
 
Felsılajos Község 
Önkormányzata 
 
 
 
 
 
 
 
 

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 
 

2008. október 14. 
 
 
 

Az ülésen hozott rendelet, és határozatok száma és tárgya: 
 
44/2008.(X.14.) ÖH    Pályázat újbóli benyújtása a „Társulásban mükö- 
      dı Lajosmizsei Fekete István Általános Iskola  
      minıségi oktatásának fejlesztésére” a Dél-alföl- 
      di Operatív Program keretében 
 
Felsılajos Község Önkormányzatának 16/2008.(…)rendelete a hulladékkezelési 
közszolgáltatásról szóló 8/2008.(III.27.) rendelet módosításáról 
 
45/2008.(X.14.) ÖH    Az önkormányzat 2009. évi belsı ellenırzési ter- 
      vének jóváhagyása 
 
46/2008.(X.14.) ÖH    Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás képvi- 
      selıjének beszámolója 
 
47/2008.(X.14.) ÖH    Felsılajos Község polgármesterének beszámolója 
      a Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás Tár- 
      sulási Tanácsában 2008. év I. félévben végzett 
      tevékenységérıl 
 
48/2008.(X.14.) ÖH    Bogdán Jenı alpolgármester módosító javaslata 
 
49/2008.(X.14.) ÖH    Felsılajos Község településrendezési terve és he- 
      lyi épitési szabályzata módosításának elıkészítése 
 
50/2008.(X.14.) ÖH    Javaslat a Lajosmizsei Felnıtt Labdarúgás egy- 
      szeri támogatására 
     
 
51/2008.(X.14.) ÖH    Felsılajos Község közrend-és közbiztonsági
      helyzetérıl szóló beszámoló elfogadása 
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J e g y z ı k ö n y v 
 
 

Készült. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2008. október 
               14-én tartott ülésérıl a Faluházban. 
 
Jelen vannak: Csordás László polgármester, Bogdán Jenı alpolgármester, Vidra Pál, 
                         Juhász Gyula, Makainé Antal Anikó, Keresztes László, Farkas Ferenc, 
                         Nagy Klára képviselık (8 fı) 
 
Tanácskozási joggal meghívottak: 
Kutasiné Nagy Katalin jegyzı 
Basky András   Lajosmizse város polgármestere 
Muhariné Mayer Piroska aljegyzı 
Tengölics Judit  irodavezetı 
Szilágyi Ödön   csoportvezetı 
Rostásné Rapcsák Renáta kirendeltségvezetı 
Gáspár Vilmos  pü. szakértı 
Tarnóczy László  r.alezr.Lm.Rendırırs parancsnoka 
Dr.Kassai László  r.alezr. Kecskemét város kapitánya 
 
Jegyzıkönyvvezetı.   Nagy Imréné 
 
Az ülés kezdete: 13.05 óra 
 
Napirendi pont        Elıterjesztı 
1.) Felsılajos Község Önkormányzatának …/2008.(…) rendelete  Kutasiné 
     a hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 8/2008.(III.27.)  Nagy Katalin jegyzı 
     rendelet módosításáról 
 
2.) Az önkormányzat 2009. évi belsı ellenırzési tervének jóváhagyása Kutasiné 
          Nagy Katalin jegyzı 
 
3.)Felsılajos község közrend-és közbiztonsági helyzetérıl szóló beszá- Csordás László 
    moló elfogadása        polgármester 
 
4.) Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás képviselıjének beszámo- Csordás László 
     lója          polgármester 
 
5.) Felsılajos Község polgármesterének beszámolója a Kecskemét és  Csordás László 
     Térsége Többcélú Társulás Társulási Tanácsában 2008. év I. félév- polgármester 
      ben végzett tevékenységérıl 
 
6.) Pályázat újbóli benyújtása a „Társulásban mőködı Lajosmizsei Csordás László 
     Fekete István Általános Iskola minıségi oktatásának fejlesztésére” polgármester 
     a Dél-alföldi Operatív Program keretében 
 
7.) Felsılajos Község településrendezési terve és helyi építési szabály- Csordás László 
     ztata módosításának elıkészítése      polgármester 
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8.) Hungary Aliment Kft. kérelme      Csordás László 
          polgármester 
9.) Javaslat a Lajosmizsei Felnıtt Labdarúgás egyszeri támogatására Csordás László 
          polgármester 
 
10.) Interpelláció 
 
 
 
Csordás László polgármester: Köszöntök mindenkit, aki a mai testületi ülésen jelen van, 
külön köszöntöm Basky Andrást, Lajosmizse város polgármesterét, aki a meghívóban jelzett 
6.) napirendi pont tárgyalása miatt van jelen. 
Megállapítom, hogy a testületi ülésünk határozatképes, mivel 8 fı van jelen. 
Jegyzıkönyv hitelesítınek javaslom Juhász Gyula és Bogdán Jenı képviselıket. 
Kérem aki a javaslattal egyetért kézfeltartással jelezze. 
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 8 igen szavazattal Juhász Gyula és Bogdán Jenı 
képviselıket jegyzıkönyv hitelesítıknek elfogadta. 
Tájékoztatni szeretném a képviselı-testületet arról, hogy Dr.Kassai László és Tarnóczy 
László urak jelezték, hogy az ülésre  kb. 14 óra körül tudnak megérkezni Kassai László 
alezredes úr  elfoglaltsága miatt. 
Kérem a testület hozzájárulását, hogy Basky András polgármester úr elfoglaltságára 
tekintettel az 6.) napirendi ponttal kezdjük ülésünket.  – Köszönöm. 
 
 
1. napirendi pont 
Pályázat újbóli benyújtása a „Társulásban mőködı Lajosmizsei Fekete István Általános 
Iskola minıségi oktatásának fejlesztésére” a Dél-alföldi Operatív Program keretében 
Elıadó:  Csordás László polgármester 
 
Csordás László polgármester: Lajosmizse város Önkormányzatával közösen korábban már 
adtunk be egy pályázatot, mely elfogadásra került, de idı közben elfogyott a pályázati pénz. 
A forrást feltöltötték és a pályázatot változatlan tartalommal újból be lehet nyújtani, amit a 
képviselı-testületnek ismételten támogatni kell, ezért hoztam a testület elé. Lajosmizse város 
Képviselı-testülete már megtárgyalta és javasolja az újbóli beadását a pályázatnak. 
Van-e valakinek kérdése, véleménye. – Amennyiben nincs aki egyetért a határozati 
javaslatban foglaltakkal kézfeltartással jelezze. 
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 8 igen szavazattal a következı határozatot hozta. 
 
44/2008. (X.14.) ÖH 
Pályázat újbóli benyújtása a „Társulásban 
mőködı Lajosmizsei Fekete István Általános 
Iskola minıségi oktatásának fejlesztésére” a  
Dél-alföldi Operatív Program keretében 
 
         H a t á r o z a t 
 

1) Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete, mint a Lajosmizse és 
Felsılajos Közoktatási Intézményfenntartói Társulás tagönkormányzata, a gesztor 
önkormányzattal közösen újból benyújtja pályázatát a Dél-alföldi Operatív Program 
keretében kiírt Alapfokú nevelési-oktatási intézmények és gimnáziumok 
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infrastruktúrájának fejlesztése címő, DAOP-2008-4.2.l/2/2F kódszámú pályázati kiírás 
I. fordulójára. 

2) Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a DAOP-2007-4.2.1./2F 
pályázati kiírásra benyújtott pályázaton változtatást nem eszközöl. 

3) Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete felhatalmazza a gesztor 
önkormányzat polgármesterét a pályázat benyújtására, a pályázathoz szükséges 
dokumentumok beszerzésére és a pályázati eljárás során az Önkormányzat nevében 
megteendı nyilatkozatok megtételére. 

 
Határid ı: 2008. október 14. 
Felelıs: Képviselı-testület, polgármester 
 

 
2.napirendi pont 
Felsılajos Község Önkormányzatának …/2008. (…) rendelete a hulladékkezelési 
közszolgáltatásról szóló 8/2008.(III.27.) rendelete módosításáról 
Elıadó: Kutasiné Nagy Katalin jegyzı 
 
Csordás László polgármester. A már meglévı hulladékkezelési rendeletünket szeretném 
módosítani azzal, hogy településünkön aki a 70. életévét betölti díjfizetési kedvezményben  
részesüljön.  Ennek az összege a 60 és 80 literes kukánál a fizetendı díj 50 %-a. 
Településünkön vannak olyan családok, ahol gondot és terhet jelent a szemétszállítási díj 
kifizetése. A fizetési kedvezmény kb. 20-25 embernek fog könnyebbséget jelenteni.  
Költségvetésünket kb. 100 ezer Ft-tal érintené. Javaslom a testületnek  a rendelet-módosítását. 
Van-e kérdése, vélemény. – Amennyiben nincs aki egyetért a rendelet-tervezettel kérem 
kézfeltartással jelezze. 
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 8 igen szavazattal az alábbi rendeletét alkotta meg. 
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Felsılajos Község Önkormányzatának 16/2008 (…) 
rendelete a hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 8/2008.(III.27.) 

rendelet módosításáról 
 
 
 
Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló 
2000. évi XLIII. tv. 23. § f) pontjaiban kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet 
alkotja: 
 

1. § 
 

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének a hulladékkezelési 
közszolgáltatásról szóló 8/2008. (III. 27.) rendelete az alábbi 15/A §-sal egészül ki.  

 
 

„Díjfizetési kedvezmény 
15/A.§ 

 
(1) a) A közszolgáltatási díj összegébıl kedvezményre jogosult az a magánszemély, aki 70 

életévét betöltötte és – Felsılajos Községben bejelentett lakóhelyén, ennek hiányában 
tartózkodási helyén – egyedül, vagy kizárólag 70. életévét betöltött személlyel él. A 
kedvezmény iránti kérelmet Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatal Felsılajosi 
Kirendeltségénél kell benyújtani. 
b) A díjfizetési kedvezmény összege az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott 
magánszemélyek részére a  60 l-es és a 80 l-es győjtıedény esetén fizetendı 
hulladékszállítási díj 50%-a. 

 
(2) A díjfizetési kedvezmény igénylésére az e rendelet 1. mellékletében található 

kérelemnyomtatványt kell benyújtani, melyhez csatolni kell a közszolgáltatási 
igénybevételre vonatkozó szerzıdés másolatát is. 

 
(3) Megállapított kedvezmény esetében a szolgáltató a kedvezménnyel csökkentett összegben 

küld számlát a kedvezménnyel érintett idıszakra a kedvezményezett részére. 
 
(4) A kedvezményre való jogosultság a kérelem benyújtását követı hónaptól keletkezik.  
 
(5) A díjfizetési kedvezmény megállapítása határozatlan idıre történik. 
 
(6) A díjfizetési kedvezményre való jogosultság feltételeiben bekövetkezett változást a 

díjfizetési kedvezményre jogosult a változást követı 15 napon belül köteles bejelenteni. 
 
(7) a) A díjfizetési kedvezményre való jogosultságot meg kell szüntetni, amennyiben a 

jogosultság feltételeiben változás áll be.  
 b) A díjfizetési kedvezményre való jogosultság megszőnik a díjfizetési kedvezményben 

részesülı halálával.” 
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2.§ 
Záró rendelkezések 

 
 

 E rendelet 2008. november 1. napján lép hatályba. 
 
 
Csordás László  Kutasiné Nagy Katalin 
 polgármester  jegyzı távollétében:  
   
 Muhariné Mayer Piroska  
   aljegyzı 
 
Kihirdetés idıpontja: Kutasiné Nagy Katalin 
   jegyzı távollétében 
 
 Muhariné Mayer Piroska  
   aljegyzı 
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1.melléklet a 16/2008. (...) rendelethez 

 
[3. melléklet a 8/2008. (III.27.)  rendelethez] 
 
 
 
  
 
 
 
Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatalának 
Felsılajosi Kirendeltsége 
 
Felsılajos 
Iskola u. 12. 
6055 
 
Tárgy: Hulladékkezelés közszolgáltatási díj fizetésére vonatkozó kedvezmény megállapítása iránti kérelem 
 
Alulírott 
  
Név  
Anyja neve  
Születési hely, idı  
Lakcím  
Telefonszám  

 
lakos kérelmezem, hogy a T. Önkormányzat a 2000. évi XLIII. törvény 20.§.(1) bekezdésében szereplı 
kötelezettségembıl származó hulladékkezelési közszolgáltatási díj fizetése alól részbeni mentességet biztosítani 
szíveskedjék. A kérelemhez mellékelten csatolom a közszolgáltatási szerzıdés másolatát. 
 
Anyagi és büntetıjogi felelısségem tudatában kijelentem, hogy életkorom a 70. évet meghaladta, bejelentett 
lakóhelyem _____________________________ sz. alatti, __________helyrajzi számú ingatlant 
 

a) egyedül használom 
b) 70. életévét betöltött személlyel közösen használom * 

 
Amennyiben a b) pontban, illetve egyebekben változás következik be köteles vagyok 15 napon belül bejelenteni. 
 
Felsılajos, 200______________________ 
 
  _____________________ 
         (kérelmezı neve) 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

KÉRELEM 
Felsılajos Község Önkormányzatának  

a hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló  
……../2008. (…..) rendeletéhez 

NYILATKOZAT 
 

Alulírott ________________________ Felsılajos, _________________ sz. alatti lakos kijelentem, hogy az 
általam indított ______________ügyben az ügy iktatási számáról, az eljárás megindításának napjáról, az 
ügyintézési határidırıl, az ügy intézıjérıl, valamint annak elérhetıségérıl értesítést  
 

kérek – nem kérek* 
 

    Felsılajos, ________ év________hó ____nap                                                        _____________________ 
                                                                                                                                                     Ügyfél 
 *A megfelelı rész aláhúzandó 
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3. napirendi pont 
Az Önkormányzat 2009. évi belsı ellenırzési tervének jóváhagyása 
Elıadó: Kutasiné Nagy Katalin jegyzı 
 
Csordás László polgármester:  Az anyagban szerepel a 2009. évre szóló és elvégzendı 
ellenırzések tárgya,  és célja. A belsı ellenırzési tervet minden évben a képviselı-testületnek 
meg kell tárgyalni és elfogadni. 
Van-e valakinek kérdése, véleménye. – Amennyiben nincs aki egyetért a határozati 
javaslatban foglaltakkal kézfeltartással jelezze. 
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 8 igen szavazattal a következı határozatot hozta. 
 
45/2008.(X.14.) ÖH 
Az önkormányzat 2009. évi belsı ellenırzési 
 tervének jóváhagyása 
 
         H a t á r o z a t 
 

Felsılajos község Önkormányzatának Képviselı-testülete jóváhagyja az 
önkormányzat 2009. évi belsı ellenırzési tervét, amely jelen elıterjesztés 
mellékletét képezi. 
 
Felelıs: Képviselı-testület, polgármester 
Határid ı: 2008. október 14. 

 
 
4. napirendi pont 
Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás képviselıjének beszámolója 
Elıadó: Csordás László polgármester 
 
Csordás László polgármester: Évente egyszeri alkalommal be kell számolni a testületnek a 
társulásban végzett munkáról. Az anyagban szó van a pályázatokról és mindazokról, melyeket 
tárgyalt a Többcélú Társulás. Továbbra is azon a véleményen vagyunk, hogy rengeteg munkát 
ad ez a szervezıdés, de e nélkül nem mőködnek a pályázatok. 
Van-e valakinek kérdése, véleménye. – Amennyiben nincs aki egyetért a határozati 
javaslatban foglaltakkal, kézfeltartással jelezze. 
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 8 igen szavazattal a következı határozatot hozta. 
 
46/2008.(X.14.) ÖH 
Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás 
képviselıjének beszámolója 
 
         H a t á r o z a t 
 

Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a Kecskemét és 
Térsége Többcélú Társulás képviselıjének 2008. évi beszámolóját megtárgyalta 
és elfogadja. 
 
Felelıs: Képviselı- testület, polgármester 
Határid ı: 2008. október 14. 
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5. napirendi pont 
Felsılajos község polgármesterének beszámolója a Kecskemét és Térsége Többcélú 
Társulás Társulási Tanácsában 2008. év I. félévben végzett tevékenységérıl 
Elıadó: Csordás László polgármester 
 
Csordás  László polgármester:  A polgármesteri beszámolóban kellı tömörséggel vannak 
benne azok a dolgok, melyek megtörténtek. Az elvégzett munka több-kevesebb sikerrel 
szerepelnek a beszámolóban. A közmunkára sikerült támogatáshoz jutni. Jelenleg nem sok 
mindenrıl számolhatunk be, ami érdemben közvetlenül Felsılajost érinti. Forrás hiányában 
sok az „üres járat”, amiért nem a Társulás a felelıs. Szeretnénk a kerékpárutat tisztába tenni. 
Volt pályázási lehetıség a kerékpárút kiépítésére, amiben Lajosmizse Önkormányzata nyert, 
és megépült egy szép szakasz. Mi Dabas város Önkormányzatával tárgyaltunk, és 
próbálkoztunk közösen kerékpárút  építésében Alsónémediig. A folyamat lelassult, sıt 
pénzforrás hiányában leállt. Van esély arra, hogy pályázhatunk a Határ útig, de nem látom 
annyira sürgısnek, mert ha mi pályázunk, akkor a saját erıt hozzá kell tenni, tehát egy kis 
pénzt veszítünk. Információk szerint megvan az esély arra, hogy jövıre tudják folytatni ezt a 
programot a dabasiak. Várjuk meg hátha nem kell hozzátenni pénzt  és lesz kerékpárutunk. 
 
Keresztes László képviselı: Ha végig gondoljuk a település szerkezetét akkor látnunk kell, 
hogy a tanyák a Pesti úthoz csatlakoznak. Célszerőbb lenne megcélozni ezt a szakaszt, mert 
egyszerő kivitelezés nyílik a kerékpárút megépítésére.  Csak folytatni kellene a belterület 
határától egy jó kilométert. 
 
Csordás László polgármester: Van-e még kérdés, vélemény. – Amennyiben nincs aki 
egyetért a határozati javaslattal kézfeltartással jelezze. 
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 8 igen szavazattal a következı határozatot hozta. 
 
47/2008.(X.14.) ÖH 
Felsılajos Község polgármesterének beszámolója 
a Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás Társu- 
lási Tanácsában 2008. év I. félévben végzett tevé- 
kenységérıl 
 
         H a t á r o z a t 
 

Felsılajos község Önkormányzatának Képviselı-testülete elfogadja a 
polgármester beszámolóját a Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás 
Társulási Tanácsában 2008. év I. félévében végzett tevékenységérıl. 
 
Felelıs: Képviselı-testület 
Határid ı: 2008. október 14. 

 
 
 
6. napirendi pont 
Felsılajos község településrendezési terve és helyi építési szabályzata módosításának 
elıkészítése 
Elıadó. Csordás László polgármester 
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Csordás László polgármester: Rendezési tervünk módosítása rendeletileg is elkészült, 
megtárgyalásra alkalmas. Szükség van az igényeket kielégítı területek rendezésére és a 
fejlıdési lehetıségekre. Ez a blokk ezt tartalmazná. Mindenki elıtt világos a mellékletnek az 
értelmezése, ami arról szól, hogy a ThyssenKrupp Építıelemek Kft. megvette a mellette lévı 
területet, és szeretné ha bekerülne a gazdasági övezetbe. Bıvüléséhez szüksége van a 
területre, ennek semmi akadálya nem lehet, mert ez mindenképpen a településnek a fejlıdését, 
jövıjét szolgálja. Jelenleg parkolási gondok vannak, de ha lesz egy terület, egy szállítási cég 
le tudna telepedni. Ideológiai szempontból a meglévı mőködı egységeket tegyük rendbe úgy 
építéshatóságilag, mint övezetileg. Nem a homokfuvó övezetre szól a terület. Nekünk, mint 
önkormányzatnak az a tevékenység nem  idevaló, mert szennyezi a környezetet. Számolja fel 
és folytasson más jellegő tevékenységet az üzem. A Kuning Kft. területét nem ipari övezetbe 
sorolnánk. Ha mezıgazdasági övezetként van kezelve, akkor nincs semmi probléma. 
Építéshatóságilag kell rendbe tenni, de ott is csak ezt az övezetet engednénk meg. Vannak 
gondok a környezı lakosokkal. 
 
Bogdán Jenı alpolgármester: A ThyssenKrupp Kft. területi bıvülése részemrıl rendben 
van. A Kuning Kft. mőködésével kapcsolatban ismertek a problémáim, melyek csak kis 
részben oldódtak meg, de nem szeretném ha egy ipari terület lenne a szomszédságomban. Mi 
ott élünk l980. óta. Én felvállalom, hogy ellenzem az ipari területté való nyilvánítását teljes 
mértékben, mert nagyon szennyezték a levegıt. Havonta kb. 1000 m3 szennyvizet engedtek ki 
a  szabadba, a szagát nem lehetett bírni. Ha az a tevékenység melyet folytat tud úgy mőködni, 
hogy a környezetében élıknek nem okoz problémát, mőködhet. 
 
Juhász Gyula képviselı: A ThyssenKrupp Kft. bıvülésével egyetértek. Jó volna ha lenne 
lehetıség a parkolásra, mert éjszaka az út szélén világítás nélkül parkolna, és abból könnyen 
lehet baleset. Egy parkolót, vagy leállósávot kellene építenie. 
 
Csordás László polgármester: Mi ezt már jeleztük, de ık elmondták, hogy a gyár 
belterületére nem engednek be senkit, mert a technológiát féltik. İk csinálnak utat, de mi is 
segítsünk ebben. Úgy tudom, hogy egy kialakult vállalkozásuk van, akik fuvaroznak, akik 
szeretnének ideköltözni, és erre keresik a területet. 
 
Keresztes László képviselı: Javaslom egy Megállni tilos táblát kihelyezni ami felhívná a 
gépkocsivezetık figyelmét, de ha nem mehet be a telephelyre, akkor ennek nincs semmi 
értelme. 
 
Bogdán Jenı alpolgármester: Csak az egyik oldalra kell elhelyezni a táblát. 
 
Keresztes László képviselı. Az Iskola utcán a sarkon megállnak a teherautók, mert nem 
tudják merre kell menni. Meg kellene kérni a céget helyezzenek ki jelzı táblát nyíllal ellátva, 
ami  megkönnyíti a fuvarozók dolgát  
 
Csordás László polgármester: Összességében látjuk és érezzük, hogy erre szükség van, mert 
ez csak hozhat a falunak. Tudni kell, hogy a Képviselı-testületnek mik a hatáskörei és mik a 
szomszéd hatáskörei. A testületnek a hatásköre az övezetek kialakítása, építéshatósági ügy 
kapcsán  jön be a szomszédsági  vélemény. A Kuning Kft. nem kap nagyobb teret, de fontos, 
hogy egy meglévı üzemet ne fojtsunk meg, az mőködjön tovább.  
Van-e még kérdés, vélemény. – Amennyiben nincs Bogdán Jenı alpolgármester úr módosító 
indítványát szavaztatom, mely arra irányult, hogy a 052/21 hrsz-u  ingatlan övezeti besorolása 
ne kerüljön elıkészítésre. 
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Aki  ezzel egyetért kézfeltartással szavazzon. 
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület  1 igen szavazattal és 7 nem szavazattal  a következı 
határozatot hozta. 
 
48/2008.(X.14.) ÖH 
Bogdán Jenı alpolgármester 
módosító javaslata 
 
         H a t á r o z a t 
 

Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete Bogdán Jenı 
alpolgármester módosító javaslatát – mely arra irányult, hogy a 052/21. 
hrsz. számú ingatlan övezeti besorolása megváltoztatása ne kerüljön 
elıkészítésre – nem fogadta el. 
 
Felelıs: Képviselı-testület 
Határid ı: 2008. október 14.  

 
 

Csordás László polgármester: Aki egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal 
kézfeltartással szavazzon. 
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 7 igen szavazattal és 1 tartózkodással a következı 
határozatot hozta. 
 
 
49/2008.(X.14.) ÖH 
Felsılajos község településrendezési 
terve és helyi építési szabályzata mó- 
dosításának elıkészítése 
 
         H a t á r o z a t 
 

 
1. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testülete indokoltnak látja, hogy a 

településfejlesztési koncepció gazdasági területi fejlesztésekre vonatkozó tételének 
megfelelıen a már beépített gazdasági területek körzetében további gazdasági területek 
kerüljenek kijelölésre a következı helyeken: 

a) ThyssenKrupp Építıelemek Kft. területétıl északra a tervezett lakóterülettel való 
átmenet biztosításával. 

b) Az Új Tanyacsárdai bekötıút északi oldalán-, és keleti végében telken belüli 
védızöldterülettel. 

2. Indokolt továbbá a településrendezési terv belterületi szabályozásának a kialakult 
lakóutcákra és gyalogutakra vonatkozó felülvizsgálata  és szükség szerint a 
módosításának elıkészítése. 

3. Indokolt továbbá a településrendezési terv külterületi szabályozásának övezeti 
besorolásra vonatkozó felülvizsgálata  és szükség szerint a módosításának elıkészítése. 

4. A Képviselı-testület felhatalmazza Csordás László polgármestert a rendezési terv és 
helyi építési szabályzat módosítására vonatkozó tervezési munkák Építészmőhely Kft.-
nél történı megrendelésére és a 350.000,-Ft +ÁFA összegő tervezési megállapodás 
megkötésére.   
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5. A Képviselı-testület felhatalmazza Csordás László polgármestert, hogy a tervezési díj 
finanszírozásának céljából a módosítással érintett vállalkozásokkal településrendezési 
szerzıdést kössön.  

 
Felelıs: Képviselı-testület 
Határid ı: 2008. október 
 
 
7. napirendi pont 
Hungary Aliment Kft. kérelme 
Elıadó: Csordás László polgármester 
 
Csordás László polgármester: A Hungary Aliment Kft. vezetıje Karl Hager úr levelet 
intézett hozzám, hogy elégedetlen a faluban lévı internet szolgáltatással, és a szennyvízzel is 
gondjai vannak. Tájékoztatom a Képviselı-testületet, hogy ma délelıtt ültünk le a jelenlegi 
internet-szolgáltatóval, Bogdán Jenı alpolgármesterrel, Nagy István rendszergazdával, jegyzı 
asszonnyal, és aljegyzı asszonnyal  és megnéztük annak lehetıségét, hogy mit lehet tenni a 
településen annak érdekében, hogy javuljon a szolgáltatás. Pályázni lehet azoknak a 
településeknek, ahol nincs még szolgáltatás. Nálunk van szolgáltató, de van elégedetlenség is 
a településen, ezért valamit tenni kell. 10 napon belül összehívjuk a vállalkozókat, és hívjuk a 
szolgáltatót is és az önkormányzat asztalán kell megvilágosodni az ügynek, hogy a szolgáltató 
tudja-e biztosítani a szolgáltatást. Szeretnénk, ha vezetékes rendszer épülne ki, ennek 
tudatában a szolgáltatók és a vállalkozások összeülnek és megbeszélik a dolgaikat. 
Ami a szennyvízre vonatkozik, idınként információt kérnek, melyet továbbítanak Svájcba. 
Van esélyük a kis településeknek 2011-ig szennyvízberuházásra, de pályázat nélkül ez nem 
megvalósítható. Amikor van lehetıség pályázásra, akkor a település mindig ott volt, erre 
készen is állunk. 
 
Bogdán Jenı alpolgármester: A Hungary Aliment  Kft. úgy vette meg a területet, hogy 
semmiféle szolgáltatás nem volt, így az önkormányzatot felelısség nem terheli, és azt is tudta, 
hogy nincs szennyvízcsatorna-hálózat sem, ezért nyilván az összeg töredékéért vette meg a 
területet. 
 
Juhász Gyula képviselı: Máshol ez nem probléma? 
 
Csordás László polgármester: A ThyssenKrupp Kft. és a Tanyacsárda is vezeték nélküli 
rendszert használ. 
Amennyiben nincs több hozzászólás, úgy határozat hozatal nélkül zárjuk le a napirendi 
pontot. 
 

s z ü n e t 
 

13.45 órakor Kutasiné Nagy Katalin jegyzı elment az ülésrıl. 
 
 
8. napirendi pont 
Javaslat a Lajosmizsei Felnıtt Labdarúgás egyszeri támogatására 
Elıadó: Csordás László polgármester 
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Csordás László polgármester: Lajosmizsén a felnıtt labdarúgás beindult, a vállalkozók 
fogtak össze és hozták össze a csapatot. A szerelésekhez keresik a támogatókat. Mivel 
Felsılajosról is van 2-3 gyerek a csapatban, ezért jó szívvel kezdeményezem a testület felé, 
hogy támogassuk mi is. Viszik a hírt a megyében, és ez a pár fiatal gyerek  nem kallódik el, a 
sport iránt elkötelezik magukat. Javaslom, hogy  évente egyszeri alkalommal 100 ezer Ft-tal 
támogassuk  a lajosmizsei felnıtt labdarúgást. 
 
Farkas Ferenc képviselı: Felsılajoson is vannak sportoló gyermekek, ıket mivel 
támogatjuk? 
 
Csordás László polgármester:  Eddig is támogattuk ıket. 
Van-e még  kérdés, hozzászólás. – Amennyiben nincs aki egyetért az  évi egyszeri 
alkalommal történı 100 ezer Ft-os támogatással kézfeltartással jelezze. 
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 8 igen szavazattal a következı határozatot hozta. 
 
50/2008.(X.14.) ÖH 
Javaslat a Lajosmizsei Felnıtt Labda- 
rúgás egyszeri támogatására 
 
         H a t á r o  z a t 
 

1. Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy határoz, hogy a 
Lajosmizsei Felnıtt Labdarugó csapat mőködési célú kiadásaihoz egy összegő 
és egyszeri támogatást nyújt 100.000 Ft. összegben. 

2. Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete felkéri a jegyzıt, 
hogy a soron következı költségvetési rendelet módosításra e határozat 1./ 
pontjában foglaltakat készítse elı. 

3. Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete felhatalmazza a 
polgármestert az együttmőködési megállapodás aláírására. 

 
Felelıs: Képviselı-testület 
Határid ı. 2008. október 14. 

 
 
 
9. napirendi pont 
Felsılajos község közrend-és közbiztonsági helyzetérıl szóló beszámoló elfogadása 
Elıadó: Csordás László polgármester 
 
Csordás László polgármester:  Köszöntöm Dr.Kassai László alezredes urat és Tarnóczy 
László alezredes urat, akik megérkeztek az ülésre. 
Kérdezem, hogy a rendırség részérıl van-e kiegészítés az anyaghoz. 
 
Dr.Kassai László Kecskemét város kapitánya: Elnézést a késésért, de Kecskemét városnak 
török rendır vendégei érkeztek és ezért történt a csuszás. 
2007-ben sem voltam boldog amikor a rendırségrıl kellett beszámolnom, most pedig 
egyáltalán nem. Felsılajoson az elmúlt évben olyan ügy, amely egy komolyabb rendırvezetıi 
beavatkozást igényelt volna, nem volt. Ami a rosszabb idıszakot illeti az egészen más típusú. 
2005-ben elindult a magyar rendırségnél a technikai fejlesztési program, mely a lízing 
szerzıdésekre épültek. Ezek a szerzıdések ebben az évben lejárnak, melyek nagy mértékben 
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érintik a munkánkat. Valamennyi csíkos  szolgálati  autónknak lejár  a  szerzıdési idıszaka, 
és ezeknek a pótlását még nem tudják eszközölni. Ez olyan mértékben érint bennünket, hogy 
valamennyi csíkos autót át kell szervezni, hogy legalább ezt a szintet biztosítani   tudjuk. 
Minden ırsünkön legalább l-l csíkos autónak lennie kell. Kecskeméten kettıre lenne szükség. 
Október 31-ig kell a pályázatot beérkeztetni. Személyi állományunk egy bizonyos szinten 
stagnál. Október hónap a tüntetések idıszaka, a mi kapitányságunkat az egész októberi 
hónapban ez fogja átjárni, és viszik Budapestre a rendıreinket. A nyugdíjazási hullám stagnál, 
ebben az évben lényegesen kevesebben mentek nyugdíjba, mint korábban. 2009-ben jó 
néhány rendır eléri a nyugdíjkorhatárt és ebben benne van a lajosmizsei rendırırs is. 
Szakmailag a lajosmizsei rendırırs az egyik legjobb ırse a megyének, szép eredményeket 
produkálnak. Jelen pillanatban a magyar rendırség egyesült a határırséggel, de nem jelent 
pozitív változást. A határırök átplántálása lehetetlen, mert sem lakást, sem munkaígérvényt 
nem tudunk biztosi tani családjuk számára. Ha valaki rendır szeretne lenni két évet kell várni 
rá. Ami a rendıri státuszokra vonatkozik, rövidebb 6-8 hetes kiképzéssel alapfokú rendıri 
munkára lesznek alkalmazhatók, melyek nem érik el a két éves iskolában  képzett rendırök 
színvonalát. Nem volt olyan jellegzetes ügy, ami sokkolta volna a kedélyeket. Az ATM rablás 
egy folyamat, ami nem a mi megyénkhöz kötıdik, de kinézték célmegyének. A fellazult 
pénzügyi világban a megélhetéshez szükséges bőnözés is emelkedni fog. A falopás inkább 
idıszakhoz köthetı. Felsılajos polgárai, önkormányzata példaértékő pénzügyi támogatást 
nyújt a rendırségnek, melyet megköszönök. Minden egyes polgárnak joga tudni, hogy a 
rendırség milyen irányban mozdul el és milyen dolgokkal küszködik. Jól érzékelhetı annak 
az intézkedésnek a hatása, amikor a polgártársaink beleszaladnak a traffipaxba gyorshajtás 
következtében. Akik belefutnak a programba azoknak kevésbé üdvözítık, de bízva benne, 
hogy a közlekedési kultúránkat meg fogja változtatni, és többen fognak hazaérni épségben 
szeretteikhez. Ez a település az, ahonnan  gyalázkodó, rendırséget szidó, névtelen levelet nem 
kaptam. Már Lajosmizse sem mentes ez alól. Ha ilyen típusú közrend és közbiztonság 
uralkodna mindenhol, mint Felsılajoson kevésbé lenne fejfájós napjaim. 
 
Csordás László polgármester: Megköszönöm  kapitány úrnak az ıszinte megnyilvánulását. 
Minden évben ıszintén elmondjuk egymásnak milyen jó a viszony  Lajosmizse és Kecskemét 
rendırei között. A kapitány úr felmeri vállalni és viszi is tovább, ami neki fáj. Itt élünk az 50-
es út mellett, itt vagyunk a megye határánál, és a másként gondolkodó embereknek mindig ki 
vagyunk téve. Ez a kis falu ha bármit sérelmez, az mindig nagyon fáj, mert egy kis közösség 
munkája. Számomra felháborító amit leirtatok és  ami szóban is elhangzott, hogy milyen 
feltételekkel kell dolgozni ma. Az ırsparancsnok úr jelezte, hogy az autót le kell állítani a  
lízing-szerzıdés miatt. Külön bosszantó nekem az a fogalom, hogy megélhetési bőnözés. 
Ezzel a fogalommal bárki ki tud bújni a felelısség alól. Ahogyan tudjuk, segítjük a 
rendırséget azzal is, hogy vállaljuk azt, hogy 1-2 éjszaka nem alszunk, de akikre vigyázunk 
azok nyugodtan tudjanak aludni. Meg fogjuk találni a módját annak, hogy együtt tudjunk 
dolgozni. Szeretném megköszönni azt a munkát, amit biztosítás szempontjából tettetek egy-
egy rendezvény alkalmával. A Falunap simán lebonyolódott. Köszönöm a munkát, a jó 
együttmőködést és a segítséget továbbra is felajánljuk. 
 
Keresztes László képviselı. Magam részérıl maximális támogatásról biztosítom a 
rendırséget. Felsılajoson jelentıs a tanyavilág és a bőnözık  gyakran látogatják ıket. Az a 
korosztály, aki a szülıi házból kikerül az óvodába olyan dolgokat mondanak a gyermekek, 
melyekre nem mertek gondolni az óvónık. Olyan szavak hangzanak el, ami kétségbeejtı.  A 
szülıi ház meghatározó a gyermekek elindulása szempontjából. Ez vonatkozik a 3 éves kortól 
az iskoláig. Nagy feladat hárul a pedagógusokra, elsısorban a szülıi értekezletekre gondolok, 
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ahol a gyermekek magatartását elemezzék és közöljék a szülıvel. Ne váljon bőnözı felnıtté a 
gyermek, ez nagyon fontos kérdés. Ha abba a korosztályba tartozik, amikor már felelısségre 
vonható, a polgármesteri hivatal is közremőködhet, behívja és elbeszélgethet vele, a jövıjét 
próbálja egyengetni. 
 
Csordás László polgármester:  Itt ne álljunk meg, mert ezt a dolgot már kezelni kell, és az 
óvoda vezetıje jöjjön és jelezze, mert ez nem  csak szülıi értekezlet kérdése. Tudjuk kinek 
kell szólni, hova tartozik az ügy, és megpróbálunk segíteni. Tarnóczy ırsparancsnok úrral 
együtt dolgozunk, aki állampolgári baráti intézkedéseket követel meg az embereitıl. Ha 
gondok vannak, jelezni fogjuk. Köszönöm a munkakapcsolatot ami kialakult a településünkön 
és az ırs között. 
Van-e valakinek kérdése, véleménye. – Amennyiben nincs aki egyetért a határozati 
javaslatban foglaltakkal, kézfeltartással jelezze. 
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 8 igen szavazattal a következı határozatot hozta. 
 
51/2008.(X.14.) ÖH 
Felsılajos Község közrend-és közbizton- 
sági helyzetérıl szóló beszámoló elfogadása 
 
         H a t á r o z a t 
 

Felsılajos község Önkormányzatának Képviselı-testülete Felsılajos község 
közrend- és közbiztonsági helyzetérıl szóló beszámolóját elfogadja. 
 
Felelıs: Képviselı-testület 
Határid ı:  2008. október 14. 
 
 

 
Bogdán Jenı alpolgármester 15.10 órakor elment az ülésrıl. (7 fı ) 
 
 
10. napirendi pont 
Interpelláció 
 
A Képviselı-testület tagjai közül interpellációs kérdést senki sem tett föl. 
 
 
Bejelentés 
 
Csordás László polgármester: Tájékoztatom a Képviselı-testületet, hogy Rostásné Rapcsák 
Renáta ez év augusztus 1-tıl  a kirendeltség vezetıje. Felelıssége óriási, kívánom, hogy jó 
együttmőködésben irányítsa a hivatalt. 
 
Makainé Antal Anikó képviselı: Köszönetet szeretnék tolmácsolni azért, hogy a faház 
mégiscsak megépülésre kerül. Köszönjük az önkormányzatnak a 300 ezer Ft-os támogatást. 
Kérdésem, hogy az idén lesz-e tankönyv támogatás? 
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Tengölics Judit pü. irodavezetı.  Tankönyvtámogatás nem lett tervezve. Nincsen, mert ilyen 
formában nem adható ahogyan eddig mőködött, ugyanis a támogatás miatt önbevallóvá válik 
a szülı. 
A jegyzıasszony nevében kérem a testület tagjaitól akinek a költségvetési koncepcióhoz 
bármilyen javaslata van amit úgy gondolnak, hogy be kellene építeni a költségvetésbe, kérem 
jelezzék, hogy ezeket figyelembe tudjuk venni. 
 
 
Több napirend nem volt, így Csordás László polgármester a Képviselı-testületi ülést 15.20 
órakor bezárta. 
 
 
      kmf. 
 
                                                                                      Kutasiné Nagy Katalin 
                                                                                       jegyzı távollétében 
 
 
 
      /: Csordás László sk :/                                                 /: Muhariné Mayer Piroska sk. :/ 
          polgármester                                                                         aljegyzı 
 
 
Jegyzıkönyv hitelesítık. 
 
 
 
     /. Juhász Gyula sk.:/                                                     /. Bogdán Jenı sk.:/ 
        képviselı                                                                  képviselı 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


