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J e g y z ő k ö n y v 

Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2022. november 28-án 

 

megtartott közmeghallgatással egybekötött 

Képviselő-testületi ülésről 
 

 

 

Az ülésen hozott határozat száma és tárgya: 
 

 

69/2022. (XI.28.) ÖH.  A polgármester tájékoztatója az Önkormányzat 2022. évi 

tevékenységéről 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



J e g y z ő k ö n y v 

 

 

Készült: A Képviselő-testület 2022. november 28-án 17.00 órakor a Faluházban megtartott 

közmeghallgatással egybekötött Képviselő-testületi ülésről. 

 

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

és Majoros István képviselők. A Képviselő-testület létszáma 4 fő. 

 

Bejelentéssel távol: Czigány Lajos képviselő 1 fő. 

 

 

Tanácskozási joggal megjelentek:  dr. Balogh László jegyző 

      Muhariné Mayer Piroska aljegyző 

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, 4 fő képviselő jelen van. Czigány Lajos 

képviselő igazoltan van 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 4 igen 

szavazattal, - ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi napirendi pontokat fogadta el a 

Képviselő-testület: 

 

Napirendi pontok 

 

1. Tájékoztató Felsőlajos Község Önkormányzata 2022. évi tevékenységéről 

(fejlesztésekről, beruházásokról), költségvetési helyzetéről és a 2023. 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 2022. évi tevékenységéről (fejlesztésekről, 

beruházásokról), költségvetési helyzetéről és a 2023. évi elképzelésekről  

Előadó: Juhász Gyula polgármester 

 

Juhász Gyula polgármester: 

A Képviselő-testület 2022. február 25-én elfogadta a 2022. évi költségvetést. A rendelet 

betartásával hajtottuk végre a település gazdálkodását, amely magába foglalja a kötelező és 

önként vállalt feladatokat egyaránt.   

Az Önkormányzat 395,8 millió forintból gazdálkodott ebben az évben, ez tartalmazza   

 

- a költségvetési maradványt,  



- a működési célú bevételeket támogatásokat,  

- a tagintézmény és egyéb a lajosmizsei önkormányzat által biztosított szolgáltatások 

finanszírozását, 

-  valamint a Magyar Falu Program és a Vidékfejlesztési pályázatokon elnyert 

összegeket. 

 

A központi költségvetés részére 44,9 millió forint került befizetésre. 

A gazdálkodásunknál nagy jelentősége van annak, hogy a helyi adó /iparűzési és 

idegenforgalmi/ bevételeink hogyan teljesülnek, mert a bevételek egy része 130,4 millió forint 

a saját bevételből származik, ami a költségvetési bevételhez viszonyítva 32,8%.  

2021. évtől a gépjármű adó kezelése átkerült az állami adóhatóság hatáskörébe így ebből 

bevétel már nem keletkezik az önkormányzatnak. 

Az iparűzési adó tekintetében november közepére 124 %-os a teljesülés. Az önkormányzat 

639/2020. Kormányrendelet rendelkezései szerint a 2022. évben kieső iparűzési 

adóbevételének összegével megegyező összegben a költségvetésből támogatásra jogosult, a mi 

esetünkben két részletben érkezett a különbözetről támogatás melynek összege 7,3 millió forint 

volt. 

Nagy figyelmet fordítunk a vállalkozásokra, is hogy megfelelő körülmények között 

végezhessék a tevékenységüket, hiszen a költségvetés bevételének egy részét a vállalkozások 

fizetik meg iparűzési adó formában. 

A befolyt bevételeket úgy kellett felhasználni, hogy a működés biztosítva legyen. Az 

önkormányzat szeptember végéig a működési kiadása 281,6 millió forint, ami magába foglalja 

- a személyi juttatásokat,  

- a munkaadót terhelő járulékokat, 

- a dologi kiadásokat, pénzbeli juttatásokat, 

- működési célú támogatást valamint a pénzeszközátadást.  

 

A kiadások csökkentése érdekében a közmunka program keretében:  

 

2 pályázati lehetőséget használt ki az önkormányzat, amely  

- 2022. március 1-től 2022. augusztus 31-ig szólt /2 fő/, ennek a pályázatnak 90 %-os a 

támogatottsága, a 10%-át az önkormányzatnak kellett hozzátenni, 

 a másik  pályázat  

- 2022. szeptember 1-től 2023. február 28-ig szól, /3 fő/ ennek a pályázatnak 70 %-os a 

támogatottsága, a 30%-át az önkormányzatnak kell hozzátenni, de az önrészek ellenére 

is segítséget nyújt a közfoglalkoztatási program a településünknek valamint a 

résztvevők számára egyaránt.  A programot a lehetőségeknek megfelelően a jövőben is 

folytatni fogjuk.  

 

2022. évben néhány beruházás valósult meg településünkön. 



 A Magyar Falu Program keretében: 

- Óvoda játszóudvar, közterületi játszóterek fejlesztése 1,74 millió forint 

- Önkormányzati járdaépítés/felújítás támogatása 5,445 millió forint 

- Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény, vízelvezető rendszer építése/felújítása 3,722 

millió forint 

A Vidékfejlesztési Program keretében: 

- Külterületi helyi közutak fejlesztése 63.581.844 forint 

Önerő: 3.274.435 

2023. évben is elsődleges cél a működőképesség biztosítása az önkormányzatnál és az 

intézmények vonatkozásában egyaránt, amennyiben működés biztonsága mellett rendelkezünk 

szabad forrással, akkor az alábbi beruházásokat szeretnénk megvalósítani  

- 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 kiépítése folyamatosan zajlik várható műszaki átadása 2023. február 

- 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 

2023. évi gazdálkodás is. 

POSTA: Tuti Csemege Plusz Kft.                          

 Felsőlajos, Óvoda utca 6.  

                   Hétfőtől –péntek 08.00 – 16.00 óráig         

  Országosan 366 posta zárt be    

Munkarend változás 

Az energiafelhasználás csökkentés 2022. november 21-től - 2023. március 19-ig megváltozik a 

Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal Felsőlajosi kirendeltségének munkarendje.  

Hétfőtől csütörtökig reggel 7 órától délután 17 óráig tart nyitva, pénteken ügyeleti rendben látja 

el feladatát. 

Ügyfélfogadás:                 Kedd: 08.00-12.00 és 13.00-16.45 óráig 

                                            Csütörtök: 08.00 – 12.00 óráig 



Személyi feltételek 

Tihanics Norbert 2022. március 21. 

Gattyán István 2022. június 1. 

2022. évben is megszervezésre, megvalósításra került a/az 

- Adománygyűjtés az Ukrajnából érkezett menekültek megsegítésére 2022. március 3. 

elszállítva Túrisvándiba. 

- Tanyagondnoki Fórum  

- Királykisasszonyok és királyfiak Otthona címet nyert el Felsőlajos 2020 évben 13 

gyermek született Felsőlajosi lakcímmel március 18. 

- Szemétgyűjtési akció 2022. április 23. 

- Falunap 2 év után megrendezésre került.  

      -  Nyári szünidei gyermekétkeztetés, amelyben 3+3 gyermek kapott 43 munkanapon 

keresztül meleg ételt, melyet a tanyagondnok szállította ki. 

- 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.  

- Településünk részt vett a XXV. Térségi Kertészeti és Élelmiszeripari kiállításon  

- Helytörténeti est 2022.10.13 

- Felsőlajos Polgárőr Egyesület közgyűlést tartott 2022.09.17 

- Elektronikai hulladékgyűjtés 2 alkalommal, tavasszal és ősszel 

- Idősek Napja 2022.11.11-én került megrendezésre   

- Vasút fejlesztés, tervezési szakasz, jegyautomata 

- Kamerarendszer 

- Szociális célú tűzifára támogatást nyert az önkormányzat pályázat útján, ami 48 erdei 

köbméter jelent, a napig 21 kérelem került benyújtásra. Még lehet kérni november 30-

ig. 

- Földutak javítása, karbantartása részben megtörtént 

- Téli időszakra felkészülve a hó eltakarítás zökkenőmentesen tud működni 

Könyvtári és közösségi színtér programjai 2022 évben: 

- Magyar Kultúra Napja Alkalmából szervezett színházlátogatás 2 alkalommal  

- Farsangi Mulatság febr. 15. 

- Robotok bemutatása iskolások részére 

- Ismerd meg a könyvtárad óvodások részére 

- Vuk vetélkedő iskolások 

- Könyvtár kvíz nyertes utalványban részesült 

- Könyvtár Mozi /Film vetítés /9 alkalommal 

- Húsvéti Tojásfestés 

- Ne csak lógj a neten Internetes kvíz  

- Állatok világnapja Iskolások részére 

- Fáklyás felvonulás 



- Halloween batyus tökfaragó délután 

- Adventi készülődés december első felében mindenkit várunk 

- Adventi éneklés december 15. mindenkit várunk.  

 

Kérdezem a képviselő-testületet, hogy elfogadja-e a tájékoztatómat? Amennyiben igen, kérem, 

kézfelemeléssel jelezzük. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 4 igen szavazattal, - 

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

 

69/2022. (XI.28.) ÖH. 

A polgármester tájékoztatója az Önkormányzat 

 2022. évi tevékenységéről 

 

Határozat 

 

Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a polgármester 

tájékoztatóját Felsőlajos Község Önkormányzata 2022. évi tevékenységéről 

(fejlesztésekről, beruházásokról), költségvetési helyzetéről és a 2023. évi elképzelésekről.  

 

Felelős: Képviselő-testület 

Határidő: 2022. november 28. 
 

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. 

 

Kisjuhász Lajosné: Lajosmizsén jártam nyáron és az egyik helybeli idős asszony rosszul lett 

a buszmegállóban. Hirtelen nem tudtam hova fordulni, felhívtam az önkormányzatot. 15 percen 

belül a tanyagondnok kijött a helyszínre és haza hozta a nénit Felsőlajosra. A 

színházlátogatások is nagyon jók. Köszönöm szépen.  

 

Juhász Gyula polgármester: A tanyagondnok szolgálat 2021. márciusában indult. Magyar 

Falu Program keretében beszerzésre került a tanyagondnoki busz. A tanyagondnok célja a 

külterületen élő idősek segítése. A könyvtár és a közösségi tér jó programokkal szolgál a 

lakosságnak és az iskolásoknak. Számítógépes teendő esetén is tudunk segíteni. Próbálunk 

minél több külterületi utat karbantartani. A boltba átköltözött a posta.  

 

Acsai-Szabó Márta Felsőlajos tagóvoda intézményvezető: Több posta is bezárt az 

országban. Hálásak lehetünk a vállalkozónak, hogy felvállalták a postai tevékenységet 

Felsőlajoson. Hálásak vagyunk a könyvtár munkatársainak, mert sok jó programot valósítottak 

meg 2022. évben. Az óvodások is eljöttek a könyvtárba. Reméljük, hogy 2023. évben is ilyen 

sok élmény lesz.  

 

Juhász Gyula polgármester: A posta átköltözött a boltba. Sok erőt kívánunk a feladat 

elvégzéséhez. Szükség van a postára. A könyvtár és a közösségi tér Magyar Falu program 

keretében valósult meg. Reméljük minél többen veszik igénybe. Internet elérhető a 

könyvtárban. A takarékbank megszűnt. A Faluház előterébe bankjegykiadó automatát 



tervezünk. Az optikai kábelt szerelik a településen. Műszaki átadása februárban várható. 

Elérhető lesz a településen a tv, internet, telefon szolgáltatás.  

 

Ferenczyné Biró Katalin Felsőlajosi Iskola tagintézmény vezető: Szeretném megköszönni 

az iskola nevében a támogatást, annak ellenére, hogy az önkormányzat nem fenntartója az 

intézménynek. Tanórákat szervezhetünk a könyvtárban és a nagyteremben. A gyerekek 

szívesen járnak a könyvtárba. Nagyon örülünk Enikő a programoknak és továbbra is bíztatunk, 

hogy szervezd továbbra is, mert a gyerekek nagyon várják és élvezik ezeket a lehetőségeket. 

Köszönjük a Faluház nagytermét a bálra, tornaórákra ingyenesen a rendelkezésünkre 

bocsájtják. A közmunkások segítségét bármikor igénybe vehetjük az iskolában adódó 

karbantartásokra. Köszönjük szépen! 

 

Juhász Gyula polgármester: Mi mindig úgy tekintettünk az iskolára, mint a felsőlajosi 

gyermeket nevelő intézmény. Pályázás esetén ugyanúgy pályázunk iskolára, óvodára, 

bölcsődére. A Magyar Falu program segítségével a nagyterem is megújult. Több funkciót is 

ellát a terem, tornaterem és díszterem is. A Képviselő-testület döntött úgy, hogy az alapítványok 

ingyenes használhatják a nagytermet. Köszönetet mondok az iskolásoknak és az óvodásoknak 

a rendezvényeken, műsorokon való részvételeket.  

 

Krasnyánszki Éva: Köszönöm a polgárőrök munkáját, biztonságérzetet ad.  

 

Juhász Gyula polgármester: Köszönöm a polgárőrök egész éves tevékenységét. Ősszel 

lezajlott a polgárőrök ülése, melyre a rendőrség is hivatalos. Jól működik a polgárőrség, 

növekszik a létszám. Majoros István szervezi a szolgálatot. Polgárőr autóval rendelkezünk és 

használják a járőrözés során. Korábban mindenki a saját autóját használta. A kamera rendszer 

kiépült a településen. Szeretne-e még valaki hozzászólni a közmeghallgatáshoz? Amennyiben 

nem mindenkinek köszönöm a részvételét. A közmeghallgatással egybekötött Képviselő-

testületi ülést 17.55 órakor lezárom. Kellemes Ünnepeket kívánok mindenkinek! 

 

 

 

K.mf. 

 

 

 

           Juhász Gyula                         dr. Balogh László  

           polgármester                      jegyző  

 

 

 

 

 

 


