 
munkájukat és a beszámolót. Egyéb kérdés, hozzászólás van-e? Nincs. 
Aki elfogadja a Dabas Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság 2020. évi munkájáról szóló 
beszámolót, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
 
46/2021. (IX.16.) ÖH. 
Beszámoló Dabas Hivatásos  
Tűzoltó Parancsnokság 2020. évi munkájáról 
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         Határozat 

 
Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dabas Hivatásos Tűzoltó 
Parancsnokság 2020. évi munkájáról szóló beszámolót elfogadja. 
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2021. szeptember 16. 
 
 
3./ Napirendi pont 
Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez 
Előadó:   Juhász Gyula polgármester 
 
Juhász Gyula polgármester:  A Képviselő-testület előtt ismeretes, hogy jó pár éve 
csatlakozunk ehhez az ösztöndíj rendszerhez. A határozat-tervezetnek van egyéb pontja, amit 
el kellene fogadnunk. 
Az „A” típusú pályázat esetén 10 hónapra szoktak támogatást kapni a pályázók, az elmúlt 
időszakban 10.000.- Ft/hó/fő volt a támogatás összege. A kollégák a változásokat módosították 
a rendeletben. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete ma fogja tárgyalni, a 
bizottsági ülések is tárgyalták, s az volt a javaslat, hogy 12.000.- Ft-al legyen a támogatás a 
10.000.- Ft helyett. A bizottsági ülések javaslatai tükröződnek a testületi döntések 
vonatkozásában. Én javaslom, hogy ha a testületi tagok egyetértenek vele, akkor emeljük mi is 
meg az eddigi támogatási összeget 2.000.- Ft-al.  
 
dr. Balogh László jegyző: Rászorultsági alapon lehet pályázni erre a forrásra. Lajosmizse úgy 
döntött, hogy egy főre jutó jövedelmet 80.000.- F-ra kívánja emelni a 75.000.- Ft-ról. Ez a 
rendeletet érinti és azt az októberi ülésre kellene behozni. Azért van erre a módosításra szükség, 
hogy azok a családoknak is legyen esélyük a benyújtásra, akik minimálbérrel rendelkeznek. 
Kérdés, hogy Felsőlajos szeretne-e változtatni a jelenlegi 70.000.- Ft egy főre eső jövedelem 
határ összegén. 
 
Juhász Gyula polgármester: A következő ülésen megbeszéljük, változtassunk a rendeleten, 
és hozzuk a következő ülésre. 
A határozat-tervezetet elfogadásra javaslom, s javaslatot tennék arra, hogy 12.000.- Ft legyen a 
támogatási összeg. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
 
47/2021. (IX.16.) ÖH. 
Csatlakozás a Bursa Hungarica  
Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez 
 

Határozat 
 

1.) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a jogszabályoknak megfelelően 
kifejezett és visszavonhatatlan döntést hoz arról, hogy csatlakozik a hátrányos szociális helyzetű 
felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására 
létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2022. évi pályázati 
fordulójához. 

2.) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a felsőoktatási hallgatók számára, 
valamint a felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok részére kiírandó Bursa Hungarica 
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Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2022. évi pályázati fordulójának Általános 
Szerződési Feltételeit elfogadja, és kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázatok kiírása, elbírálása 
és az önkormányzat által nyújtott támogatás összegének továbbítása során maradéktalanul az 
Általános Szerződési Feltételekben foglaltaknak megfelelően jár el. 

3.) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az önkormányzat által 
nyújtott támogatás egy főre eső havi maximális összege 12.000 Ft/fő/hó. 

4.)    Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete kötelezettséget vállal arra, hogy a   
  Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2022. évi fordulója keretében a  
  beérkezett pályázatokat és a pályázatokról hozott döntését a   
  https://bursa.emet.hu/onk/tonkbelep.aspx internet címen elérhető EPER-Bursa rendszerben   
  rögzíti.  

5.)  Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete nyilatkozik arról, hogy az 
EPER-Bursa rendszerben általa meghatározott és a pályázóktól bekérendő, a szociális 
körülmények igazolására fontosnak tartott nyilatkozatok és mellékletek nem állnak 
ellentétben a pályázati kiírás feltételeivel. 

6.)   Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a pályázók részére biztosított    
 hiánypótlási határidőt 8 napban határozza meg. 

7.)  Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza a polgármestert, hogy 
a csatlakozásról, valamint az elektronikus adatbázis használatáról szóló nyilatkozatot 
legkésőbb 2021. október 1. napjáig küldje meg az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 
részére 

 
Felelős: Képviselő-testület, illetve polgármester 
Határidő: 2021. szeptember 16.; a nyilatkozat megküldésére: 2021. október 1.  
 
 
 
 

4./ Napirendi pont 
A 2022-2036. évi időszakra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv véleményezése 
Előadó:  Juhász Gyula polgármester 

 
Juhász Gyula polgármester:  Minden évben tárgyaljuk, véleményezzük. Addig jobb volt, míg 
vagyonkezelésbe át volt adva ez a szolgáltatás, most bérüzemeltetésben van, ez jobban fogja 
érinteni az önkormányzatot. A 2-5 éves tervben vannak fejlesztések, pályázati pénzekre is 
számítanánk, hogy ezeket a fejlesztéseket meg lehessen valósítani. Több éves időszakra 133 
millió forintra is szükség lenne. Reméljük, hogy lesz ivóvízminőség javítás, ebben a KEOP-os 
pályázatra számítunk. 
A Gördülő Fejlesztési Tervnek az a célja, hogy legyenek feladatok, hogy mire lehet pályázni. 
Fontos, hogy a hosszú távu tervekben meg legyen határozva, hogy mit szeretnének feljavítani. 
Van-e az anyaggal kapcsolatban kérdés, vélemény? 
 
dr. Balogh László jegyző: Mindenképpen szükséges elfogadni a Gördülő Fejlesztési Tervet.  
A víztorony sem a legjobb állapotban van, ezt önerőből nem lehet felújítani. Reméljük, hogy 
ehhez lesznek majd pályázatok. 
 
Juhász Gyula polgármester:  Ezt a határozat-tervezetet jóvá kell hagyni a Képviselő-
testületnek. Vannak az üzemeltetésre elképzelések, remélhetőleg, hogy ezek a fejlesztések nem 
az önkormányzat költségvetését fogják terhelni, lesznek pályázatok, ahhoz kell önrész, vagy az 
üzemeltető próbál valamilyen módon fedezeti forrást biztosítani. 
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Amennyiben nincs kérdés, javaslom a 2022-2036. évi időszakra vonatkozó Gördülő Fejlesztési 
Terv jóváhagyását. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt – az alábbi határozatot hozta: 
 
48/2021. (IX.16.) ÖH. 
A 2022-2036. évi időszakra vonatkozó  
Gördülő Fejlesztési Terv véleményezése 

 
Határozat 

 
Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja az előterjesztés 2. 
mellékletét képező 2022-2036. évre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervet. 
 
Határidő: 2021. szeptember 16. 
Felelős: Képviselő-testület 
 
 
5./ Napirendi pont  
Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatással 
kapcsolatos pályázat  kiírása 
Előadó: Juhász Gyula polgármester 
 
Juhász Gyula polgármester: Minden évben foglalkozunk ezzel a kérdéssel. Most a Faragó 
Környezetvédelmi Kft végzi a szolgáltatást 2021. december 31-ig. Ekkor lejár a szerződése és az 
ideiglenes kijelölése. Minden évben pályázati kiírások vannak, ezt meg kell ismételni, ha nincs pályázó, 
s ha végképp nem jelentkezik senki, akkor a katasztrófavédelem elindítja az ideiglenes kijelölést. Ez az 
5. év ebben a folyamatban. A szolgáltató megkapja a többletfinanszírozást. Minden évben zavartalanul 
működött, és működik ez a szolgáltatás. A következő évet még nem látjuk, hogy hogyan tovább. 
 
dr. Balogh László jegyző: Először 3 év volt, most 5 évre emelték fel ezt a kijelölési időszakot. 
Valamilyen megoldást biztosan fognak találni erre. Befagyasztott árak vannak, nem biztos, hogy lesz 
jelentkező most a közszolgáltatásra. Akiktől kérjünk árajánlatot, azt meg kell jelölni. 
 
Juhász Gyula polgármester: Van-e ezzel kapcsolatban kérdés, hozzászólás? 
 
Muhariné Mayer Piroska aljegyző: Október 5-ről szeptember 30-ra Lajosmizse módosítja a pályázati 
határidőt. 
 
Lajosmizse a következő szolgálatókat javasolta ismét felkérni pályáztatásra: 
 

- Faragó Környezetvédelmi és Szolgáltató Kft, 
- Gulyás és Társa Kft, Akasztó, 
- KUSZAKA 2004. Bt. Kunszentmiklós, 
- Somogyi István, Izsák, 
- Szabolcska Ferenc, Kunszentmiklós, 
- TI-TO kft. Solt, 
- Vadkert Komszolg Kft, Soltvadkert. 

Juhász Gyula polgármester: Köszönöm. Van-e még egyéb kérdés, hozzászólás? Nincs. 
Elfogadásra javaslom a határozat-tervezetet azzal, hogy az előbb elhangzott szolgáltatókat 
kérjük fel a pályáztatásra. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
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Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
 
49/2021. (IX.16.) ÖH. 
Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 
közszolgáltatással kapcsolatos pályázat kiírása 

Határozat 

1) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a vízgazdálkodásról szóló 
1995. évi LVII. törvény 4. § (2) bekezdés d) pontjában foglalt kötelességének eleget téve 
a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 
közszolgáltatás folyamatos és teljes körű ellátása érdekében a közszolgáltató kiválasztásával 
kapcsolatosan a következő intézkedéseket teszi: 
Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a vízgazdálkodásról szóló 
1995. évi LVII. törvény 44/F §. (3) bekezdés c) pontjában foglaltakra hivatkozással a 
nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 
közszolgáltatás minimum 4 éves maximum 10 éves végzésének lehetőségével az 
alábbi engedéllyel rendelkező vállalkozásokat keresi meg azzal, hogy az ajánlattételi 
határidő: 2021. szeptember 30. 16:00 óra. 
 
1. Faragó Környezetvédelmi és Szolgáltató Kft. 
2. Gulyás és Társa Kft 
3. KUSZAKA 2004 Bt 
4. Somogyi István 
5. Szabolcska Ferenc 
6. TI-TÓ Kft. 
7. Vadkert Komszolg Kft. 
 

2) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a fent megnevezett vállalkozások 
által küldött ajánlatokat az alábbi szempontrendszer szerint bírálja el: 
- A Közszolgáltató heti ügyfélfogadási ideje 
- A Közszolgáltató napi készenléti ügyelete az általa meghatározott beosztás szerint, 
amelyet azonban úgy köteles meghatározni, hogy abba hetente legalább egy 
hétköznapi napon a 16.30-18.30 óráig tartó idő bele essen.  
- A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésének és elszállításának 
a határideje, melyet legkésőbb Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-
testületének a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére 
vonatkozó közszolgáltatás helyi szabályairól szóló mindenkor hatályos 
önkormányzati rendeletében meghatározott határidőn belül  kell elvégezni, ellenkező 
esetben késedelembe esik. 
- Késedelmi kötbér mértéke 
 

Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak a módszernek az 
ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az ajánlatok részszempontok szerinti 

tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot: 
 

A legjobb 10, a legrosszabb 1, a többi a kettő közötti lineáris arányosítással kiszámított pontot 
kap rész-, illetve alszempontonként az alábbi képlet szerint: 
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                Avizsgált - Alegrosszabb 
P  = ------------------------- (Pmax – Pmin) + Pmin  , 
          Alegjobb - Alegrosszabb 
ahol: 
 
P: a vizsgálat ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 
Pmax: 10 pont 
Pmin: 1 pont 
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme 
Alegrosszabb: a legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme 
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme. 
 

Amennyiben Alegjobb=Alegrosszabb, a fenti képlet nem alkalmazható. Ez esetben az adott 
részszempontra valamennyi ajánlattevő 1 pontot kap. 
A pontszámok kiszámítása minden részszempontnál és alszempontnál a 2. tizedesjegyig 
kerekítve történik. 
Az „1.”-„2” részszempont esetén a legkisebb, a „3.”-„5.” részszempont esetén a legnagyobb 
érték a legjobb. A megajánlott értékek tört számok is lehetnek, de csak 1 tizedesjegyig. Az egy 
tizedesjegynél több tizedesjegyet tartalmazó értéket kérjük 1 tizedesjegy értékre kerekíteni. 
 
A pontok részszempontonként az adott súlyszámmal megszorozzuk, majd a súlyszámmal 
megszorzott pontokat összeadjuk. Összességében legelőnyösebb a legtöbb pontot szerző ajánlat 
lesz. 

 
 Ajánlattevő  Ajánlattevő Ajánlattevő 

1. A begyűjtési-
elszállítási határidő 

Érték (óra)    

 Pont    

 súlyozott pont/30/    

2. késedelmi kötbér Érték (Ft/nap)    

 pont    

 súlyozott pont/10/   

 

 

3. ügyfélfogadás 
ideje 

Érték (óra/hét)    

 pont    

 súlyozott pont /30/    

4. készenléti ügyelet 
ideje  

Érték (óra/nap)    

 pont    
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 súlyozott pont /30/    

Összpontszám    
 

3) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert, hogy a jelen határozatban foglaltak szerinti ajánlatokat bekérje és azokat 
a Képviselő-testület elé terjessze.  

 
Felelős: Képviselő-testület, polgármester  
Határidő: 2021. szeptember 16. 

 
 
6./ Napirendi pont 
2020-2021. évi kulturális feladatok ellátásra kapott támogatás 
Előadó:  Juhász Gyula polgármester 
 
Juhász Gyula polgármester: A testületi anyagban látszik az, hogy az elmaradt kulturális 
bevételek, illetve programok tekintetében az Emberi Erőforrások Minisztériumához fordultunk 
3 millió forint támogatásért. 2 millió forintot kaptunk, amit 2020. január 1-től 2021. december 
31. között lehet elszámolni számlákkal. Létrejött egy megállapodás, hogy a mellékletekben 
benne van, hogy mire kértük a támogatás. Szakmai Tervet és Költségtervet kellett hozzá 
készíteni a 2 millió forint felhasználását illetően, /vendégművészek, gyermekelőadók, konténer, 
sátor, vendéglátás/. Ezt az összeget a települési napra használnánk fel. A Képviselő-testületnek 
dönteni kell a felhasználásról. 
Az előterjesztés mellékletét képezi az együttműködési megállapodás, melynek részét képezi a 
Szakmai Terv és a Költségterv. 
Aki a határozat-tervezetet elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
 
50/2021. (IX.16.) ÖH. 
2020-2021. évi kulturális feladatok ellátására kapott támogatás 

 
Határozat 

 
1) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja az előterjesztés  

mellékletét képező együttműködési megállapodást, melynek részét képezi a Szakmai 
terv és a Költségterv.  

 
2) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 

polgármestert a támogatás felhasználásával kapcsolatos valamennyi teendő és 
nyilatkozat megtételére és a szükséges szerződések megkötésére.  

  
Határidő: 2021. szeptember 16. 
Felelős: Képviselő-testület 
 
 
7./ Napirendi pont 
Egyebek 
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Juhász Gyula polgármester: A Képviselő-testülettel egyeztettünk a bölcsőde elkészült, 
október 25-én szeretnénk egy ünnepélyes átadást. 10.30 órakor lenne a bölcsőde átadó, kapuit 
azonban október közepén fogja tudni megnyitni. Hoztunk meghívót, a rendezvénnyel 
kapcsolatban kell még beszélni. Szeretnénk, ha minél többen eljönnének erre a rendezvényre. 
 
 
 
8./ Napirendi pont 
Interpelláció 
Juhász Gyula polgármester: Kérdezem képviselő társaimat, van-e interpelláció? Nincs. 
Megköszönöm mindenkinek a jelenlétét, s az ülést berekesztem 13.15 órakor.  
 

K.mf. 
 
 
 
 
 Juhász Gyula sk.           dr. Balogh László sk. 
   polgármester             jegyző 
  
 
 

  
  
  

 


