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Felsőlajos Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 2022. december 13-án megtartott 

soros nyílt képviselő-testületi üléséről 

 

Az ülésen hozott rendelet száma és tárgya: 

 

Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (…) önkormányzati 

rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 

közszolgáltatás helyi szabályairól szóló 4/2014. (II.28.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

 

Az ülésen hozott határozatok száma és tárgya: 

- 

 

 

 

 

 

  



J e g y z ő k ö n y v 

 

Készült: Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. december 13-án 

16.00 órakor Lajosmizse Városháza Dísztermében megtartott soros nyílt üléséről. 

 

Jelen vannak: Juhász Gyula polgármester, Kun János alpolgármester, Makainé Antal Anikó 

képviselők. 

Bejelentéssel távol: Czigány Lajos, Majoros István képviselő 2 fő. 

A Képviselő-testület létszáma összesen 3 fő. 

 

Tanácskozási joggal meghívottak:   dr. Balogh László jegyző 

      Muhariné Mayer Piroska aljegyző 

 

Egyéb meghívottak: dr. Tóth Andrea irodavezető 

  

Jegyzőkönyvvezető:     Kisjuhászné Almási Anita titkársági ügyintéző 
 

Juhász Gyula polgármester: Tisztelettel köszöntök mindenkit, aki a mai soros nyílt ülésünkön 

megjelent. Megállapítom, hogy az ülés határozatképes, 3 fő képviselő jelen van. Czigány Lajos 

és Majoros István képviselők igazoltan vannnak 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. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének …/2022. 

(…) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási 

szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás helyi szabályairól 

szóló 4/2014. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Juhász Gyula 

polgármester 

2. Egyebek  

3. Interpelláció 

 

 

1. napirendi pont: 

Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének …/2022. (…) önkormányzati 

rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 

közszolgáltatás helyi szabályairól szóló 4/2014. (II.28.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

Előadó: Juhász Gyula polgármester 

 

Juhász Gyula polgármester: Jelenlegi állapot szerint, a Faragó Környezetvédelmi Kft., mint 

a Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság által kijelölt közérdekű szolgáltató, a 

feladat ellátását 2022. január 1. napjától, határozott időre, az új közszolgáltatási szerződés 

megkötéséig, de legfeljebb 2022. december 31. napjáig látja el. A 2023. évre meg kell határozni 

a díjakat. 2013. óta, azaz a rezsicsökkentés óta befagyasztásra kerültek a díjak. A díjakon 



változtatni nem tudunk. Van-e ezzel kapcsolatban észrevétel, javaslat? Dr. Tóth Andreának 

átadom a szót! 

 

dr. Tóth Andrea irodavezető: A DAKÖV Kft. jelezte, hogy már többet nem hajlandó, nincs 

kapacitása fogadni. Ezt le is nyilatkozta. A közszolgáltató változtatás miatt a rendeletet 

módosítani kell majd januárban és akkor kikerül a DAKÖV Kft.  

 

Juhász Gyula polgármester: Akkor csak a Lajosmizsei Szennyvíztisztító telep marad 

Van-e ezzel kapcsolatban észrevétel, javaslat? Amennyiben nincs, aki elfogadja a rendelet-

tervezetet az előterjesztés szerinti indokolással, kézfelemeléssel jelezze! Megállapítom, hogy a 

Képviselő-testület 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi rendeletet 

hozta meg: 

 

  



Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (...) önkormányzati 

rendelete 

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 

közszolgáltatás helyi szabályairól szóló 4/2014. (II.28.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi 

LVII. törvény 44/C. § (2) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a 

vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 4. § (2) bekezdés d) pontjában meghatározott 

feladatkörében eljárva, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. 

törvény 48. § (3) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörben eljáró Bács-Kiskun 

Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi 

Hatósági Osztálya véleményének kikérésével – a következőket rendeli el: 

1. § 

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás 

helyi szabályairól szóló 4/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet 10. § (2) bekezdése helyébe a 

következő rendelkezés lép: 

„(2) A közszolgáltatási díj legmagasabb díját 2023. január 1. és 2023. december 31. között az 

1. melléklet tartalmazza.” 

2. § 

Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba, és a hatályba lépést követő napon hatályát veszti. 

 

 

 

      Juhász Gyula dr. Balogh László  

  polgármester            jegyző 

 

A rendelet kihirdetésének napja: 2022. …………. 

  dr. Balogh László  

                          jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. napirendi pont: 

Egyebek 

 

Juhász Gyula polgármester: Van- e valakinek kérdése? Nincs.  

 

 

3. napirendi pont: 

Interpelláció 

 

Juhász Gyula polgármester: Van- e valakinek kérdése, interpellációja? Amennyiben nincs a 

mai soros nyílt testületi ülést 16.03 órakor bezárom!  

 

kmf. 

 

 

 

         Juhász Gyula                                                                    dr. Balogh László  

                   polgármester                                         jegyző  

 

 


