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J e g y z ő k ö n y v 
 

 
Készült: A Képviselő-testület 2021. december 07-én 17.00 órakor a Faluházban megtartott 
közmeghallgatással egybekötött Képviselő-testületi ülésről. 
 
Jelen vannak: Juhász Gyula polgármester, Makainé Antal Anikó, és Majoros István 
képviselők. A Képviselő-testület létszáma 3 fő. 
 
Bejelentéssel távol: Kun János alpolgármester, Czigány Lajos képviselő 2 fő. 
 
 
Tanácskozási joggal megjelentek:  dr. Balogh László jegyző 

Valamint a mellékelt jelenléti íven megjelentek 
 

Jegyzőkönyvvezető:   Kisjuhászné Almási Anita titkársági ügyintéző 
 
Juhász Gyula polgármester: Tisztelettel köszöntök mindenkit, aki a mai közmeghallgatáson 
megjelent! Megállapítom, hogy az ülés határozatképes, 3 fő képviselő jelen van. Kun János 
alpolgármester és Czigány Lajos képviselő igazoltan vannak távol az ülésről. Két napirendi 
pont szerepel a meghívóban, ezzel kapcsolatban van-e valakinek kérdése, véleménye, javaslata? 
Amennyiben nincs, aki egyetért a napirendi pontokkal, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, 
hogy a Képviselő-testület 3 igen szavazattal, - ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi 
napirendi pontokat fogadta el a Képviselő-testület: 
 
Napirendi pontok 
 

1. Tájékoztató Felsőlajos Község Önkormányzata 2021. évi tevékenységéről 
(fejlesztésekről, beruházásokról), költségvetési helyzetéről és a 2022. évi 
elképzelésekről  
 

2. Közmeghallgatás („a helyi lakosság és a helyben érdekelt szervezetek képviselői a helyi 
közügyeket érintő kérdéseket és javaslatot tehetnek”) 

 
 
1. napirendi pont 
Tájékoztató Felsőlajos Község Önkormányzata 2021. évi tevékenységéről (fejlesztésekről, 
beruházásokról), költségvetési helyzetéről és a 2022. évi elképzelésekről  
Előadó: Juhász Gyula polgármester 
 
Juhász Gyula polgármester: 
„A Képviselő-testület által elfogadott 2021. évi költségvetési rendelet betartásával igyekeztünk 
végrehajtani a település gazdálkodását.  

Önkormányzatunk 412,7 millió forintból gazdálkodott ebben az évben, amely tartalmazza a 
költségvetési maradványt, működési célú bevételeket támogatásokat a tagintézmény és egyéb 
a lajosmizsei önkormányzat által biztosított szolgáltatások finanszírozását is, valamint a 
pályázatokat. Nemzeti Művelődési Intézet támogatása rendezvényre 3 millió forintot a 
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tanyagondnoki busz beszerzése 13 millió forintot és a bölcsődei férőhelyek kialakítása 144 
millió forintot. 

A gazdálkodásunknál nagy jelentősége van annak, hogy az adó bevételeink hogyan teljesülnek, 
a bevételek jelentős része a saját bevételből származik, ami a költségvetési bevételhez 
viszonyítva  64%.  

 A gépjárműadó esetében 2020. évtől az önkormányzat nem számolhat bevételre, mivel a 
veszélyhelyzet kihirdetését követően a gépjárműadó 100%-a központi költségvetést illeti meg, 
így a beszedett gépjárműadót teljes egészében a központi költségvetésnek kellett átutalni. 2021. 
évtől a gépjármű adó kezelése átkerült az állami adóhatóság hatáskörébe.  

Az iparűzési adó tekintetében a teljesülés október végére 133 %- os. El kell mondani, hogy a 
koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében a 25 ezer 
főnél nem nagyobb lakosságszámú települési önkormányzat 639/2020. Kormányrendelet 
rendelkezései szerint a 2021. évben kieső iparűzési adóbevételének összegével megegyező 
összegben a költségvetésből támogatásra jogosult.    A kis – és középvállalkozások 
nyilatkozatban kérhették az adóelőlegük 50 %-ra való csökkentését. A mi esetünkben két 
részletben érkezett a különbözetről a támogatás, melynek összege 9,1 millió forint volt. 

A település vezetése nagy figyelmet fordít a vállalkozásokra, mert a rendezési terv alapján 
lehetőséget biztosít arra, hogy új vállalkozások telepedjenek meg, illetve a régiek is megfelelő 
körülmények között végezhessék a tevékenységüket.  

A befolyt bevételeket úgy kellett felhasználni, hogy a működés biztosítva legyen. Az 
önkormányzat október végéig a működési kiadása 222,6 millió forint, ami magába foglalja a 
személyi juttatásokat, a munkaadót terhelő járulékokat, dologi kiadásokat, pénzbeli juttatásokat 
és a működési célú támogatást, valamint a pénzeszközátadást.  

A kiadások csökkentése érdekében a közmunka program keretében egy pályázati lehetőséget 
használt ki az önkormányzat, amely március 1-től 2022. február 28-ig szól. Ennek a pályázatnak 
80 %-os a támogatottsága, a 20%-át az önkormányzatnak kell hozzátenni, de még így is 
segítséget nyújt az önkormányzatnak valamint a programban résztvevők számára egyaránt.  A 
közmunkaprogramot a lehetőségeknek megfelelően a jövőben is folytatni fogjuk.  

Az előző évek takarékos és fegyelmezett gazdálkodás eredményeként 2021 évben 
pályázatokhoz önerőt tudtunk biztosítani és ezáltal, jó néhány beruházás valósult és valósulhat 
meg településünkön.  

A 2022. évben az idei évi bevételekkel tudunk tervezni. A különböző jogcímen befolyt források 
esetében azonos szintű bevételekkel számolunk.  2022. évben is elsődleges cél a 
működőképesség biztosítása az önkormányzatnál és az intézmények vonatkozásában egyaránt.  

2021-ben megvalósított pályázatok: 

- Nemzeti Művelődési Intézet 2 millió forintot biztosított kulturális feladatok ellátására, 
amelyből szeptember 25-én Települési Napot tudtunk tartani. 
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- Nemzeti Művelődési Intézet 1 millió forint támogatást nyújtott kulturális 

rendezvényekre, amelyek egy részét a könyvtárban és a közösségi részben valósítottunk 
meg író olvasó találkozó formájában és ezen pályázat elszámolása 2022. április 30-a és 
bízunk benne, hogy lesz lehetőségünk további programokat tartani. 
 

- Az Agrárminisztérium által meghirdetett Település fásítási program településünk 30 db 
kis levelű hársfát kapott, melyeket a Faluház és a Templom közötti területen, valamint 
az iskola melletti játszótér környezetébe ültettük el.  

 
Szeretnék beszámolni a 2014- 2020-as évi pályázati időszakban elnyert pályázatokról. 
 

Pályázó neve / Projekt megnevezése: 
Támogatási döntés / 
Támogatói okirat 
dátuma 

Megítélt 
támogatás 
(HUF) 

Projekt 
státusza 

Az adósságkonszolidációban nem részesült települési 
önkormányzatok fejlesztéseinek támogatása 2016 
 
FELSŐLAJOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
Óvoda utca (Fő utca és Akácfa utca között) szilárd 
burkolattal történő kiépítése 

2016.11.11 10 000 000 Ft megvalósult 
2017-ben 

TOP-1.4.1-15-BK1-A foglalkoztatás és az életminőség 
javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, 
közszolgáltatások fejlesztésével  
 
FELSŐLAJOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
Tornaszoba és fejlesztő szoba létesítése Felsőlajoson a 
Meserét Óvodában 

2017.05.01 45 000 000 Ft megvalósult 
2018-ban 

TOP-3.2.1-16-BK1-Önkormányzati épületek energetikai 
korszerűsítése  
 
FELSŐLAJOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
A Felsőlajosi Fekete István Általános Iskola energetikai 
korszerűsítése 

2017.12.20 40 500 000 Ft megvalósult 
2019-ben 

TOP-3.2.1-16-BK1-Önkormányzati épületek energetikai 
korszerűsítése  
 
FELSŐLAJOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
A Felsőlajosi Faluház energetikai korszerűsítése 

2017.12.20 35 610 900 Ft megvalósult 
2019-ben 

„A vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és 
alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére – Külterületi helyi 
közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, 
állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és 
munkagépek beszerzése”, VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 
 
FELSŐLAJOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
„Külterületi utak fejlesztése, illetve gépbeszerzés 
Lajosmizsén és Felsőlajoson a térség fejődése 
érdekében”, 1825728180 

2018.03.23 87 994 256 Ft megvalósult 
2018-ban 
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Nemzeti Kulturális Alap Közgyűjtemények Kollégiuma - 
Települési könyvtárak szakmai eszközfejlesztése, 
korszerűsítése 
 
FELSŐLAJOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
Felsőlajos könyvtárának szakmai eszközfejlesztése, 
korszerűsítése 

2019.08.15 2 936 116 Ft megvalósult 
2020-ban 

Magyar Falu Program – Óvodafejlesztés MFP-FOB/2019 
 
FELSŐLAJOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
Felsőlajosi óvoda épület vizesblokk- és öltöző felújítása 
eszközbeszerzéssel 

2019.10.25 9 399 994 Ft megvalósult 
2020-ban 

Magyar Falu Program – Óvoda udvar MFP-OUF/2019 
 
FELSŐLAJOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
Felsőlajosi óvoda udvar játszótéri eszközeinek 
fejlesztése 

2019.11.11 2 405 461 Ft megvalósult 
2020-ban 

Magyar Falu Program – Közösségi tét ki-/átalakítás és 
foglalkoztatás MFP-KTF/2020 
 
FELSŐLAJOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
Felsőlajos Község Önkormányzata Integrált Közösségi 
Színterének fejlesztése 

2020.07.24. 14 932 101 Ft megvalósult 
2020-ban 

TOP-1.4.1-19-BK1-Bölcsődei férőhelyek kialakítása, 
bővítése  
 
FELSŐLAJOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
Bölcsődei férőhelyek kialakítása Felsőlajoson 

2020.03.26 144 444 000 
Ft 

megvalósult 
2021-ban 

Magyar Falu Program – Tanya- és falugondnoki buszok 
beszerzése MFP-TFP/2021 
 
FELSŐLAJOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
Falugondnoki busz beszerzése Felsőlajoson 

2021.08.12 13 978 942 Ft megvalósult 
2021-ban 

 
Kaptunk egy levelet a Minisztériumtól, amit felszeretnék olvasni.  

„A települések megtartó erejének kulcsa a gyermeklétszám megtartásában, növelésében rejlik. 
A gyermeknevelés öröme nem csupán hivatás, hanem a család, a közösség ereje, gazdagsága. 
Ezek a gondolatok vezérelték a kecskeméti székhelyű Nők a Nemzet Jövőjéért Egyesületet 
arra, hogy a Királykisasszonyok és Királyfiak Otthona című programmal kapcsolódjon 
a Három Királyfi, Három Királylány mozgalomhoz. A programot a Miniszterelnökség és 
Novák Katalin, a családokért felelős tárca nélküli miniszter támogatja.  
 
Naptári évente az a település kaphatja meg az elismerést, ahol az előző év december 31-én 
megállapított statisztikai – lakossági – létszámhoz viszonyított legnagyobb százalékos mértékű 
az ott lakó  újszülött létszámnövekedés. 
  
A program keretében évente három díjat adnak át.  
Az elismerés részét képezi a településnek adományozott tábla, az újszülöttek számára egy-egy 
kis jelképes, tűzzománc korona, valamint emléklap. 
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Örömmel tájékoztatjuk Önöket, hogy településünk – a 2020. évi statisztikai adatok 
alapján – az egyik jogosult a Királykisasszonyok és Királyfiak Otthona cím viselésére, 
tekintettel arra, hogy 2020. évben 13 gyermek született felsőlajosi lakcímmel.” 
 

Amennyiben működés biztonsága mellett rendelkezünk szabad forrással, akkor az alábbi 
beruházásokat szeretnénk megvalósítani 2022-ben: 

- TOP+ 2021-2027 időszakban az alábbi pályázati lehetőségek nyíltak meg számunkra 
- Belterületi utak szilárd burkolattal történő ellátása 
- Középületek energetikai korszerűsítése napelemes rendszerek telepítése 
- Település központjában lévő terek fejlesztése 
- A Magyar Faluprogram keretében minden lehetőséget kihasználunk arra, hogy a 

település tovább fejlődjön. 
- Optikai rendszer kiépítésével kapcsolatban folyamatos egyeztetések folynak a Telecom 

tervek készen állnak a beruházás várhatóan 2022-ben megindul 
- Járdaépítések a korábbi feltételek szerint  
- Játszótér környezetének még további parkosítása illetve az eszközök felújítása 
- Csatornahálózat kiépítése 

Az általános tartalékot az önkormányzat elképzeléseinek megfelelően pályázatokra, vagyis az 
önerő biztosítására kívánja felhasználni.  Az eddig elmondottakon kívül a lehetőségekhez 
képest szeretnénk továbbra is támogatni az 

- Felsőlajosi Iskoláért, Gyermekekért Alapítványt 
- Felsőlajosi Templomért Alapítványt  
- Felsőlajosi Polgárőr Egyesületet, valamint a sport és egyéb szervezeteket. 

Úgy vélem, hogy a felsorolt és a fel nem sorolt feladatok ellátása mellett megoldható lesz a 
2022. évi gazdálkodás is.  

Fontosabb feladatok, események:  

2021. évben is megszervezésre, megvalósításra került a 

      -  Nyári szünidei gyermekétkeztetés, amelyben 3 gyermek 
          Kapott 43 munkanapon keresztül meleg ételt.   

- Gyermekek nyári napközbeni ellátása megszervezésre került, de a kevés jelentkező miatt 
nem indult el. Az ellátásra jelentkezők részére támogatást nyújtottunk, hogy más tábort 
igénybe tudjanak venni.  

- Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetése is megtörtén az őszi 
szünetben és meg fog történni a téli szünetben is 3-3 gyermek részére biztosítunk 
meleg ételt. 

- Szociális célú tűzifára támogatást nyert az önkormányzat pályázat útján, ami 47 erdei 
köbméter jelent, amelyet 29 család részére osztunk ki. 

- Földutak javítása, karbantartása részben megtörtént 
- Téli időszakra felkészülve a hó eltakarítás zökkenőmentesen tud működni 
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Egyéb programok 

-  Felsőlajos Polgárőr Egyesület Tisztújító közgyűlést tartott  
   Polgárőr autó 

- Elektronikai hulladékgyűjtés 2 alkalommal 
-  Településünk részt vett a XXIV. Térségi Kertészeti és Élelmiszeripari kiállításon ahol a 

Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara által felajánlott különdíját nyertük el. 
- Idősek Napja a vírus helyzetre való tekintettel idén is elmaradt, a Képviselő-testület úgy 

döntött, hogy ajándékkal kedveskedik a szépkorúaknak. 
 
Köszönjük szépen a rendőrség, tűzoltóság és a polgárőrség egész éves munkáját. Az oltási 
akcióhéten nyújtott segítséget köszönjük a polgárőrség tagjainak. A település átoltottsága az 
oltási hét előtt 49%-os volt, jelenleg 60% körül van most. Az egyszerű regisztrációs 
lehetőségnek és az oltási akcióheteknek köszönhetően megnövekedett a beoltottak száma.” 
  
Kérdezem a képviselő-testületet, hogy elfogadja-e a tájékoztatómat? Amennyiben igen, kérem, 
kézfelemeléssel jelezzük. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 3 igen szavazattal, - 
ellenszavazat, tartózkodás nem volt, - az alábbi határozatot hozta: 
 
66/2021. (XII.07.) ÖH. 
A polgármester tájékoztatója az Önkormányzat 
 2021. évi tevékenységéről 

 
Határozat 

 
Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a polgármester 
tájékoztatóját Felsőlajos Község Önkormányzata 2021. évi tevékenységéről 
(fejlesztésekről, beruházásokról), költségvetési helyzetéről és a 2022. évi elképzelésekről.  
 
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2021. december 07. 

 
 
2. napirendi pont 
Közmeghallgatás („a helyi lakosság és a helyben érdekelt szervezetek képviselői a helyi 
közügyeket érintő kérdéseket és javaslatot tehetnek”) 
 
Juhász Gyula polgármester: Várom a kérdéseket, hozzászólásokat. 
 
Majoros István képviselő: Az utcákon évek óta lerakott, fa, sóder, egyéb nem oda illő dolgok 
elfoglalják az út szélét. 
 
Juhász Gyula polgármester: Remélhetőleg a 2021-2027-es időszakban több utcát fogunk 
ellátni szilárd burkolattal. Jó példa erre az Akácfa út közti szakasz, ami új burkolattal és 
csapadékvíz elvezető árkokkal lett ellátva. A víz nem áll meg. A szilárd burkolattal el nem látott 
utakat is kezeljük. Egyes helyeken a padkák fel vannak hízva, azáltal a víz nem tud lefolyni az 
útról. A padka rendezést tavasszal meg kell oldani. Az utakra kihelyezett építőanyagok útban 
lesznek a munkálatoknál.  
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Készülünk a következő időszakra. Próbálunk minden pályázati lehetőséget felhasználni. Az 
önkormányzat a költségvetésben rendelkezik megfelelő önerővel, ami a pályázatokhoz 
szükséges lehet. Visszatekintve az előző időszakra sok pályázat megvalósításra került. A 
Magyar Falu Program keretében megvalósult Felsőlajos Faluházán a közösségi tér, illetve a 
könyvtár. A könyvtár évtizedek óta az iskolában volt. A könyvtár szolgáltatásait javaslom 
igénybe venni. Például internet használatra, fénymásolásra, egyéb programok részvételére. 
Ubornyák Enikő ebben tud segíteni a lakosság részére. Önszerveződő klubokat is lehet 
létrehozni.  
 
Horváthné Sárközi Ilona: Szeretném kérni a Polgármester Úrtól, hogy az utca névtáblát 
helyezzék ki az utca sarkára. Múltkor az orvost hívtam és nem találta meg az utcát, ahol lakok. 
A fák ágait ritkítani kell a park oldalánál.  
 
Havasi Pál: A fásítást nagy örömmel fogadtuk. Régi álom volt, hogy a templom környékén fák 
lettek elültetve. A médián keresztül értesültünk korábban. Tapasztaltam már, hogy a fák el is 
vannak ültetve. Nagyon szépen köszönjük. A koronavírussal kapcsolatban nagyon aggasztó a 
járvány, amit már két éve tapasztalunk. Még mindig nagyon sok az oltásellenes. Miért kell ettől 
félni? A saját egészségüket, a családjuk egészségét és mások egészségét veszélyeztetik. Én és 
az egész családom magkapta már a harmadik oltást. Ezzel bizakodva várjuk az ünnepeket. 
Mindenkit arra bíztatok, hogy vegye fel az oltást, mert csak így lehet megszabadulni a 
betegségtől. Megértettem a beszámolót. Ha minden igaz hamarosan lesz szilárd burkolatú út.  
 
Juhász Gyula polgármester: Az Agrárminisztériumtól kaptuk a fákat. Pályázni kellett a 
fásításra, amit idén megnyertünk. A fák elültetésre kerültek a templom, Faluház és a park 
közötti területen. Sajnálom, hogy a médiából sikerült megtudni a hírt, hiszen a lakosság részére 
a belterületi postaládákba eljutattuk a szórólapokat. Facebookon is közzé tesszük a híreket. A 
külterületen lévő lakosság részére tervezzük, hogy a külterületi posta mellé kihelyezünk egy 
újságtárolót, amiben a lakosság fontos információk, hírek, újságok lesznek elérhetőek. 
Csatlakozok Pali bácsihoz, hogy mindenkit bíztatok arra, hogy vegye fel az oltást. A következő 
időszakban minél több szilárd burkolattal ellátott utat valósítanánk meg, melyhez az 
önkormányzat biztosítani tudja a szükséges önerőt. Szeretne-e még valaki hozzászólni a 
közmeghallgatáshoz? Amennyiben nem mindenkinek köszönöm a részvételét. A 
közmeghallgatással egybekötött Képviselő-testületi ülést 17.46 órakor lezárom. 
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