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Az ülésen hozott rendelet és határozatok száma és tárgya: 
 
Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2017. (...) önkormányzati 
rendelete a hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül történő 
házasságkötés engedélyezésének szabályairól és díjairól 
 

 
42/2017. (VI.29.) ÖH  Házasságkötések során alkalmazandó bérleti és egyéb díjak 

 
43/2017 .(VI.29.)ÖH Döntés a Duna-Tisza Közi Térségi Hulladékgazdálkodási 

Önkormányzati Társuláshoz való csatlakozásról 
 
44/2017 .(VI.29.)ÖH  Döntés a Duna-Tisza Közi Térségi Hulladékgazdálkodási 

Önkormányzati Társuláshoz való csatlakozásról 
 
45/2017 .(VI.29.)ÖH  Helyi Esélyegyenlőségi Programjának áttekintése  
 
46/2017. (VI.29.) ÖH. Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal Alapító 

Okiratának módosítása 
 
47/2017. (VI.29.) ÖH. Feladat-ellátási szerződés és hozzájárulás telephely 

bejegyzéshez 
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JEGYZŐKÖNYV 
 
 
Készült: Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. június 29-én, 
csütörtökön reggel 8.30 órakor, Felsőlajos Faluházban megtartott rendkívüli nyílt Képviselő-
testületi ülésről. 
 
Jelen vannak: Juhász Gyula polgármester, Kun János alpolgármester, Majoros István 
képviselő. 
Makainé Antal Anikó és Czigány Lajos képviselő jelezte, hogy nem tud jelen lenni az ülésen. 
 
Tanácskozási joggal megjelentek:   dr. Balogh László jegyző 
       
 
Egyéb meghívottak:  Kasnyikné Földházi Tünde környezetvédelmi ügyintéző 
    Nagy Judit vezető főtanácsos 
 
Jegyzőkönyvvezető: Márton Györgyné 
 
Juhász Gyula polgármester: Tisztelettel köszöntök minden megjelentet a mai nyílt, 
rendkívüli képviselő-testületi ülésen. Megállapítom, hogy határozatképesek vagyunk, mert az 
5 fő képviselőből 3 fő képviselő jelen van.  
A meghívóban közzétett napirendi pontok mindenki előtt ismertek, megkérdezem, hogy van-e 
valakinek kiegészítésre, illetve módosításra javaslata? Amennyiben nincs, s egyetértünk a 
meghívó szerinti nyílt ülési napirendi pontokkal, kérem, kézfelemeléssel jelezzük. 
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület tagjai 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás 
nem volt- az alábbi napirendi pont tárgyalását fogadták el: 
 

Napirend Előterjesztő 
 

1. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének …../2017. 
(…...) önkormányzati rendelete a hivatali helyiségen kívüli és a 
hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének 
szabályairól és díjairól 
 

Juhász Gyula 
polgármester 
 
 

2. Döntés a Duna-Tisza Közi Hulladékgazdálkodási és 
Környezetvédelmi Önkormányzati Társuláshoz való csatlakozásról 
 

Juhász Gyula 
polgármester 
 

3.  Felsőlajos Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi 
Programjának áttekintése 
 

Juhász Gyula 
polgármester 

4. Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratának 
módosítása 

Juhász Gyula 
polgármester 
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1./ Napirendi pont 
Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének …../2017. (…..) 
önkormányzati rendelete a hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül 
történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól és díjairól 
Előadó: Juhász Gyula polgármester 
 
Juhász Gyula polgármester: Kérném dr. Balogh László jegyző urat, hogy ismertesse a 
napirendi pontot. 
 
dr. Balogh László jegyző: Tisztelettel köszöntök mindenkit.  
Tisztelt Képviselő-testület! A Kormányhivatal a negyedévi célvizsgálatával vizsgálta az 
anyakönyvi rendeletet Lajosmizsén és Felsőlajoson is. Célvizsgálat eredményéről minden 
önkormányzat tájékoztatást kapott. Lajosmizsén és Felsőlajoson törvényességi intézkedési 
javaslattal éltek. A felsőlajosi és lajosmizsei anyakönyvi rendelet megalkotásakor hatályos 
törvényerejű rendelet felhatalmazásán alapult.  A jogalkotási törvény a rendeleteknek a 
bevezető részét nem teszi lehető, hogy módosítsuk, ezért javasolták azt, hogy a régi rendeletet 
helyezzük hatályon kívül és alkossunk egy új rendeletet. Ez a javaslata a Kormányhivatalnak 
a Képviselő-testület elé lett terjesztve, s vállaltuk, hogy június végéig megalkotjuk az új 
rendeletet. Ez elkészült. Amik lényeges változások a korábbi rendelethez képest, hogy néhány 
fogalomnak a meghatározását kérték. A hivatali munkaidőt kellett definiálni, illetve a hivatali 
helyiséget. Ezeket az új rendeletben meghatároztuk, illetve a házasságkötés időpontját 
korlátoztuk, mert elharapódzott az a fajta igény, hogy az év minden napján és minden 
időszakában szeretnének esküvőt tartani az állampolgárok. Az anyakönyvvezető munkája 
igen sokrétű, az anyakönyvvezető nagyon megterhelt, mert a hagyatéki ügyeket is már évek 
óta az anyakönyvvezető látja el. Bizonyos feladatokat el szeretne hagyni, mert a 
szabadságának kivételében is korlátozva van az óriási mennyiségű feladatok miatt. A jelen 
levő Nagy Judit kolléganő fogja ellátni a továbbiakban a hagyatéki üggyel kapcsolatos 
feladatokat. Ezzel könnyítenénk az anyakönyvvezető dolgán. Az anyakönyvvezető kérte, 
hogy legalább a vasárnapja szabad legyen, s a hétköznapokon kedden, pénteken és szombaton 
8 órában korlátoztuk a házasságkötéseket. 
Amit még kellett szabályozni, a fizetendő díjaknak a mértéke. Hivatali munkaidőn kívül eddig 
12.000.- Ft volt a fizetendő díj és 40.000.- Ft volt a hivatali helyiségen kívüli díj. A 
munkaidőben történő házasságkötés ingyenes. Lajosmizsén ezeket a díjakat, 12.000.- Ft 
forintot az Önkormányzati Bizottság és a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 15.000.- Ft-ban 
javasolta meghatározni. Hivatali helyiségen kívül 40.000.- Ft-ot 48.000.- Ft-ra emeli azzal, 
hogy a helyi lakosoknak a külső esküvőből 50 %-os kedvezményt alkalmazzunk. Ezt 
Felsőlajos esetében is javaslom beépíteni. Ha testület így fogadja el, akkor átvezetjük. A külső 
helyszínen történő esküvők díját 48.000.- Ft-ot soknak tartjuk, de a külső helyről jövőknek a 
díja legyen ennyi. A külső helyszíneknél 22.000.- Ft-ra javasoljuk emelni az anyakönyvvezető 
díját. Ennek van járuléka is.  Az esküvőknek a 90 %-a nem helyi lakosok részéről köttetik, 
hanem az ország minden szegletéből jönnek ide házasságot kötni. 
 
Külső esküvő esetén 50 %-os kedvezményt adjunk a 48.000.- Ft-ból, s az esküvő 
jegyzőkönyv felvételének az időpontjában a házasulandó felek egyike felsőlajosi lakosú 
állampolgár. Ezt javaslom beépíteni a rendeletbe az alábbiak szerint:  
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„(1)  a) A hivatali helyiségen kívüli házasságkötés díjából 50 % kedvezmény illeti meg 
azon házasulókat, akiknél a házasságkötési szándék bejelentéséről szóló jegyzőkönyv 
felvételének időpontjában legalább az egyik fél felsőlajosi állandó lakos és ezt  
lakcímigazolványával igazolja. 
b) A hivatali munkaidőn kívüli vagy hivatali helyiségen kívüli házasságkötés díjmentes a 
Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal dolgozói számára. „ 

 
Ezen módosítást az eredeti előterjesztéshez kapcsolódóan azért teszem, mert célszerűnek 
látom támogatni 50%-os kedvezménnyel azon felsőlajosi házasuló párokat, akik Felsőlajoson 
hivatali helyiségen kívül kívánnak házasságot kötni és a házasulók közül legalább az egyik fél 
állandó felsőlajosi lakos a házasságkötési szándék bejelentéséről szóló jegyzőkönyv 
felvételének időpontjában, amelyet lakcímigazolványával igazol. Önkormányzatunk ezzel 
tudná elősegíteni, hogy a Felsőlajoson élő, házasuló fiatalok a házasságkötési szertartást 
Felsőlajoson vegyék igénybe és ne a környező településeken. 
 
Juhász Gyula polgármester: Köszönjük jegyző úr tájékoztatását. Van-e ezzel kapcsolatban 
kérdés, vélemény, észrevétel? Nincs. 
Az előterjesztés egy határozat-tervezetből és egy rendelet-tervezetből áll.  
Először a határozat-tervezetet szavaztatom. 
Aki az előterjesztés határozat-tervezetét elfogadja azzal, hogy a díszterem bérleti díja bruttó 
12.000.- Ft, a zenei szolgáltatás díja bruttó 6.000.- Ft, díszborító bruttó 1.500.- Ft legyen, 
kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
 
42/2017. (VI.29.) ÖH  
Házasságkötések során alkalmazandó 
bérleti és egyéb díjak 

Határozat 
1) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a házasságkötések során 
alkalmazandó bérleti és egyéb díjakat az alábbiak szerint határozza meg: 
 

1. A Felsőlajos, Iskola utca 12. szám alatti Faluház 
épületében található Lajosmizsei Közös Önkormányzati 
Hivatal Felsőlajosi kirendeltségének helyisége.  

 

Térítésmentes az anyakönyvi 
eljárásról szóló 2010. évi I. 
törvény 18. § (1) 
bekezdésére figyelemmel.            

2. A Felsőlajos, Iskola utca 12. szám alatti Faluház 
épületében található nagyterem bérleti díja: 

 
 

2.1. Amennyiben a házasulók kizárólag a hivatalos 
házasságkötési szertartás lebonyolításának idejére veszik 
igénybe: 

 

bruttó 10.000 Ft 
 

2.2. Amennyiben a házasulók a hivatalos házasságkötési 
szertartás lebonyolításán túl a házasságkötéshez 
kapcsolódó családi rendezvény céljára is igénybe veszik: 

 

Felsőlajos Község 
Önkormányzata 46/2016. (XI. 
21.) határozata 1.2 pontjában 
meghatározott bérleti díj, az ott 
meghatározott kedvezménnyel. 
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3. Díszborító biztosítása a házasulók részére bruttó 1500 Ft 
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2017. június 29. 
Juhász Gyula polgármester: Hivatali helyiségen kívüli esküvő esetén 50 %-os kedvezményt 
adjunk a 48.000.- Ft-ból, s az esküvő jegyzőkönyv felvételének az időpontjában a 
házasulandó felek egyike felsőlajosi lakosú állampolgár. Ezt javaslom beépíteni a rendeletbe 
az alábbiak szerint:  
 
„(1)  a) A hivatali helyiségen kívüli házasságkötés díjából 50 % kedvezmény illeti meg 

azon házasulókat, akiknél a házasságkötési szándék bejelentéséről szóló jegyzőkönyv 
felvételének időpontjában legalább az egyik fél felsőlajosi állandó lakos és ezt  
lakcímigazolványával igazolja. 
b) A hivatali munkaidőn kívüli vagy hivatali helyiségen kívüli házasságkötés díjmentes a 
Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal dolgozói számára. „ 

 
 
Aki elfogadja a rendelet-tervezetet azzal, hogy annak 1. mellékletében a házasságkötési díjak 
úgy alakuljanak, hogy házasságkötés hivatali munkaidőn kívül 15.000.- Ft, házasságkötés 
hivatali helyiségen kívül 48.000.- Ft, az anyakönyvvezető részére a munkáltató által fizetendő 
díjakat pedig úgy, hogy hivatali munkaidőn kívül, hivatali helyiségben megtartott 
házasságkötésért 15.000.- Ft, hivatali munkaidőn és hivatali helyiségen kívül megtartott 
házasságkötésért 22.000.- Ft, és az előző 1.) pontban meghatározott kiegészítés kerüljön be a 
rendeletbe, kérem, kézfeleméssel jelezze.  
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 10 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- a Képviselő-testület az alábbi rendeletet alkotta meg: 
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Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
 13/2017. (...) önkormányzati rendelete 

a hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés 
engedélyezésének szabályairól és díjairól 

 
Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az anyakönyvi eljárásról szóló 
2010. évi I. törvény 96. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) 
bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
                                                                        

1. Általános rendelkezések 
 

1.  §  
 
(1) A rendelet hatálya a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül 

történő házasságkötés esetén az anyakönyvvezetőt igénybe vevőkre és az  
anyakönyvvezetőre terjed ki. 

 
2. § 

 
(1) E rendelet alkalmazásában: 

1. Hivatali munkaidő: a Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és 
Működési Szabályzata 9. mellékletében a székhelytelepülésre megállapított 
munkarend. 

2. Hivatali helyiség: a Felsőlajos, Iskola utca 12. szám alatti Faluház épületében található 
Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal Felsőlajosi kirendeltségének helyisége és a 
nagyterem.  
 
2. A hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés 

engedélyezésének szabályai és a házasságkötés után fizetendő díjak  
 

  3.  § 
 

(1)     Hivatali munkaidőn kívül házasságkötés kedden 16.00-18.00 óráig, pénteken 12.30 –  
20.00 óráig, szombaton 11.00 – 20.00 óráig terjedő időintervallumban engedélyezhető. 

 
(2)   Hivatali helyiségen kívül, hivatali munkaidőben házasságkötés kedden 08.00 – 16.00   

óráig és pénteken 08.00 – 12.00 óráig terjedő időintervallumban tartható. 
 
(3)  Munkarend változás esetén, ha a munkanap szombati napra esik, úgy a hivatali 

munkaidőn kívül házasságkötés pénteken és szombaton az adott napra érvényes 
munkaidő végétől 20.00 óráig tartható. 

 
(4)   Vasárnap, december 31-én, Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 

Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 
juttatásairól szóló önkormányzati rendeletben meghatározott munkaszüneti napon, 
továbbá az (1)-(3) bekezdésekben foglaltaktól eltérő időpontban házasságkötés az 
anyakönyvi eljárásról szóló törvényben meghatározott esetben engedélyezhető. 
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(5) Házasságkötés hivatali helyiségen kívül akkor engedélyezhető, ha a házasulók 
gondoskodnak a házasságkötés megünneplésének méltó keretéről, az 
anyakönyvvezetővel egyeztetett technikai feltételek biztosításáról. 

 
4. § 

 
(1) A házasságkötés után a rendelet 1. melléklet 1. pontjában meghatározott 

díjat az a) vagy b) pontban meghatározott módon kell megfizetni: 
 

a) A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal házipénztárába 
készpénzben.  
 
b) A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal Kereskedelmi és 

Hitelbank Zrt.-nél vezetett, 10402599-50526550-53861009 számú bankszámlájára 
banki átutalással. 

 
(2)  a) A hivatali munkaidőn kívüli, hivatali helyiségben tartandó házasságkötés után a 

rendelet 1. melléklet 1.1 pontjában foglalt díj megfizetését legkésőbb a házasságkötés 
napját megelőző 5. munkanapig kell teljesíteni. 
 
b) A hivatali helyiségen kívüli házasságkötés után a rendelet 1. melléklet 1.2 pontjában 
foglalt díj megfizetését legkésőbb a házasságkötés napját megelőző 5. munkanapig kell 
teljesíteni. 

 
(3) A házasságkötés akkor engedélyezhető, ha a rendelet 1. melléklet 1. pontjában foglalt díj 

befizetésének igazolása megtörténik a Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal 
Pénzügyi Irodája által.  

 
5. § 

 
(1)  a) A hivatali helyiségen kívüli házasságkötés díjából 50 % kedvezmény illeti meg azon 

házasulókat, akiknél a házasságkötési szándék bejelentéséről szóló jegyzőkönyv 
felvételének időpontjában legalább az egyik fél felsőlajosi állandó lakos és ezt  
lakcímigazolványával igazolja. 

 
b) A hivatali munkaidőn kívüli vagy hivatali helyiségen kívüli házasságkötés díjmentes a 
Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal dolgozói számára.   

 
(2) A házasságkötést kérelmezők a házasságkötésért fizetendő díj teljes összegének 

visszatérítésére jogosultak, amennyiben a házasságkötés iránti kérelmüket az esemény 
tervezett időpontját megelőzően legalább 10 munkanappal korábban írásban 
visszavonják. 

(3) A házasságkötést kérelmezők nem jogosultak a díj visszatérítésére amennyiben a 
házasságkötés iránti kérelmüket az esemény tervezett időpontját megelőzően 10 
munkanapon belül vonják vissza vagy egyáltalán nem vonják vissza és az esemény 
megtartására nem kerül sor. 

6. § 
 



 8

(1) Az anyakönyvvezetőt a hivatali munkaidőn és hivatali helyiségen kívül megtartott 
házasságkötésért a rendelet 1. melléklet 2.1. pontjában meghatározott díjazás illeti meg.  

 
(2) Az anyakönyvvezetőt a hivatali munkaidőn kívül hivatali helyiségben megtartott 

házasságkötésért a rendelet 1. melléklet 2.2. pontjában meghatározott díjazás illeti meg.  
 

 
3.Záró rendelkezések 

 
7. § 

 
(1) Ez a rendelet 2017. július 15. napján lép hatályba.  
 

8. § 
 

(1) A rendelet 1. melléklet 1. pontjában foglalt díjakat a rendelet hatálybalépését követően 
felvett házasságkötési jegyzőkönyvek esetében kell alkalmazni. 

(2) A rendelet 1. melléklet 2. pontjában foglalt díjakat a rendelet hatálybalépését követően 
megtartott házasságkötések esetében kell alkalmazni. 
 

9. § 
 
(1) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Felsőlajos Község 

Önkormányzata Képviselő-testületének a hivatali helyiségen kívüli és a hivatali 
munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól és díjairól szóló 
14/2011. (XII.09.) önkormányzati rendelete. 

 
 
 
 

Juhász Gyula       Dr. Balogh László 
            polgármester                                   jegyző 
 
 
 
 

A rendelet kihirdetve: 2017………….. 
 
 
 
 

Dr. Balogh László  
jegyző 
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1. melléklet a 13/2017. (....) önkormányzati rendelethez 

A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés 
után és az anyakönyvvezető részére fizetendő díjak 

 
1. Házasságkötések díjai: 
 

 
A B 

 

Szolgáltatás megnevezése 

Szolgáltatások díja 
(bruttó) (Ft)  

 
1.1. Házasságkötés hivatali munkaidőn kívül   15.000 
1.2. Házasságkötés hivatali helyiségen kívül 48.000 
 
       
2. Az anyakönyvvezető részére a munkáltató által fizetendő díjak: 
 

 
A B 

 

Szolgáltatás megnevezése 

Szolgáltatások díja 
alkalmanként (bruttó) 

(Ft) 
2.1. Hivatali munkaidőn és hivatali helyiségen kívül megtartott 

házasságkötésért 22.000 

2.2. Hivatali munkaidőn kívül, hivatali helyiségben megtartott 
házasságkötésért 

15.000 
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2./ Napirendi pont 
Döntés a Duna-Tisza Közi Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati 
Társuláshoz való csatlakozásról 
Előadó: Juhász Gyula polgármester 
 
Juhász Gyula polgármester: Köszönjük Kasnyikné Földházi Tündének az előterjesztést. 
Korábban volt megkeresés, akkor jeleztük, hogy csatlakozni szeretnénk ehhez a Társuláshoz. 
Ebben a Társulásban 105 település fog részt venni, 5,7 milliárd forintos uniós fejlesztésre 
számíthat a Társulás. Más lehetőségünk nincs, közszolgáltatót váltottunk. Mi tagjai vagyunk a 
ceglédi Duna-Tisza Közi Nagytérségi Hulladékszállító Gazdasági Társaságnak. Az 
ártalmatlanítást tartalmazta a szerződés. Jelen pillanatban úgy néz ki, hogy minden rendben 
van. Lesznek különféle pályázatok, itt határidőket szabtak. Fontos az, hogy a támogatási 
forrás idekerüljön a térségbe. Cél az, hogy a szolgáltató váltás során a település lakossága ne 
sérüljön. Ha a pályázatok ideérnek a térségbe, akkor arra is lehetőség, hogy a hulladékot 
külön szelektíven gyűjtsük. 
 
dr. Balogh László jegyző: 
Az egyik határozat-tervezet: Döntés a Duna-Tisza Közi Térségi Hulladékgazdálkodási Ön- 
kormányzati Társuláshoz való csatlakozásról. 
A másik határozat-tervezet: Döntés a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással kapcsolatba 
(Ceglédi  konzorcium). 
Harmadik határozat-tervezet: Felsőlajos vonatkozásában kialakult egy olyan egyezség, hogy a 
felsőlajosi csoportban a képviseletet Fülöpháza polgármestere fogja ellátni. 
 
Felsőlajos benne van a ceglédi konzorciumban. Cegléd a szelektív gyűjtésben vett részt, de a 
hulladékszállítással kapcsolatos feladatokat nem látta el Felsőlajoson. Olyan tárgyalásokat 
kellene lefolytatni, hogy az ISPA projekt ne sérüljön, nehogy visszafizetési kötelezettség 
legyen, nehogy hátrányos következmény keletkezzen Felsőlajosra nézve.  
 
Juhász Gyula polgármester: Nagyon fontos ez esetben, hogy egy megyei jogú város viszi az 
egészet. Bízunk benne, hogy ez egy másféle társulás lesz. Fontos, hogy az ISPA és a KEOP-
os pályázat összhangban legyen. 48 település vesz részt a Társulásban. NHKV kérte a 
településeket, hogy ez végrehajtható legyen és mindent meg kell tenni annak érdekében,hogy 
az 5,7 milliárd forint lehívható legyen. 
Van-e ezzel kapcsolatban kérdés, kiegészítés? 
 
dr. Balogh László jegyző: Amit Kecskemét polgármester asszonya kérésének, mindenben 
eleget tettünk. 
 
Juhász Gyula polgármester: Mindent megteszünk annak érdekében, hogy zökkenőmentesen 
lezajlódjon az átalakulás. Kérdés, észrevétel van-e? Nincs. Szavazásra teszem fel a kérdést. 
Aki elfogadja az előterjesztés I. határozat-tervezetét, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
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43/2017 .(VI.29.)ÖH 
Döntés a Duna-Tisza Közi Térségi Hulladékgazdálkodási  
Önkormányzati Társuláshoz való csatlakozásról 

Határozat 
 

1) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete csatlakozik a Duna-Tisza 
Közi Térségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társuláshoz. 

2) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Társulási megállapodást 
az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal elfogadja és felhatalmazza a 
polgármestert annak aláírására és a szükséges intézkedések megtételére 

3) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Társulási Tanács tagjának  
Nagyné Balogh Csillát, Fülöpháza polgármesterét delegálja. 
 

Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2017. június 29. 
 
 
Juhász Gyula polgármester:  
Aki elfogadja az előterjesztés II. határozat-tervezetét, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
 
44/2017 .(VI.29.)ÖH 
 Döntés a Duna-Tisza Közi Térségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társuláshoz 
való csatlakozásról 

  

Határozat 

Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatás megszervezésével összefüggő feladatköröket 
2017. október 1. napját követően nem a Duna-Tisza Közi Nagyérség Regionális 
Szilárd Hulladék Gazdálkodási Rendszer tagjaként kívánja ellátni amennyiben ennek 
Felsőlajos Község Önkormányzatára nézve hátrányos következménye nincs és 
egyúttal felhatalmazza a polgármestert a Közszolgáltatási és Vagyonkezelési 
Szerződés módosításának kezdeményezésére.  
 

Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2017. június 29. 
 
3./ Napirendi pont 
Felsőlajos Község Önkormányzata helyi Esélyegyenlőségi Programjának áttekintése 
Előadó:  Juhász Gyula polgármester 
 
Juhász Gyula polgármester: Köszönjük Nagy Juditnak a program átdolgozását. Ez egy nagy 
terjedelmű anyag. Fontos, hogy a mostani pályázatokhoz szükséges, hogy a települési helyi 
Esélyegyenlőségi Programmal rendelkezzen. Két évenkénti felülvizsgálatról beszélünk. 
Jövőre teljesen át kellene dolgozni, mert vannak olyan táblák, amire még nincs adat. Rengeteg 
olyan információt tartalmaz, ami a pályázatokra nézve nagyon fontos. Fontos az, hogy mi az, 
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amit az esélyegyenlőség érdekében tenni kell. Kérdezem jegyző urat, illetve Juditot, hogy 
van-e még valami, amit el kellene mondani ezzel kapcsolatban? 
 
dr. Balogh László jegyző: Judit frissítette a joganyagot, másrészt a főigazgatóságtól kapott 
adatokat építettük be a rendelet-tervezetbe. 60 táblázat adatait építettük be. 
 
Nagy Judit vezető főtanács: Jövőre új Esélyegyenlőségi Programot kell készíteni. 
 
Juhász Gyula polgármester: Hatalmas munka elkészíteni. Jövő tavasszal az új HEP-et 
tárgyaljuk. Van-e valakinek kérdése, véleménye? Nincs. 
Áttekintettük a HEP-et, elfogadásra javasoljuk. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel 
jelezze. 
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
 
45/2017 .(VI.29.)ÖH 
Helyi Esélyegyenlőségi Programjának áttekintése  

 
Határozat 

 
Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Felsőlajos Község 
Önkormányzatának Helyi Esélyegyenlőségi Programját áttekintette, és az előterjesztés 
mellékletében foglaltaknak megfelelően elfogadja. 
 

Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2017. június 29. 
 
 
4./ Napirendi pont 
Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítása 
Előadó:  Juhász Gyula polgármester 
 
Juhász Gyula polgármester: Megkérném a jegyző urat, hogy mondjon erről néhány szót. 
 
dr. Balogh László jegyző:  Az Áht. módosult, a Magyar Államkincstár is jelezte felénk, hogy 
az alapító okiratot módosítani kell. A foglalkoztatási jogviszonyt definiálni kell, a 
gyermekétkeztetés, mint kötelező önkormányzati feladat ellátás, ezt bele kell venni. A 
gyermekétkeztetés Felsőlajos vonatkozásában az IGSZ-en keresztül történik. 
A II. határozat-tervezet arról szól, hogy a normatívát az IGSZ hívja le, ezért feladat-ellátási 
szerződés szükséges és a tálaló-konyhát is fel kell tüntetni az óvoda és bölcsőde 
vonatkozásában az IGSZ alapító okiratában. Az IGSZ alapító okiratában a tálaló-konyhát meg 
kell jelölni. Tegnap felvettem a kapcsolatot a tankerület vezető asszonnyal és jeleztem, hogy 
az iskola átadásra került a konyhával együtt a tankerület részére. A tankerületnél a 
szerződések felülvizsgálata folyik. Tankerület vezető asszonnyal abban maradtunk, hogy 
egyéb módosítások is lesznek a vagyonkezelési szerződésben és akkor a tálaló-konyhát is 
feltüntetjük. 
Juhász Gyula polgármester: Önkormányzatunknak kalkulálni kell azzal, hogy mik azok a 
fejlesztések, felújítások, amiket el kell végezni. 
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dr. Balogh László jegyző. A vagyonkezelési szerződésben az szerepel, hogy ezeket a 
kérdéseket külön szerződésben rendezzük. A tankerület ragaszkodott ahhoz, hogy ezeket a 
külön szerződéseket a ő fogja elkészíteni, de még ezek a mai napig nem készültek el. Azt 
ígérték, hogy a következő napokban a megállapodás-tervezeteket meg fogják küldeni 
részünkre. 
 
Juhász Gyula polgármester: Köszönjük jegyző úrnak a tájékoztatást. Kérdés, észrevétel 
van-e? Nincs. Szavazásra teszem fel a kérdést. 
Aki az előterjesztés I. határozat-tervezetét elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 3 igen szavazattal –ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
 
46/2017. (VI.29.) ÖH. 
Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal    
Alapító Okiratának módosítása 
 

Határozat 
 

1)  Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Lajosmizsei Közös 
Önkormányzati Hivatal – a határozat 1. mellékletét képező –módosító okiratát 
jóváhagyja.  
 

2) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert, hogy az alapító okiratot aláírja és felkéri Basky Andrást, Lajosmizse 
Város Polgármesterét, hogy a változás bejelentést a Magyar Államkincstár felé 
megtegye. 

 
Felelős: Képviselő-testület, Juhász Gyula polgármester 
Határidő: 2017. június 29. 
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1. melléklet a 46/2017. (VI.29.) határozathoz 

 
Okirat száma: LMKOH/3/2017. 

Módosító okirat 
 A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal, a Lajosmizse Város Önkormányzatának 
Képviselő- testülete és Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete által 
2015. április 27. napján kiadott LMKOH/2/2015. alapító okiratát az államháztartásról 
szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján –  Lajosmizse Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének  ………../2017. (……….) határozatával  és Felsőlajos Község 
Önkormányzat Képviselő-testületének …………/2017. (……...) határozatával elfogadott 
módosító határozatokra  figyelemmel – a következők szerint módosítom: 
 
 

1.  Az alapító okirat 5.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
„5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: A jegyzőt a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 82-83.§-ai, valamint a közszolgálati 
tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIC. törvény rendelkezéseinek és a közös önkormányzati 
hivatal létrehozásáról szóló megállapodásnak megfelelően – a székhelytelepülés - 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Polgármestere – Felsőlajos polgármesterének 
előzetes írásos véleményével - pályázat alapján határozatlan időre nevezi ki és menti fel. 
Az egyéb munkáltatói jogok gyakorlója Lajosmizse Város Polgármestere. „  

 
2. Az alapító okirat 5.2. pontja táblázatának 1. sora a következőre módosul:  

„  

1 
Köztisztviselő Közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. 

törvény és a  közszolgálati tisztviselők képesítési 
előírásairól szóló 29/2012. (III.7.) kormányrendelet 

„ 
 

3. Az alapító okirat 5.3. pontja törlésre kerül.  
 
 
Jelen módosító okiratot 2017. augusztus 1. napjától kell alkalmazni. 

Kelt: Lajosmizse, 2017. ………………..                                 Felsőlajos, 2017. ……………………. 

P.H. 

________________________________    ______________________________ 
                   Basky András                                                                                Juhász Gyula  
    Lajosmizse Város polgármestere                                                     Felsőlajos Község polgármestere 
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Juhász Gyula polgármester: Aki az előterjesztés II. határozat-tervezetét elfogadja, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
 
47/2017. (VI.29.) ÖH. 
Feladat-ellátási szerződés és hozzájárulás telephely bejegyzéshez 
 
 

Határozat 
 

1) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az étkeztetés biztosítására 
Lajosmizse Város Önkormányzatával és Lajosmizse Város Önkormányzata 
Intézményeinek Gazdasági Szervezetével háromoldalú feladat-ellátási szerződést köt.  
 

2) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert, hogy a feladat-ellátási szerződést aláírja és a szükséges intézkedéseket 
megtegye.  

 
3) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja, hogy az 

előterjesztés szerinti telephely bejegyzések Lajosmizse Város Önkormányzata 
Intézményeinek Gazdasági Szervezete alapító okiratába bejegyzésre kerüljenek.  

 
 

Felelős: Képviselő-testület, Basky András polgármester 
Határidő: 2017. június 29. 

 
 
Juhász Gyula polgármester: Tekintettel arra, hogy napirendi pontjaink végéhez érkeztünk, 
kérdezem, hogy van-e még valakinek egyéb kérdése, hozzászólása? Nincs. 
Megköszönöm a jelenlevők részvételét, a mai ülésünket ezennel berekesztem 10.15 órakor. 
 
 

K.mf. 
 
 
 
           Juhász Gyula sk.               dr. Balogh László sk. 
  polgármester                jegyző 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


