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      Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 
2011. október 25. 

 
 

 
 
 
 

Az ülésen hozott határozatok száma és tárgya: 
 
 
37/2011. (X. 25.) ÖH. Az önkormányzat 2012. évi belsı ellenırzési tervének 

jóváhagyása 
 
38/2011. (X. 25.) ÖH. Csatlakozás a Leader Helyi Akciócsoport képviseletére létrejövı 

Homokhátság Fejlıdéséért Vidékfejlesztési Egyesülethez 
 
39/2011. (X. 25.) ÖH. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete és 

Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 
között közoktatási feladatok ellátására létrejött 
Intézményfenntartó társulási megállapodás módosítása 

 
40/2011. (X. 25.) ÖH. Egyetértés a Fekete István Általános Iskola Alapító Okiratának 

tartalmával 
 
41/2011. (X. 25.) ÖH. Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás képviselıjének 

beszámolója a Bács-Kiskun Megyei Területfejlesztési 
Tanácsban végzett munkájáról 

 
42/2011. (X. 25.) ÖH. Támogatás kérése a LEADER egészségügyi pályázat 

benyújtásához 
 
43/2011. (X. 25.) ÖH. A Nemzeti Települési Szennyvíz-elvezetési és -tisztítási 

Megvalósítási Programról szóló 25/2002. (II. 27.) Korm. 
rendelet módosítására irányuló jogalkotási kezdeményezés 
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J e g y z ı k ö n y v 
 
 
 

Készült: Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. október 25-én 
13.00 órakor a Faluházban megtartott ülésérıl. 
 
Jelen vannak: Juhász Gyula polgármester, Kun János, Czigány Lajos, Majoros István, 
Makainé Antal Anikó képviselık (5 fı) 
 
Tanácskozási joggal meghívottak: 
Kutasiné Nagy Katalin  jegyzı     
Muhariné Mayer Piroska  aljegyzı 
Dr. Balogh László   belsı ellenır 
Szilágyi Ödön    csoportvezetı 
Dóka Gábor    K&Z Horizontál Kft képviselıje 
Benkó István    Benkó Mérnöki Szolgáltató Bt ügyvezetıje 
 
Jegyzıkönyvvezetı:    Terenyi Helga 
 
 
 
Juhász Gyula polgármester: Tisztelettel köszöntök mindenkit, aki a mai ülésünkön 
megjelent. Két napirendi pontot javasolok pluszba felvenni, az egyik a „Támogatás kérése a 
LEADER egészségügyi pályázat benyújtásához”, a másik pedig „A Nemzeti Települési 
Szennyvíz-elvezetési és -tisztítási Megvalósítási Programról szóló 25/2002. (II. 27.) Korm. 
rendelet módosítására irányuló jogalkotási kezdeményezés”. 
Ezeket most kaptuk meg kiosztós anyagként. Kérdezem, hogy van-e valakinek a 
napirendekkel kapcsolatos javaslata? Amennyiben nincs, kérem aki egyetért így a napirendi 
ponttokkal, kézfeltartással jelezze. 
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt - az alábbi napirendi pontokat fogadta el: 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 Napirend 
 

Elıterjesztı 

1.  
 

Az önkormányzat 2012. évi belsı ellenırzési tervének jóváhagyása Kutasiné Nagy 
Katalin jegyzı 
 

2. Csatlakozás a Leader Helyi Akciócsoport képviseletére létrejövı 
egyesülethez 

Juhász Gyula 
polgármester 
 

3. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete és 
Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete között 
közoktatási feladatok ellátására létrejött Intézményfenntartó társulási 
megállapodás módosítása 
 

Juhász Gyula 
polgármester 

4. A Fekete István Általános Iskola Alapító Okiratának módosítása Juhász Gyula 
polgármester 
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5. Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás képviselıjének 
beszámolója a Bács-Kiskun Megyei Területfejlesztési Tanácsban 
végzett munkájáról 

Juhász Gyula 
polgármester 
 
 
 

6. 
 
 
7 
 
 
 
8. 

Támogatás kérése a LEADER egészségügyi pályázat benyújtásához 
 
 
A Nemzeti Települési Szennyvíz-elvezetési és -tisztítási 
Megvalósítási Programról szóló 25/2002. (II. 27.) Korm. rendelet 
módosítására irányuló jogalkotási kezdeményezés 
 
Egyebek 
 

Juhász Gyula 
polgármester 
 
Juhász Gyula 
polgármester 
 
Juhász Gyula 
polgármester 

9. Interpelláció Juhász Gyula 
polgármester 

 

 
 
 
 
1. napirendi pont: 
Az önkormányzat 2012. évi belsı ellenırzési tervének jóváhagyása 
 
Juhász Gyula polgármester: Minden évben terv szerint történik az ellenırzés. Az anyag 
nagyon szépen össze van állítva, tisztán látszik, hogy mikor lesz Felsılajoson ellenırzés, és ez 
miért fontos. Van-e valakinek kérdése, véleménye, javaslata ezzel kapcsolatban?  
Amennyiben nincs, kérem, kézfelemeléssel szavazzunk.  
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt - az alábbi határozatot hozta: 
 
 
37/2011. (X. 25.) ÖH. 
Az önkormányzat 2012. évi belsı ellenırzési tervének jóváhagyása 
 
 

Határozat 
 
Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete jóváhagyja az önkormányzat 2012. 
évi belsı ellenırzési tervét, amely jelen elıterjesztés 1. számú mellékletét képezi. 
 
Felelıs: Képviselı-testület, polgármester. 
Határid ı: 2011. október 25. 
 
 
 
2. napirendi pont: 
Csatlakozás a Leader Helyi Akciócsoport képviseletére létrejövı egyesülethez 
 
Juhász Gyula polgármester: Mindenképpen szeretnénk csatlakozni ehhez a csoporthoz, 
hiszen lesznek olyan pályázatok, amikhez ez elengedhetetlen lesz. Ezzel kapcsolatban van-e 
valakinek kérdése, véleménye, javaslata?  
Amennyiben nincs, kérem, kézfelemeléssel szavazzunk.  
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Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt - az alábbi határozatot hozta: 
 
 
 
 
 
38/2011. (X. 25.) ÖH. 
Csatlakozás a Leader Helyi Akciócsoport  
képviseletére létrejövı Homokhátság Fejlıdéséért  
Vidékfejlesztési Egyesülethez 
 
 

Határozat 
 

1. Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a LEADER 
HACS tagjaként alapítóként kíván részt venni a Homokhátság Fejlıdéséért Vidékfejlesztési 
Egyesület megalapításában. 
 
2. Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete felhatalmazza a polgármestert az 
alapítandó egyesület nevét, célját, székhelyét, szervezeti felépítését is tartalmazó részletes 
alapszabálynak az alakuló győlésen történı meghatározására, valamint elfogadására. 
Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testülete felhatalmazza a polgármestert az 
alapítandó egyesület ügyintézı és képviselı szerveinek, és tisztségviselıinek az alakuló 
győlésen történı jelölésére és megválasztására. 
 
3. Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete felhatalmazza a polgármestert az 
alapítandó egyesület éves 5.000,-Ft összegig terjedı tagdíjfizetési kötelezettség vállalására, 
valamint minden olyan jognyilatkozat szóban és írásban történı megtételére, amely az 
egyesület megalapításához szükséges.  
 
Felelıs: Képviselı-testület, polgármester 

Határid ı: 2011. október 25. 

 
 
3. napirendi pont: 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete és Felsılajos Község 
Önkormányzatának Képviselı-testülete között közoktatási feladatok ellátására létrejött 
Intézményfenntartó társulási megállapodás módosítása 
 
Juhász Gyula polgármester: Amikor a társulási megállapodás napirendre kerül, mindig 
megállapítható, hogy ez Felsılajos vonatkozásában nagyon jó dolog. 2007-ben történt a 
társulás, azóta 60-70 millió forintot hozott ez nekünk a költségvetésünkbe. Az anyagban 
vastagon van szedve, amik változtatásra kerültek. Ezzel kapcsolatban van-e valakinek 
kérdése, véleménye, javaslata?  
Amennyiben nincs, kérem, kézfelemeléssel szavazzunk.  
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt - az alábbi határozatot hozta: 
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39/2011. (X. 25.) ÖH. 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 
és Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 
között közoktatási feladatok ellátására létrejött Intézményfenntartó 
társulási megállapodás módosítása 
 

Határozat 
 

1. Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a Lajosmizse Város 
Önkormányzatának Képviselı-testülete és Felsılajos Község Önkormányzatának 
Képviselı-testülete között közoktatási feladatok ellátására létrejött Intézményfenntartó 
társulási megállapodást az elıterjesztés melléklete szerinti módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalva elfogadja. 

2. Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete felhatalmazza a 
polgármestert a módosított társulási megállapodás aláírására. 

 
Felelıs: Képviselı-testület, polgármester 
Határidı: 2011. október 25. 
 
 
 
4. napirendi pont:  
A Fekete István Általános Iskola Alapító Okiratának módosítása 
 
Juhász Gyula polgármester: Az alapító okiratban történtek változások, ezért kell 
tárgyalnunk ezt a napirendi pontot. Elsısorban törvényi elıírások miatt változott például a 
név, így most már a kollégium elnevezés is bekerült az iskola nevébe. Így az intézmény új 
neve Fekete István Általános Iskola és Kollégium lett. Az elıterjesztésbıl kiderül, hogy 
Felsılajoson az 1-4 évfolyamon 84 fı a felvehetı maximális tanulólétszám. Ezzel 
kapcsolatban van-e valakinek kérdése, véleménye, javaslata?  
Amennyiben nincs, kérem, kézfelemeléssel szavazzunk.  
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt - az alábbi határozatot hozta: 
 
 
40/2011. (X. 25.) ÖH. 
Egyetértés a Fekete István Általános Iskola 
Alapító Okiratának tartalmával 
 
 

Határozat 
 

 
 

1. Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a Fekete István 
Általános Iskola - figyelembe véve a nevelési-oktatási intézmények 
névhasználatáról szóló 31/2005. (XII. 22.) OM rendelet, illetve a közoktatásról 
szóló 1993. évi LXXIX. tv. 102. § (2) a) pontjában, valamint a (3) 
bekezdésében meghatározottakat -, nevének módosításával – új név: Fekete 
István Általános Iskola és Kollégium egyetért.  
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2. Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete egyetért a Fekete 
István Általános Iskola és Kollégium Alapító Okirata tervezett tartalmával.  

 
Felelıs: Képviselı-testület 
Határid ı: 2011. október 25. 

 
    
 
5. napirendi pont: 
Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás képviselıjének beszámolója a Bács-Kiskun 
Megyei Területfejlesztési Tanácsban végzett munkájáról 
 
Juhász Gyula polgármester: Ennek a beszámolónak az elkészítésére mindig Kovács Ernı 
alelnököt, Tiszakécske polgármesterét szokta felkérni a Társulás. Ez most is így történt. A 
beszámoló az elıterjesztés mellékletét képezi. Ezzel kapcsolatban van-e valakinek kérdése, 
véleménye, javaslata?  
Amennyiben nincs, kérem, kézfelemeléssel szavazzunk.  
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt - az alábbi határozatot hozta: 
 
 
 
41/2011. (X. 25.) ÖH. 
Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás  
képviselıjének beszámolója a Bács-Kiskun Megyei  
Területfejlesztési Tanácsban végzett munkájáról 
 
 

Határozat 

 

Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a Kecskemét és Térsége Többcélú 
Társulás képviselıjének elızı évi beszámolóját megtárgyalta és elfogadja. 

 

Felelıs: Képviselı-testület, polgármester 
Határid ı: 2011. október 25. 
 
 
 
6. napirendi pont:  
Támogatás kérése a LEADER egészségügyi pályázat benyújtásához 
 
Juhász Gyula polgármester: A határozat-tervezetben benne van, hogy az önkormányzat 
hozzájárul, de egyértelmően ez anyagi költséggel nem jár nekünk.  Ez csak egy támogatási 
nyilatkozat részünkrıl. Ezzel kapcsolatban van-e valakinek kérdése, véleménye, javaslata?  
Amennyiben nincs, kérem, kézfelemeléssel szavazzunk.  
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt - az alábbi határozatot hozta: 
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42/2011. (X. 25.) ÖH. 
Támogatás kérése a LEADER  
egészségügyi pályázat benyújtásához  
 

HATÁROZAT 
 

1) Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete támogatja az Ölelı Kéz 
Alapítvány és a Homedika Kft. LEADER egészségügyi pályázaton való indulását azzal a 
kikötéssel, hogy az Felsılajos Község Önkormányzatára semmilyen pénzügyi 
kötelezettséggel nem jár sem a pályázat benyújtásakor, sem a pályázat elnyerése esetén. 

 
2)   Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete nyertes pályázat esetén 

vállalja, hogy részt vesz a megvalósításban és egyúttal felhatalmazza a polgármestert az 
együttmőködés igazolását szolgáló pályázati adatlap aláírására.  

 
Felelıs: Képviselı-testület, 
Határid ı: 2011. október 25. 
 
 
 
7. napirendi pont:  
A Nemzeti Települési Szennyvíz-elvezetési és - tisztítási Megvalósítási Programról szóló 
25/2002. (II. 27.) Korm. rendelet módosítására irányuló jogalkotási kezdeményezés 
 
Juhász Gyula polgármester: Ladánybene és Felsılajos közösen szeretné megvalósítani a 
szennyvízelvezetést. Az elızetes igényfelmérések szerint 75-80 %-os a támogatottság a 
lakosság részérıl. Megkérem Dóka Gábor urat, hogy mondja el a lehetıségeket.  
 
Dóka Gábor K&Z Horizontál Kft képvisel ıje: Tisztelettel köszöntök mindenkit. Úgy 
gondolom, hogy a két településnek mindenképpen célszerő közösen pályázni, mind gazdasági 
szempontból, mind pedig azért, mert így sokkal nagyobb esély lenne egy pályázat 
megnyerésére. Viszont van egy kormányrendelet, a 25/2002. (II. 27.), ami egy nagyon elavult 
jogszabály. Ebben szerepel az a vállalás amit a kormány tett az Unió felé, hogy a magyar 
lakosság 86,7 %-át fogja csatornával ellátni 2015. december 31-ig. Ami jelenleg úgy néz ki, 
hogy kb 10 % hiányzik még. A kormányzati elvárás az, hogy a kisebb településeket 
egységesen támogatni, úgy, hogy az fenntartható legyen. Mindkét polgármesternek az volt a 
kérése, hogy 150.000 Ft-nál ne legyen több az ingatlanonkénti bekerülési költség lakosságot 
terhelı része, ez úgy gondolom tartható is. A csatorna elızetes tervei szerint nyomott és 
gravitációs hálózat kerülne kiépítésre.  
Jelenleg úgy állunk, hogy én mindkét polgármestertıl megkaptam az összesített lakossági 
hozzájárulások táblázatát, amely szükséges a szennyvíz rendelet módosításához. Ez alapján el 
tudunk indulni. Ha az önkormányzatok meghozzák a döntést, hogy pályáznak, akkor mi ezt a 
testületi határozatot megküldjük a Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság felé a 
lakossági nyilatkozatokkal együtt. Majd a VKKI jelzi, hogy mit kér, ez valószínőleg az lesz, 
hogy a tervezés és a pályázatírás kezdıdjön meg, hiszen ahhoz, hogy a VKKI besorolja a két 
települést valahová, mint közös szennyvíz agglomeráció, ez szükséges.  
Jelenleg a Bácsvíz tárgyal Táborfalván, és nagy valószínőséggel az ottani szennyvíztisztítót át 
fogja venni. Ha most nekünk itt nem kellene építeni tisztítót, akkor azzal kb 100 millió 
forintot meg tudnánk spórolni, és egy 30 millió forintos nyomóvezetékkel az egészet át 
tudnánk juttatni Táborfalvára. Ez egy lehetséges mőszaki megoldás.  
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Juhász Gyula polgármester: Köszönjük szépen a tájékoztatást. Ez számunkra egy 
örvendetes hír, hogy a Bácsvíz átveszi a Táborfalvi tisztítót, hiszen ez kb 3 km-re van tılünk. 
Ez lenne a legjobb megoldás szerintem.  
 
Benkó István tervezı: Igen, véleményem szerint is ez lenne a lehetı legjobb megoldás.  
 
Juhász Gyula polgármester: Ez elbírná a Ladánybenei szennyvizet is? 
 
Benkó István tervezı: Igen, van akkora kapacitása a Táborfalvi tisztítónak, hogy mind a két 
települést elbírná. 
 
Dóka Gábor K&Z Horizontál Kft képvisel ıje: Ráadásul ez most egy kormányzati javaslat 
is, hogy ne legyen minden településen külön tisztítóberendezés. 
Ha a VKKI elkezd vele foglalkozni, az lesz az elsı dolga, hogy bekéri a terveket. Ezután 
közbeszerzést kell kiírni, ez kb 45 nap alatt lezajlik. Ezután létre kell hozni a társulást, 
konzorciumra kell lépni, majd egy határozatot kell hozni. Röviden ez lenne a menete. 
Véleményem szerint a pályázat beadásának leghamarabbi idıpontja jövı szeptember lehet.  
Az elızetes kalkuláció 928 millió forint a két településnek közösen. Ebbe benne van minden, 
tervezéstıl a kivitelezésig, még a szennyvíztisztító telep is, ami ugye jó esetben lejön belıle, 
ha Táborfalvára kerül. 
 
Juhász Gyula polgármester: Akkor a lakossági önrész ennyivel is kevesebb lenne.  
 
Dóka Gábor K&Z Horizontál Kft képvisel ıje: Igen, ennyivel kevesebb lenne. Ez 85 %-os 
támogatottsági intenzitással rákötésenként 162000 Ft lenne. Ez még biztosan fog lejjebb 
menni, tehát én azt gondolom, hogy 150000 Ft körül lesz a végleges összeg.  
Még egy dolgot szeretnék elmondani. Abban az esetben, ha valami miatt nem lenne 
támogatható a pályázatunk, jönni fog ki DAOP kiírás, pont ezekre a településekre, akik 
kimaradtak eddig a csatornázásból. Tehát a terv semmiképpen sem veszne kárba.  
 
Juhász Gyula polgármester: Köszönjük szépen. Van-e még esetleg valakinek kérdése, 
véleménye, javaslata? Amennyiben nincs, kérem, kézfelemeléssel szavazzunk.  
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt - az alábbi határozatot hozta: 
 
 
43/2011. (X. 25.) ÖH. 
A Nemzeti Települési Szennyvíz-elvezetési és -
tisztítási Megvalósítási Programról szóló 25/2002. (II. 
27.) Korm. rendelet módosítására irányuló 
jogalkotási kezdeményezés 

  
 

HATÁROZAT 
 

3) Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete szándéknyilatkozatot tesz arra 
vonatkozóan, hogy Ladánybene Község Önkormányzatával együttmőködve, közösen  
valósítja meg a két településen a szennyvíz-elvezetési és -tisztítási programot. 

4) Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete Ladánybene Község 
Önkormányzatával közösen kezdeményezi „A Nemzeti Települési Szennyvíz-elvezetési és -
tisztítási Megvalósítási Programról szóló 25/2002. (II. 27.) Korm. rendelet módosítását, 
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egyúttal felhatalmazza a polgármestert, hogy a kezdeményezésben szükséges intézkedéseket 
megtegye, az eljárás során felhatalmazza az önkormányzat nevében szükséges aláírások 
megtételére. 
 

      Felelıs: Képviselı-testület 
      Határid ı: 2011. október 25. 

 
 
8. napirendi pont:  
Egyebek 
 
Juhász Gyula polgármester: Van-e valakinek javaslata egyebek napirendi ponton belül? 
Nincs. 
 
 
9. napirendi pont: 
Interpelláció 
 
Juhász Gyula polgármester: Interpelláció esetleg?  
Mivel nincs, és több napirendi pont sincs, ezért a Képviselı-testületi ülést 15.10 órakor 
bezárom.  
 
                            
 
 

 
kmf. 

 
 
 
 
/:Juhász Gyula sk /       /:Kutasiné Nagy Katalin sk/ 
  polgármester                                jegyzı  
 
 
 
      


