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Felsőlajos Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 2023. január 24-én megtartott 

soros nyílt képviselő-testületi üléséről 

 

Az ülésen hozott rendelet száma és tárgya: 

 

Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (…) önkormányzati 

rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 

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

módosításáról 

 

Az ülésen hozott határozat száma és tárgya: 

 

1/2023. (I.24.)  Hozzájárulás Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

a gyermekvédelmi támogatásokról, valamint a gyermekjóléti 

alapellátásokról szóló 8/2012. (III.30.) önkormányzati rendelet 

módosításához 
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J e g y z ő k ö n y v 

 

Készült: Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2023. január 24-én 13.00 

órakor Lajosmizse Városháza Dísztermében megtartott soros nyílt üléséről. 

 

Jelen vannak: Juhász Gyula polgármester, Majoros István, Makainé Antal Anikó képviselők. 

Bejelentéssel távol: Kun János alpolgármester és Czigány Lajos 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 

 Czigány János rendőr alezredes 

  

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. Kun János 

alpolgármester és Czigány Lajos képviselő igazoltan vannak távol az ülésről. A meghívóban 4 

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 …/2023. 

(…) 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. Hozzájárulás a gyermekétkeztetési díj és a bölcsődei gondozási díj 

2023. évi meghatározásához 

Juhász Gyula 

polgármester 

3. Egyebek  

4. Interpelláció  

1. napirendi pont: 

Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének …/2023. (…) 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: Táborfalvi Szennyvíztisztító Telep nem tud már több 

szennyvizet befogadni, ezért ezt a rendeletben módosítani szükséges. A kijelölt szolgáltató 

2023. január 1. napjától 2023. december 31. napjáig látja el a feladatokat. Reméljük, hogy a 

lajosmizsei telep tudja fogadni a szennyvizet. 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: 
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Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (I. 25.) 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 

Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 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 2. § (2) bekezdése helyébe a 

következő rendelkezés lép: 

„(2) A közszolgáltató, mint a Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság által 

kijelölt közérdekű szolgáltató, Felsőlajos Község közigazgatási határain belül köteles a feladat 

ellátását határozott időre, az új közszolgáltatási szerződés megkötéséig, de legfeljebb 2023. 

december 31. napjáig rendszeresen elvégezni.” 

2. § 

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás 

helyi szabályairól szóló 4/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő 

rendelkezés lép: 

„3. § 

Ártalmatlanítás céljából történő átadási hely a BÁCSVÍZ Zrt. (6000 Kecskemét, Izsáki út 13.) 

üzemeltetésében lévő lajosmizsei települési szennyvíztisztító telep (6050 Lajosmizse, 0401/5 

hrsz.).” 

3. § 

Hatályát veszti a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 

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

a) 13. §-a, 

b) 14. § (3) bekezdése. 

4. § 

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: 2023. …………. 

  dr. Balogh László  

 jegyző 
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2. napirendi pont: 

Hozzájárulás a gyermekétkeztetési díj és a bölcsődei gondozási díj 2023. évi 

meghatározásához  

Előadó: Juhász Gyula polgármester 

 

Juhász Gyula polgármester: Hozzájárulást kell adni a lajosmizsei rendelethez. Az 

előterjesztés tartalmazza a megemelt díjakat. Dönthetünk másképpen is, de akkor hozzá kell 

tennünk a különbözetet. 25-28-25% mértékben emelkednek az árak. A bölcsődei gondozási díj 

változatlan. 

 

dr. Balogh László jegyző: A konyhán 9 beszállító van és az inflációval folyamatosan emeltek 

az IGSZ esetében. Tavaly év során többször emeltek. Ezek az emelések folyamatosak. Azért 

hoztuk előre a rendelet elfogadását, hogy március 1-én hatályba tudjon lépni. Jogszabály 

kihirdetése és hatálybalépése között legalább 30 napnak el kell telnie. A pékáru termékeknél 

100%-os emelés volt. A szerződések IGSZ esetében június 30-án lejárnak. Új közbeszerzéseket 

kell kiírni. Júliusban valószínűleg újra kell tárgyalni a díjakat, felül kell vizsgálni, amit a 

jogszabály évente egyszer lehetővé tesz.  Sajnos további áremelkedésre kell számítani 

szeptember 1-től.  

 
 

Juhász Gyula polgármester: Lajosmizsei bizottságok az anyagot tárgyalták. Van-e ezzel 

kapcsolatban észrevétel, javaslat? Amennyiben nincs, aki elfogadja a határozat-tervezetet, 

kézfelemeléssel jelezze! Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 3 igen szavazattal – 

ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi határozatot hozta meg: 

 

1/2023. (I.24.) 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 gyermekvédelmi támogatásokról, 

valamint a gyermekjóléti alapellátásokról szóló 8/2012. (III.30.) önkormányzati rendelet 

módosításához. 

 

Felelős: Képviselő-testület 

Határidő: 2023. január 24. 

 

 

3. napirendi pont: 

Egyebek 

 

Juhász Gyula polgármester: Tájékoztatom a képviselőket, hogy a napelemes pályázat 

benyújtásra került. Ajánlatokat kell begyűjteni. A település központi rekonstrukció pályázatot 

március 1-ig kell benyújtani. TOP+ pályázatnál a belterületi utak fejlesztésére van lehetőség, 

amit február végéig kell benyújtani. Készülnek az előzetes kalkulációk.  

 

dr. Balogh László jegyző: 2023. február 16-án lesz a következő soros testületi ülés.  
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Juhász Gyula polgármester: A gépkezelő felmondott év végén. Kiírásra került a pályázat és 

5 jelentkező van az állásra. Ma lesz a meghallgatás. A 2023. évi költségvetésbe is betervezésre 

kerül.  

 

 

4. napirendi pont: 

Interpelláció 

 

Juhász Gyula polgármester: Van- e valakinek kérdése, interpellációja? Majoros Istvánnak 

átadom a szót! 

 

Majoros István képviselő: A szilárd útburkolatokat tönkre teszik a kamionok, hiába van kint 

a tábla.  

 

Juhász Gyula polgármester: Foglalkoztunk korábban az üggyel. Tábla kihelyezésre került. 

Páran nem tartják be. A működő kamera rendszer alapján az elmúlt időben beazonosításra került 

egy szabálytalanul parkoló kamion, a rendőrség értesítve lett. A kamionok a kis teherbírású 

utakat használják, a ház előtt parkolnak. Szükség lenne a rendőrség segítségére. A kamera 

segítség lenne a rendőrségnek. Fel kell venni velük a kapcsolatot és szüntessük meg ezt a 

helyzetet. A kamionnal a telephelyen vagy a tároló helyen kell parkolni.  

 

dr. Balogh László jegyző: Új rendőr parancsnok van Lajosmizsén. Lesz új közterület-

felügyelő is. Felsőlajoson a kamionok nem a telephelyen parkolnak, hanem a település utcáin, 

ez által az utak rongálódnak.  

 

Czigány János rendőr alezredes: Czigány János alezredes vagyok. December 1-től a 

Lajosmizsei Rendőrőrs parancsnoki feladatait látom el kapitány úr megbízása alapján. Kamion 

parkolással kapcsolatban december elején leültünk beszélni. Kérdezem, hogy tapasztaltak-e 

valami változást?  

 

dr. Balogh László jegyző: Igen, bejelentés nem érkezett azóta.  

 

Czigány János rendőr alezredes: Kiadtam a kollégáimnak, hogy ezt ellenőrizzék le. 

Tudomásom szerint két ilyen eset volt, amikor bent parkoltak a kamionosok. Elég volt a 

figyelmeztetés részükre. Az a visszajelzésem az állományom részéről, hogy nem tapasztalnak 

Lajosmizse területén ilyen jellegű parkolást. Azonban, ha valaki még is tapasztal ilyet kérem, 

jelezze, mert azzal szemben eltudunk járni.  

 

Juhász Gyula polgármester: Kérem, hogy Felsőlajoson is tegyék meg! 

 

Czigány János rendőr alezredes: Felsőlajoson is megfogjuk tenni. Megkérem a kollégáimat, 

hogy nézzenek körbe. Kérem, jelezzék, hogy hol vannak a probléma! 

 

Majoros István képviselő: Hetente többször is. 

 

Czigány János rendőr alezredes: Ha van egy adott jelzés, akkor abban a pillanatban reagálunk 

erre a dologra. Ha van egy helyzet, akkor azt akkor abban a pillanatban oldjuk meg. Ha nincs 

ár erőnk, akkor megkeressük a megoldást. Sok esetben a fotó is segít és ez alapján lehet 
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szabálysértési feljelentéssel élni. A fokozatosság elvét alkalmazzuk. Először figyelmeztetünk, 

felajánljuk a lehetőségeket és a következő alkalommal szankcionáljuk ezt az egészet.  

Juhász Gyula polgármester: Köszönjük szépen és ezzel a lehetőséggel élni fogunk! Van-e 

valakinek kérdése, észrevétele? Amennyiben további interpelláció nincs, akkor az 

interpellációra adott válaszokat, aki elfogadja, jelezze! 

 

Majoros István képviselő: Igen, elfogadom a választ. 

 

 

Juhász Gyula polgármester: Mivel más napirendi pont nincs a mai soros nyílt testületi ülést 

13.14 órakor bezárom!  

 

kmf. 

 

 

 

         Juhász Gyula                                                                    dr. Balogh László  

                   polgármester                                         jegyző  

 

 


