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Felsőlajos Község Önkormányzata 
Képviselő-testületének 2022. július 28-án megtartott 

rendkívüli nyílt képviselő-testületi üléséről 
 
Az ülésen hozott rendelet száma és tárgya: 
 
- 
 
Az ülésen hozott határozatok száma és tárgya: 
 
42/2022. (VII.28.)         Hozzájárulás Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

a személyes gondoskodást nyújtó szociális alapellátásokról szóló 
15/2011. (V.20.) önkormányzati rendelet módosításához 

 
43/2022. (VII.28.)         Hozzájárulás Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

a gyermekvédelmi támogatásokról, valamint a gyermekjóléti 
alapellátásokról szóló 8/2012. (III.30.) önkormányzati rendelet 
módosításához 

 
44/2022. (VII.28.)      Támogatási igény benyújtása szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz 

kapcsolódó támogatásra 
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J e g y z ő k ö n y v 
 

Készült: Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. július 28-án 13.05 
órakor Lajosmizse Városháza Dísztermében megtartott rendkívüli nyílt üléséről. 
 
Jelen vannak:, Kun János alpolgármester, Makainé Antal Anikó, Czigány Lajos, Majoros 
István képviselők. 
Bejelentéssel távol: Juhász Gyula polgármester 1 fő 
A Képviselő-testület létszáma összesen 4 fő. 
 
Tanácskozási joggal meghívottak:   dr. Balogh László jegyző 

Muhariné Mayer Piroska aljegyző 
 
Egyéb meghívottak: Dodonka Csaba pályázati referens 
 
Jegyzőkönyvvezető:     Kisjuhászné Almási Anita titkársági ügyintéző 
 

Kun János polgármester: Tisztelettel köszöntök mindenkit, aki a mai rendkívüli nyílt 
ülésünkön megjelent. Megállapítom, hogy az ülés határozatképes, 4 fő képviselő jelen van. 
Juhász Gyula polgármester igazoltan van távol az ülésről. A meghívóban 3 napirendi pont 
szerepel. Van-e esetleg valakinek más napirendre javaslata? Amennyiben nincs, kérem, aki 
egyetért a napirendi ponttokkal kézfeltartással jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 
3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi napirendi pontot fogadta el: 
 

 Napirend 
 

Előterjesztő 
 

1. Hozzájárulás a személyes gondoskodást nyújtó ellátások díjainak 2022. 
évi meghatározásához 

Juhász Gyula 
polgármester 

2. Hozzájárulás a gyermekétkeztetési díj és a bölcsődei gondozási díj 
2022. évi meghatározásához 

Juhász Gyula 
polgármester 

3. Támogatási igény benyújtása szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz 
kapcsolódó támogatásra  

Juhász Gyula 
polgármester 

 
1. napirendi pont: 
Hozzájárulás a személyes gondoskodást nyújtó ellátások díjainak 2022. évi 
meghatározásához 
Előadó: Kun János alpolgármester 
 
Kun János alpolgármester: Dr. Balogh Lászlót megkérem ismertesse az előterjesztést a 
Képviselő-testület részére! 
  
dr. Balogh László jegyző: Tisztelt Képviselő-testület! A covid ideje alatt egy kormány 
határozat megtiltotta az önkormányzat bármilyen díjat emeljen. A rendelet 2022. június 30-án 
hatályát vesztette. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének, valamint a helyi 
önkormányzat által fenntartott költségvetési szerveknek 2022. július 1. napjától van 
lehetőségük az általuk nyújtott szolgáltatásokért fizetendő díjak emelésére. Jelentős infláció 
tapasztalható az elmúlt időszakban. A rendelet megalkotásához a társulásban résztvevő helyi 
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önkormányzat képviselő-testületének hozzájárulása szükséges. A rendelet 2022. szeptember 1-
én lép hatályba.  
 
Kun János alpolgármester: Köszönöm szépen a tájékoztatást. Van-e ezzel kapcsolatban 
észrevétel, javaslat? Amennyiben nincs, aki elfogadja a határozat-tervezetet, kézfelemeléssel 
jelezze! Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 4 igen szavazattal – ellenszavazat, 
tartózkodás nem volt - az alábbi határozatot hozta meg: 
 
42/2022. (VII.28.) ÖH. 
Hozzájárulás Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a személyes 
gondoskodást nyújtó szociális alapellátásokról szóló 15/2011. (V.20.) önkormányzati 
rendelet módosításához 

 
Határozat 

Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul a Lajosmizse Város 
Önkormányzata Képviselő-testületéhez előterjesztett a személyes gondoskodást nyújtó 
szociális alapellátásokról szóló 15/2011. (V.20.) önkormányzati rendelet módosításához. 
 
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2022. július 28.  
 
2. napirendi pont: 
Hozzájárulás a gyermekétkeztetési díj és a bölcsődei gondozási díj 2022. évi 
meghatározásához  
Előadó: Kun János alpolgármester 
 
Kun János alpolgármester: Dr. Balogh Lászlót megkérem ismertesse az előterjesztést a 
Képviselő-testület részére! 
  
dr. Balogh László jegyző: 15-20%-os emelés várható. Az alapanyag költségeit kell megfizetni 
a gyermekétkeztetésénél. Két év óta nem történt emelés. Egyes beszállítók 20-30%-al 
megemelték az alapanyagok költségeit. Az IGSZ intézményvezetője kalkulálta ki a díjakat. A 
rendelet 2022. szeptember 1-én lép hatályba.  
 
 
Kun János alpolgármester: Köszönöm szépen a tájékoztatást. Van-e ezzel kapcsolatban 
észrevétel, javaslat? Amennyiben nincs, aki elfogadja a határozat-tervezetet, kézfelemeléssel 
jelezze! Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 4 igen szavazattal – ellenszavazat, 
tartózkodás nem volt - az alábbi határozatot hozta meg: 
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43/2022. (VII.28.) ÖH. 
Hozzájárulás Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 
gyermekvédelmi támogatásokról, valamint a gyermekjóléti alapellátásokról szóló 
8/2012. (III.30.) önkormányzati rendelet módosításához 

 

Határozat 

Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul a Lajosmizse Város 
Önkormányzata Képviselő-testületéhez előterjesztett a gyermekjóléti alapellátásokról szóló 
8/2012. (III.30.) önkormányzati rendelet módosításához. 
 
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2022. július 28. 
 
3. napirendi pont: 
Támogatási igény benyújtása szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó 
támogatásra 
Előadó: Kun János alpolgármester 
 
Kun János alpolgármester: Dr. Balogh Lászlót megkérem ismertesse az előterjesztést a 
Képviselő-testület részére! 
  
dr. Balogh László jegyző: 5000 fő alatti településeknek lehetőségük van szociális célú 
tüzelőanyag támogatási igény benyújtani. Maximálisan igényelhető mennyiség 62 erdei m3 
keménylombos tűzifát lehet igényelni. Az önkormányzati önrésze összege 78.740.- forint. A 
rászorulok a hatályos rendelet alapján pályázhatnak a támogatásra, a rendeletet nem kell 
felülvizsgálni, módosítani.  
 
Kun János alpolgármester: Van-e ezzel kapcsolatban észrevétel, javaslat? Amennyiben nincs, 
aki elfogadja a határozat-tervezetet, kézfelemeléssel jelezze! Megállapítom, hogy a Képviselő-
testület 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi határozatot hozta 
meg: 
 
44/2022. (VII.28.) ÖH. 
Támogatási igény benyújtása szociális célú tüzelőanyag 
vásárláshoz kapcsolódó támogatásra 
 

Határozat 
 

1.) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy benyújtja 
igényét Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 
3. melléklet 2.2.1. pont szerinti a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag 
vásárlásához kapcsolódó támogatásáról szóló pályázati kiírás alapján a szociális célú 
tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatásra.  
 

2.) Az 1.) bekezdésben igényelt támogatás 62 erdei m3 a kemény lombos fafajtából, 
melynek Felsőlajos Község Önkormányzatát terhelő önrésze 62.000.- Ft + Áfa, azaz 
mindösszesen bruttó 78.740.- Ft, amelyet Felsőlajos Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a 2022. évi költségvetésről szóló 4/2022. (II.25.) önkormányzati 
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rendelet 1. melléklet Felsőlajos Község Önkormányzata 2022. évi kiadásai táblázata 
1.5.4.1. Általános tartalék elnevezésű sora terhére biztosít. 

 
3.) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete vállalja, hogy a szociális 

célú tűzifában részesülőtől semmilyen ellenszolgáltatást nem kér. A tűzifa szállításából 
– ideértve a rászorulókhoz való eljuttatást is – származó költségek Felsőlajos Község 
Önkormányzatát terhelik. 

 
4.) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 

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

 
 

Felelős: Képviselő-testület, polgármester 
Határidő: 2022. július 28. 

 
 
Kun János alpolgármester:: Mivel más napirendi pont nincs 13.16 órakor a Képviselő-
testületi ülés bezárom! 

kmf. 
 

         Juhász Gyula                                                                       dr. Balogh László  
           polgármester távollétében:                                          jegyző  
 
 

   Kun János  
                    alpolgármester 
 
 
 


