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J e g y z ő k ö n y v 
 

 
Készült: A Képviselő-testület 2019. december 09-én 17.03 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! Örülünk, hogy ilyen szép számban eljöttek a közmeghallgatásra. 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 2019. évi tevékenységéről 
(fejlesztésekről, beruházásokról), költségvetési helyzetéről és a 2020. 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 2019. évi tevékenységéről (fejlesztésekről, 
beruházásokról), költségvetési helyzetéről és a 2020. évi elképzelésekről  
Előadó: Juhász Gyula polgármester 
 
Juhász Gyula polgármester: A Képviselő-testület által elfogadott 2019. évi költségvetési 
rendelet betartásával igyekeztünk végrehajtani a település gazdálkodását.  

Önkormányzatunk 253,6 millió forintból gazdálkodott ebben az évben, amely tartalmazza a 
tagintézmény és egyéb a lajosmizsei önkormányzat által biztosított szolgáltatások 
finanszírozását is valamint a pályázatokat / Faluház 35 millió, iskola 40,5 millió, útfelújítás 
gépbeszerzés 8 millió valamint az óvodafejlesztési támogatás 9,4 millió /. 
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Az gazdálkodásunknál nagy jelentősége van annak, hogy az adó bevételeink hogyan 
teljesülnek, mivel a bevételek jelentős része   a  saját bevételből származik, ami az összbevételek 
87,3%-a,  ami 84,4 millió forint.  

 A gépjárműadó összes bevétele 8,7 millió forint ebből 40% vagyis 3,5 millió forint marad az 
önkormányzatnál. A 2019. november 30. zárásnál 133 %-os a teljesülés volt megállapítható. 
Az iparűzési adó tekintetében a november 30-i zárást követően a 81%-os a teljesülés, amelyhez 
még december 20-ig érkeznek a vállalkozásoktól feltöltések.  A fentiekből is látszik, hogy a 
bevételek teljesülése jónak mondható.  

A település vezetése nagy figyelmet fordít a vállalkozásokra, mert a rendezési terv alapján 
lehetőséget biztosít arra, hogy új vállalkozások telepedjenek meg, illetve a régiek is megfelelő 
körülmények között végezhessék a tevékenységüket.  

A befolyt bevételeket úgy kellett felhasználni, hogy a működés biztosítva legyen. Az 
önkormányzat éves szintű működési kiadása 138 millió forint, ami magába foglalja a személyi 
juttatásokat, a munkaadót terhelő járulékokat, dologi kiadásokat, pénzbeli juttatásokat és a 
működési célú támogatást valamint a pénzeszközátadást.  

A kiadások csökkentése érdekében a közmunka program keretében 1 pályázati lehetőséget 
használt ki az önkormányzat, amely március 1-től 2020. február 28-ig szól. Ennek a pályázatnak 
60 %-os a támogatottsága, a 40%-át az önkormányzatnak kell hozzátenni, de még így is 
segítséget nyújt az önkormányzatnak valamint a programban résztvevők számára egyaránt.  A 
bevált közmunkaprogramot a lehetőségeknek megfelelően a jövőben is folytatni fogjuk.  

Az előző évek takarékos és fegyelmezett gazdálkodás eredményeként 2019. évben 
pályázatokhoz önerőt tudtunk biztosítani és ezáltal jó néhány beruházás valósult és valósulhat 
meg településünkön.  

A 2020. évben az idei évi bevételekkel tudunk tervezni. A különböző jogcímen befolyt források 
esetében azonos szintű bevételekkel számolunk.  2019-ban a III. negyedévre jól teljesült a 
tervezett összeg, és még várható bevétel érkezik a december havi feltöltésekkel.  A 
gépjárműadó esetében továbbra is a 4 millió forintot tudjuk figyelembe venni.    

2020. 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: 

  
-  Települési Operatív Program keretében az óvoda fejlesztését, amely öltözék és a 

vizesblokkok felújítását, illetve az óvodaudvar játékbeszerzését jelenti, 
 

- Települési Operatív Program keretében pályázatot nyújtottunk be bölcsődei ellátásra 
melynek elbírálása ez évben várható, 
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- A Könyvtár áthelyezése a Faluház épületébe és közösségi tér kialakítása, 
 

- A Magyar Faluprogram keretében minden lehetőséget kihasználunk arra, hogy a 
település tovább fejlődjön, 
 

- Optikai rendszer kiépítésével kapcsolatban folyamatos egyeztetések folynak, 
 

- Járdaépítések a korábbi feltételek szerint, 
 

- Játszótér környezetének még további parkosítása illetve az eszközök felújítása, 
 

- Csatorna hálózat 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 
2020. évi gazdálkodás is.  

Fontosabb feladatok, események  

2019. évben is megszervezésre, megvalósításra került a 

- Települési Operatív Programban keretében megvalósult a Faluház és az iskola 
energetikai korszerűsítése,  
 

      -  Nyári szünidei gyermekétkeztetés, amelyben 2 gyermek 
          Kapott 43 napon keresztül meleg ételt, 
 

- Gyermekek nyári napközbeni ellátása, megszervezése és finanszírozása megvalósult 
idén nyáron is, amelyben 10 fő vett részt, 
 

- Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetése is megtörtént az őszi 
szünetben és meg fog történni a téli szünetben is 2-2 gyermek részére biztosítunk 
meleg ételt, 
 

- Szociális célú tűzifára támogatást nyert az önkormányzat pályázat útján, ami 59 erdei 
köbméter jelent, amelyet 32 család részére osztunk ki, 
 

      - az idei évben is támogattuk az első lakáshoz jutó fiatalokat, 

- Földutak javítása, karbantartása részben megtörtént. 
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Egyéb programok 

-  Felsőlajos Polgárőr Egyesület 1 értekezlet, 
 

- Szemétgyűjtési akció /április 6./, 
 

- Elektronikai hulladékgyűjtés 2 alkalommal, 
 

- Sportpálya melletti kandeláberek, 
 

- Falunap/2019. június 29./, 
 

- Faluház átadása, 
 

- Virágos Magyarországért Környezetszépítő verseny: A Magyar Turisztikai Ügynökség 
2019 évben Felsőlajos Község Önkormányzata részére a polgárőrség által végzett 
kiemelkedő közösségi munkáért elismerését fejezte ki 
 

- A Pax 96 Kft. (Jó Föld) Felsőlajos településnek szponzori díjat adományozott, ami 20 
zsák „Jó Föld” 20 literes kiszerelésben – a Virágos Magyarország 2019. évi versenyben 
elért kiemelkedő teljesítményéért.  
 

- Hírös Hét,  
- az Agrárminisztérium Vidékfejlesztési Felelős Államtitkárság különdíját nyertük el, 
- Az Aranyhomok Kistérségfejlesztési Egyesület által felajánlott közönségdíját, 

 
- Iskola átadása, 

 
- Idősek Napja, 

 
Juhász Gyula polgármester: 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: 
70/2019. (XII.09.) ÖH. 
A polgármester tájékoztatója az Önkormányzat 
 2019. évi tevékenységéről 

 
Határozat 

 
Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a polgármester 
tájékoztatóját Felsőlajos Község Önkormányzata 2019. évi tevékenységéről 
(fejlesztésekről, beruházásokról), költségvetési helyzetéről és a 2020. évi elképzelésekről.  
 
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2019. december 09. 
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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. 
 
Szarkáné Jurászik Zita Felsőlajosi óvodavezető: . Szeretnénk megköszöni mindenkinek az 
egész éves munkáját, mellyel segítik az óvoda működését. Köszönjük az önkormányzat 
dolgozóinak, a rendőrség munkáját, a rendezvények biztosítását.  
 
Ferenczyné Biró Katalin Felsőlajosi iskolaigazgató: Köszönjük szépen az iskola felújítását, 
az iskolabál rendezvényen való segítséget az Önkormányzatnak.  
 
Havasi Pálné: Nagyon szépen köszönjük az idősek napi rendezvényt. A gyermekek műsora 
nagyon szép volt. Szintén a felsőlajosi iskolába tanultam és össze se lehet hasonlítani a mostani 
állapotával. Köszönjük szépen az iskola felújítását.  
 
Juhász Gyula polgármester: Az idősek napi rendezvényre a hölgyeket 55 évtől és az urakat 
60 évtől hívjuk meg. A rendezvény jó hangulatban telt. Az iskola fenntartása már nem az 
Önkormányzat feladata. Az épület az önkormányzaté, a mi gyermekeink tanulnak itt. Az 
Önkormányzat 40,5 millió forintot fordított az iskola felújítására. A Tankerületnek ez által 
megtakarítást szereztünk és ezt a megtakarítást reméljük, az iskolára fogják fordítani. Az 
átadáson megfogalmazódtak további fejlesztéseket, például konyhafelújítás. Az étkeztetés 
önkormányzati feladat. Az óvodánál 9,4 millió forintos sikeres pályázatot nyertünk. A bölcsőde 
építésének pályázati elbírálása ez évben megtörténik. 14 gyermeket lehet majd bölcsődei 
ellátásban részesíteni. Örülnénk, ha Felsőlajoson minél több ház épüljön és fiatalok települjenek 
le. Nagyon szépen köszönöm a szülőknek, a rendőrségnek, polgárőrségnek a rendezvények 
biztosítását. Ezzel is a helyi gyermekeket segítik és a bevételekkel támogatják őket. A 
polgárőrség részt vesz szemétszedésen, falunapi rendezvény biztosításán és minden más 
programban is. Ez egy jól működő szervezet és e miatt is részesítette őket a Virágos 
Magyarország kitüntetésben. Nagyon szépen köszönjük a Polgárőrségnek.    
 
Majoros István képviselő: Kérjük a tisztelt lakosságot, hogy a házak előtt lévő területen a 
fákat, járdákat rendbe tartani. Sok helyen a gallyak kilógnak, ez balesetveszélyes. Köszönöm a 
rendőrségnek a közös szolgálatot és a következő évben is jó lesz az együttműködés. 
 
Juhász Gyula polgármester: Büszkék vagyunk a polgárőrségre. Az óvoda és iskola 
beruházásnál vállalták a munkaterület őrzését. Körülbelül 6-7 millió forintot spóroltunk meg 
azzal, hogy a polgárőrség vállalta a munkaterületek őrzését. Jó közbiztonság jellemzi 
Felsőlajost. A további beruházásoknál is várjuk a polgárőrség segítségét. Az önkormányzat és 
a polgárőrség kapcsolata nagyon jó, hiszen minden képviselő tagja a polgárőrségnek. 
Szeretnénk megköszönni a lakosságnak, hogy újra bizalmat szavaztak nekünk a választáson és 
tovább folytathatjuk a munkát. Reméljük, sok pályázatot nyerünk majd. Magyar Falu program 
keretében lehetőség lesz a település fejlesztésére. Bölcsőde építése, szilárd burkolatú utak 
megvalósítása. 
 
Nyári Zsolt mb. őrsparancsnok: Köszönöm a segítséget. Megerősítem azt, hogy tényleg 
szükség van a polgárőrségre. Régebben csak figyelőszolgálat volt. Nagyon fontos a munkájuk 
és nekik köszönhető, hogy Felsőlajos jó statisztikával rendelkezik. Ismerjük az 5-ös úton lévő 
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problémákat. Az önkormányzat anyagilag támogatja a rendőrséget, amit nagyon szépen 
köszönünk. Mindenkinek kellemes ünnepeket kívánunk. 
 
Juhász Gyula polgármester: Köszönjük szépen. Minden jól működik a települése, de egy 
dolog megoldásra vár. Az 5-ös mellett folyik egy olyan tevékenység, ami sokak számára nem 
tetsző. Sokat teszünk ez ellen. 3-4 hónappal ezelőtt kimondottan két rendőr csak ezzel 
foglalkozott. A lakosság részéről bárki ilyet lát az telefonáljon a rendőrségnek. Ha én ilyet 
tapasztalok, hívom a rendőrséget. Reméljük ez a probléma meg fog oldódni. A támogatást jó 
szívvel adjuk és szeretnénk a rendőrség munkáját ezzel is segíteni. A következő évben a 
költségvetés elfogadásakor a rendőrséget támogatni fogjuk. Köszönjük szépen a rendőrség 
munkáját. 
 
Dibák Andrásné: Felmerül a kérdés, hogy annak idején az volt, hogy ingatlanonként fizetni 
kell a kuka elszállítási díjat. Nagyon sok ingatlannál nincs kuka, holott anyagilag is 
megtehetnék. A szelektív sziget sok problémát okoz. Nagyon sok szemét oda lesz hordva 
Lajosmizséről és Táborfalváról. Ezen változtatni kellene. 
 
Juhász Gyula polgármester: A szelektív hulladékgyűjtő sziget a parkolónál hagy némi 
kívánnivalót maga után. Az ott lévő kamera rendszert fel kel újítani, ha van felvétel a 
szemetelőkről akkor megfelelően lehet kezelni. A szelektív hulladékgyűjtő sziget 
működtetésével kapcsolatban, míg a szolgáltató vállalja az elszállítást addig működtetni kell. A 
kukával kapcsolatban a szolgáltatóval fel lehet venni a kapcsolatot, hiszen mindenkinek 
kötelessége a szemétszállítási szolgáltatás igénybevétele. Olyan nincs, hogy valakinek nem 
képződik hulladék. A legkisebb kuka a 35 liter, ami a díjfizetés tekintetében minimális. 
Felsőlajoson szelektív hulladék, zöld hulladék gyűjtés is van. 
A közösségi tér és a könyvtár áthelyezése a Faluházban lesz megoldott. A Képviselő-testület 
elképzelése az, hogy a posta és a gyógyszertár helyére kerül a könyvtár. A posta a takarékbank 
helyére kerülne. Olyan közösségi tér alakulna ki, ahol az idősebbek és a fiatalok akár több 
alkalommal összetudnak jönni. Közművelődés szerezőnk is lesz, aki programokat fog 
szervezni. A könyvtár nyitva tartása rugalmasabb lesz. A posta nem fog elköltözni csak 
átköltözik. A Magyar Postával folyamatos egyeztetések vannak. 
 
Dibák Andrásné: A könyvár átköltözik a posta helyére, a gyógyszertár helyiséggel bővítve 
lesz? 
 
Juhász Gyula polgármester: Igen. 
 
Dibák Andrásné: Az iskolások tornafelszerelése hova kerül? Elég sokat kell utánuk pakolni. 
A programok után az iskola nem pakol el. 
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Juhász Gyula polgármester: Ezt meg kell oldani és megfelelő helyet találunk a 
tornafelszerelésnek. A Képviselő-testületnek elképzelése van egy tároló kialakítására, ahol asz 
asztalok, a padok tárolása megoldott lenne és nem a nagyteremben lenne elhelyezve, mivel ez 
díszterem és tornaterem egyben. Szeretne-e még valaki hozzászólni a közmeghallgatáshoz? 
Amennyiben nem mindenkinek köszönöm a részvételét. A közmeghallgatással egybekötött 
Képviselő-testületi ülést 17.43 órakor lezárom. 
 
 

K.mf. 
 
 
 

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


