
Felsılajos Község 
Önkormányzata 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 
2010. március 22. 

 
 
 
 
 
 

Az ülésen hozott rendeletek, határozatok száma és tárgya: 
 
 
 
5/2010. (III.22.) ÖH   Településszerkezeti terv módosításának elfogadása 
 
Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 3/2010.(…) rendelete 
Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének a helyi építési szabályokról 
szóló 16/2005.(XII.15.) rendelet módosításáról 
 
Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2010.(…) rendelete a 
hulladékkezelési közszolgáltatásról 
 
Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 5/2010.(…) rendelete a 
személyes gondoskodást nyújtó szociális alapellátásokról 
 
6/2010. (III.22.) ÖH   A szociálisan nem rászorult személyek által fizetendı 
     intézményi térítési díjak mértéke 2010. április 1-tıl 
 
7/2010. (III.22.) ÖH   Polgármesteri beszámoló a Kecskemét és Térsége Több- 
     célú társulás, illetve annak munkaszervezetében végzett 
     2009. évi tevékenységérıl 
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J e g y z ı k ö n y v 
 
 

Készült. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. március 22-én 
               tartott ülésérıl a Faluházban. 
 
Jelen vannak: Csordás László polgármester, Bogdán Jenı alpolgármester, Juhász Gyula, 
                         Farkas Ferenc, Nagy Klára képviselık (5 fı) 
 
Bejelentéssel távol:  Vidra Pál, Makainé Antal Anikó, Keresztes László képviselık 
 
Az ülés kezdete:  13.20 óra 
 
Tanácskozási joggal meghívottak 
Kutasiné Nagy Katalin jegyzı 
Tengölics Judit  irodavezetı 
Szilágyi Ödön   csoportvezetı 
Kovács Gábor   fıtanácsos 
Sápi Tamás   gyakornok 
Szilbernhorn Erzsébet tervezı 
Rudics Ákos   közszolgáltató 
 
Jegyzıkönyvvezetı:   Nagy Imréné 
 
 
Csordás László polgármester:  Tisztelettel köszöntök mindenkit a mai testületi ülésünkön. 
Megállapítom, hogy a testületi ülésünk határozatképes, mivel 5 fı van jelen. 
Jegyzıkönyv hitelesítınek javaslom Farkas Ferenc és Juhász Gyula képviselıket. 
Kérem aki a javaslattal egyetért kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 5 igen szavazattal Farkas Ferenc és Juhász Gyula 
képviselıket jegyzıkönyv hitelesítıknek elfogadta. 
Javaslom, hogy a meghívóban feltüntetett napirendi pontokat tárgyaljuk meg. 
Van-e valakinek más javaslata. – Amennyiben nincs, aki egyetért a meghívóban jelzett 
napirendi pontokkal kézfeltartással jelezze. 
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 5 igen szavazattal a következı napirendi pontokat 
fogadta el. 
 
Napirendi pontok        Elıterjesztı 
1.) Felsılajos Község Önkormányzata Képviselıé-testületének  Kutasiné 
     …/2020.(…) rendelete a hulladékkezelési közszolgáltatásról  Nagy Katalin  
     (Egységes szerkezet)       jegyzı 
 
2.) Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének  Csordás László 
      …/2010.(…) rendelete Felsılajos Község Önkormányzata  polgármester 
      Képviselı-testületének a helyi építési szabályokról szóló 
      16/2005.(XII.15.) rendelet módosításáról 
 
3.) Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének  Csordás László 
     …/2010.(…)rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szo-  polgármester 
     ciális alapellátásokról 
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4.) Polgármesteri beszámoló a Kecskemét és Térsége Többcélú  Csordás László 
     Társulás, illetve annak munkaszervezetében végzett 2009.  polgármester 
      évi tevékenységérıl 
 
5.) Interpelláció 
 
 
 
Csordás László polgármester: Kérem a képviselı-testület tagjait járuljanak hozzá, hogy  az 
1. és a 2. napirendi pontnak a tárgyalási sorrendjét felcseréljük. – Köszönöm. 
 
1. napirendi pont 
Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének …/2010.(…) rendelete 
Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének a helyi építési szabályokról 
szóló 16/2005. (XII.15.) rendelet módosításáról 
Elıadó: Csordás László polgármester 
 
Csordás László polgármester: 2008-ban döntöttünk úgy, hogy a rendezési tervet rendbe kell 
tenni és a módosításokat el kell végezni. Helyére akarjuk tenni olyan szinten, hogy a jelenlegi 
vállalkozások is tudjanak mőködni, olyan övezetek kerüljenek  kialakításra, hogy mindenki 
számára egyértelmővé váljon milyen feltételekkel tud tevékenységet folytatni az 
elkövetkezendıkben. Szilbernhorn Erzsébet tervezı asszony lelkén viseli a település ilyen 
jellegő problémáit és figyelembe veszi a helyi vállalkozásokat. Ez a rendezési terv módosítás 
elsısorban az Atyafi, Kuning és a ThyssenKrupp Kft-ket érinti. Megállapodtunk a Kuning 
Kft-vel, ha elfogadásra kerül a terv, azon épületbıvítés vonatkozásában, melyeket meg 
szeretne csinálni, az  építési hatóság jelenlétében mindenki egyeztet, nyilatkozik, és mielıtt 
jogerıre emelkedne, mindenki látja milyen körülményeket kell ahhoz biztosítani, hogy a 
szomszédságában semmilyen zavaró hatás ne történjen. 
 
Szilbernhorn Erzsébet tervezı. A jövıre nézve szigorítani kellett az építési elıírásokon, 
ugyanis a biológiai aktivitás szabálya olyan általános rendelkezés, ami nem változhat. A 
2008-as módosításnál az erdısített területeken figyelembe tudjuk venni, de most meg kellett 
szigorítani a gazdasági övezetekre szóló területeket. Ezek a gazdasági területek fogyjanak, 
mert nagyon nehéz végig vinni a törvényes kereteken. 
 
Csordás László polgármester: Megértette az Építész mőhely igy a helyi  igényeket,  jó volna 
kielégíteni.  Egy település számára az a megnyugtató ha van elegendı gazdasági övezet, mert 
ez vonzza a vállalkozókat. Lakjuk be ezeket az övezeteket és majd meglátjuk, merre 
bıvüljenek. Személy szerint örülök és számomra megnyugtató az amikor a  település  a 
fejlıdés útján csak akkor gondolkodhat, ha olyan beruházások valósulhatnak meg, ahol 
munkaerıt tudunk foglalkoztatni. Ez a terv nagyon jól áttekinthetı, sok mindenre utal és 
gondol. Hosszú távon megnyugtatóan egy szép arculata lehet a településnek szakmailag és 
építéshatóságilag is. 
Van-e valakinek kérdése, véleménye. – Amennyiben nincs aki egyetért az elmondottakkal, 
valamint a településszerkezeti terv módosításával, kézfeltartással jelezze. 
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 5 igen szavazattal a következı határozatot hozta. 
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5/2010.(III.22.)ÖH 
Településszerkezeti terv módosításának 
elfogadása 
 
         H a t á r o z a t 
 
1.)Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete az épített környezet alakításáról 
és védelmérıl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény  6. § (3) bekezdése a) pontja alapján 
biztosított jogkörében a 47/2005. (XII. 14.) határozattal jóváhagyott településszerkezeti tervét 
az alábbiak szerint módosítja: 
 
a./ A ThyssenKrupp Építıelemek Kft. területétıl északra található mezıgazdasági-, és 
lakóterületet gazdasági területbe sorolja. 
b./ Az Új Tanyacsárdai bekötıút északi oldalán lévı mezıgazdasági területet gazdasági 
területbe sorolja. 
c./ Az Új Tanyacsárdai bekötıút végében található mezıgazdasági területet különleges 
területbe sorolja. 
d./ A lajosmizsei határ mentén a 051/36 hrsz-ú erdıterületet mezıgazdasági területbe sorolja. 
e./  A biológiai aktivitásérték javítása érdekében mezıgazdasági területeket erdıterületbe 
sorol a közigazgatási terület észak-nyugati részén. 
2.) Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a határozat  1.) pontjában 
foglaltak átvezetését tartalmazó T-1 és T-2 szerkezeti terveket jóváhagyja.   
 
Felelıs:      Képviselı-testület 
Határid ı:   2010. március 22. 
 
 
Csordás László polgármester:  Aki egyetért a helyi építési szabályokról szóló 
16/2005.(XII.15.) rendelet módosításával, kézfeltartással jelezze. 
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 5 igen szavazattal az alábbi rendeletét alkotta meg. 
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Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 

3/2010. (...) rendelete Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének a helyi 
építési szabályokról szóló 16/2005. (XII. 15.) rendelet módosításáról 

 
 
Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete az épített környezet alakításáról és 
védelmérıl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 13. § (1) bekezdésének felhatalmazása alapján 
az alábbi rendeletet alkotja. 
 

1. § 
 

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének a helyi építési szabályokról szóló 
16/2005. (XII.15.) rendelet (továbbiakban: Rendelet) 8. § (2) bekezdése helyébe a következı 
rendelkezés lép: 

„(2) Oldalhatáron álló beépítésben az oldalkert min 4,0m.” 
 

 
2. § 

A Rendelet 10.§ (7) bekezdése a következı g) ponttal egészül ki: 
„g) Lf-4* jel ő övezetben új beépítés csak a Fı utcai közterületi kapcsolattal rendelkezı 

telekre engedélyezhetı.” 
 

3. § 
(1) A Rendelet 13. § (1) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: 

„(1) Gazdasági, kereskedelmi, szolgáltató területbe a község nem zavaró hatású gazdasági 
tevékenységi célú épületekkel beépített ill. beépíthetı területe sorolt, amelyben az 
övezeti elıírások figyelembevételével az általános elıírások szerint mindenfajta nem 
jelentıs zavaró hatású gazdasági tevékenységi célú építmény elhelyezhetı.” 

 
4. § 

(2) A Rendelet 13. § (4) bekezdése a következı i) ponttal egészül ki: 
„i) Gksz-1* alövezetre vonatkozó külön elıírások 

ia) A beépítettség mértékébe a beültetési kötelezettségő telekrész nem 
számítható be. 

ib) A beültetési kötelezettség háromszintő növényzettel valósítandó meg. 
ic) A zöldfelületi elıírás háromszintő növényzettel valósítandó meg.” 

 
5. § 

 
A Rendelet 15. §-ának felsorolása a következı 3. ponttal egészül ki: 

 
„3. Mezıgazdasági üzemi övezet” 

 
6. § 

 
A Rendelet  a 17. § után a 17/A §-sal egészül ki: 

„17/A § (1) Az övezetben elhelyezhetı:  
                „Mezıgazdasági üzemi övezet 
-mindenfajta a mezıgazdasági tevékenységhez kapcsolódó építmény 
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-a mezı és erdıgazdasági termékek feldolgozását szolgáló építmény 
-szolgálati lakás a különleges mezıgazdasági üzemi célú épületen belül a 

tulajdonos és a személyzet számára. 
(2) Telek: min 1000 m2 
(3) Beépítés módja: szabadonállóan min 5-es elıkerttel és legalább a 

homlokzatmagasságnak megfelelı oldal-, és hátsókerttel 
(4) Beépítettség: max 40%, amelybe a háromszintő növényzettel megvalósítandó 

beültetési kötelezettségő telekrész nem számítható be. 
(5) Építménymagasság max 7,5 m, ami a technológia függvényében változhat. 
(6) Zöldfelület: min 40%, amelyet háromszintő növényzettel kell megvalósítani.” 

 
 

7. § 
A Rendelet 35. § (1) bekezdése a következı e) ponttal egészül ki: 

„e) homlokzatmagasság: a rendezett terepszinttıl a fal és a tetıszerkezet 
metszéspontja között mért függıleges távolság, amely e rendelet 
függeléke szerint számítandó.” 

 
 

8. § 
(1) A Rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. 
 
(2) A Rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép. 
 
 

9. § 
 

(1) E rendelet a kihirdetését követı 3. napon  lép hatályba. 
 
(2) E rendelet rendelkezéseit a folyamatban lévı ügyekben is alkalmazni kell, amennyiben 

a folyamatban lévı kérelem kedvezıbb elbírálását teszi lehetıvé. 
 
(3) E rendelet hatálybalépésével egyidejőleg hatályát veszti: 

a) a Rendelet   8. § (2) bekezdése,  
b) a Rendelet 9. §-ának következı szövegrésze „az oldalkert méretéhez a tőzvédelmi 

szakhatóság esetileg hozzájárul”, 
c) a Rendelet 13. § (1) bekezdése, 
d) 34. § (1) bekezdése, 
e) Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének a helyi építési 

szabályokról szóló 16/2005 (XII.15.) rendeletének módosításáról szóló 12/2008. 
(VII.16.) rendelete 1. és 2. melléklete.  

 
Csordás László      Kutasiné Nagy Katalin 
polgármester       jegyzı 
 
A rendelet kihirdetve:  

 
                                                                                             Kutasiné Nagy Katalin 
                                                                                               jegyzı     
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1.sz. melléklet a 3/2010. (...) rendelethez 
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2.sz. melléklet a 3/2010. (...) rendelethez 
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1. sz. függelék a 3/2010. (...) rendelethez 
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2.sz. függelék a 3/2010. (...) rendelethez 
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3.sz. függelék a 3/2010. (...) rendelethez 
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2. napirendi pont 
Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének ,,,/2010.(…) rendelete a 
hulladékkezelési közszolgáltatásról  /egységes szerkezet/ 
Elıadó: Kutasiné Nagy Katalin jegyzı 
 
Rudics Ákos közszolgáltató: A 40 Ft-ot, amit levettünk a 60 literes kukánál azért van, mert 
az a legkisebb edény, és a nyugdíjasok használják, valamint a kisebb jövedelmőek. De igaz az 
is, hogy nekik kevesebb hulladékuk van.  A kintlévıség nagyon sok és az a bosszantó, hogy a 
jobbmódiak  is a listán vannak. Megvizsgáltam azt a lehetıséget mi lenne, ha Ceglédre menne 
el a szemét, mert a lerakási díj olcsóbb, mint Kecskeméten, de Felsılajos már úgy van kiírva, 
hogy kötelezıen Kecskemétre kell vinni, de Cegléden is megemelik a díjat. A két lerakó 
egyforma díjjal fog üzemelni. 
 
Csordás László polgármester:  A ceglédibıl vissza szeretnénk lépni, szerzıdés-módosítás 
kapcsán éltünk a lehetıséggel. Köszönjük, hogy jóindulatúan kezelted Felsılajos hulladék-
győjtési munkálatait. A szelektív hulladékgyőjtés sokkal fegyelmezettebben zajlik, valahol az 
emberekben beleitatódnak, hogy a környezet tisztaságának megóvása mennyire fontos dolog. 
Köszönjük azt a segítséget, melyet a falunapi rendezvényeken nyújtottak, mert nekünk ezek a 
segítségek nagyon fontosak. A lakosság is elégedett a szolgáltatással. 
Van-e valakinek kérdése, véleménye. – Amennyiben nincs aki egyetért a rendelet-tervezettel, 
kézfeltartással jelezze. 
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 5 igen szavazattal az alábbi rendeletét  alkotta meg. 
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Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 
4/2010. (...) rendelete  

a hulladékkezelési közszolgáltatásról  
 
 
Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló 
2000. évi XLIII. tv. 22. § (4) bekezdésében, valamint a 23. §-ban kapott felhatalmazás alapján 
az alábbi rendeletet alkotja: 

 
 

I. fejezet 
 

Általános rendelkezések 
 

1. § 
 

A rendelet hatálya 
 

(1) A rendelet területi hatálya Felsılajos község közigazgatási területére terjed ki.  
(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed: 

a) az e rendeletben megjelölt közszolgáltatókra, 
b) a település területén lévı minden ingatlan tulajdonosára, birtokosára, vagy használójára 
   (továbbiakban együtt: ingatlantulajdonos). 
c) a gazdálkodó szervezetekre a Hgt. 20. § (4) bekezdésében és 21. § (2) bekezdésében 
    foglaltak figyelembevételével 

(3)  A rendelet tárgyi hatálya kiterjed: 
 a) Települési szilárd hulladékra, 
 b) Települési folyékony hulladékra, 
 c) Papír, mőanyag, üveg hulladékok szelektív győjtésére. 

(4) A rendelet tárgyi hatálya nem terjed ki: 
a) inert hulladékra (építési, bontási hulladék), 
b) biológiailag lebontható hulladékra (zöldhulladék), 
c) radioaktív hulladékokra, 
d) veszélyes hulladékra,  
e)  a levegı tisztaság védelmi jogszabályok hatálya alá tartozó, a levegıbe kibocsátott 

anyagokra. 
 
 

II. fejezet 
  

A közszolgáltatók megnevezése 
 

2. § 
 
(1) Az Önkormányzat a közszolgáltatások ellátásával az alábbi közszolgáltatókat bízza meg: 

 a) A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos tevékenységet végzı közszolgáltató:      
Saubermacher Magyarország Kft. 6000 Kecskemét, Strázsa u. 7. 

            b) A települési folyékony hulladék begyőjtését és ártalmatlanító helyre történı   
szállítását végzı közszolgáltató: Faragó és Fia Környezetvédelmi és Szolgáltató 
Kft. 1094 Budapest, Viola u. 16-18. 1. em. 108. 
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(2) A hulladékkezelési közszolgáltatás ellátására az Önkormányzat Lajosmizse Város 
Önkormányzatához csatlakozva közszolgáltatási szerzıdést köt a (1) bekezdésben 
megjelölt közszolgáltatókkal. 

 
III. fejezet 

 
A települési szilárd hulladék kezelésére szervezett  

közszolgáltatás szabályai 
 

A közszolgáltató kötelezettségei 
 

3. § 
 

(1) A közszolgáltató köteles a szilárd hulladékot rendszeresen, legalább heti egy alkalommal 
begyőjteni és elszállítani.  

(2) A közszolgáltató az ingatlantulajdonosoktól a szilárd hulladék begyőjtését csak az alábbi 
esetekben szüneteltetheti: 
a) az ingatlan beépítetlen, és szilárd hulladék nem keletkezik; 
b) az ingatlantulajdonos tartósan (minimum 30 napig) távol van, amit a 

közszolgáltatónak a távollét kezdete elıtt legalább 15 nappal - a távollét 
várható idıtartamának megjelölésével - írásban elıre bejelent, és a távollét 
idıtartama alatt az ingatlant más sem használja. 

(3) A közszolgáltató feladata a szolgáltatás folyamatosságának biztosítása.  A közszolgáltató 
az esetlegesen elmaradt begyőjtést 24 órán belül, vagy az akadály (mőszaki hiba, 
útlezárás, idıjárási viszonyok, természeti katasztrófa) elhárulását követıen köteles 
elvégezni. A szokásostól eltérı begyőjtés idıpontjáról a közszolgáltató köteles az 
ingatlantulajdonosokat tájékoztatni. 

(4) A közszolgáltató köteles a szelektív hulladékgyőjtı sziget konténereit rendszeresen 
ellenırizni, telített állapotban a hulladékot begyőjteni és elszállítani. A szelektív 
hulladékgyőjtı sziget Felsılajos Pesti út közterületén található. 

(5) Közszolgáltató köteles olyan gondossággal eljárni, hogy a hulladék a szállítójármőbe 
történı ürítésekor, illetve a szállítás folyamán ne szóródjon, környezetszennyezést ne 
okozzon. 

(6) Szállításból eredı szennyezıdés esetén a hulladék eltakarításáról, a terület szennyezıdés-
mentesítésérıl, valamint az eredeti környezeti állapot helyreállításáról a szállító ill. 
közszolgáltató köteles gondoskodni. 

(7) Közszolgáltató köteles évente egy alkalommal az ingatlantulajdonosok háztartásaiban 
összegyőlı, a közszolgáltatás keretébe nem tartozó, nem rendszeresen begyőjtött, a 
közszolgáltatás keretében rendszeresített győjtıtartály méreteit is meghaladó hulladékot 
az elıre meghirdetett lomtalanítási akció alkalmával begyőjteni és elszállítani a 
megnevezett ártalmatlanító helyre.  
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4. § 
 

(1) A szilárd hulladék győjtése és tárolása kizárólag 213/2001. (XI. 14) Korm. rendelet 4. § 
foglaltak szerint történhet. Szabványosított győjtıedénynek (a továbbiakban: 
győjtıedény) az e rendelet 1. mellékletében meghatározott mérető győjtıedény minısül. 

(2) A közszolgáltató, amennyiben az ingatlantulajdonos győjtıedénnyel nem rendelkezik, 
köteles azt az ingatlantulajdonos kérésére biztosítani.  

(3) A közszolgáltató a (2) bekezdésben foglalt kötelezettségének az alábbi módon tehet 
eleget: 

 a) az ingatlantulajdonos a győjtıedényt a közszolgáltatótól megvásárolhatja, vagy    
 b) az ingatlantulajdonos a közszolgáltatótól a győjtıedényt bérbe veheti, így az 

továbbra is a közszolgáltató tulajdona marad. 
 

 
5. § 

 
A közszolgáltató köteles a közszolgáltatói tevékenységérıl évente részletes 
költségelszámolást készíteni és azt a települési önkormányzatnak bemutatni. A 
költségelszámolás benyújtási határideje: a tárgyévet követı év február 28. napja.  

 
Az ingatlantulajdonos kötelezettségei 

 
6. § 

 
(1) Az ingatlantulajdonos köteles a 4. § (1) bekezdése szerinti győjtıedényrıl gondoskodni, 

amely a 4. § (3) bekezdésében foglalt módon is történhet.  
(2) Az ingatlantulajdonos a tulajdonában lévı győjtıedényt köteles maradandóan megjelölni 

(utca, házszám feltüntetésével). 
(3) Az ingatlantulajdonos a győjtıedény bérlete esetén köteles gondoskodni annak 

megırzésérıl és állagmegóvásáról.  
 

7. § 
 
(1) Az ingatlantulajdonos köteles a szilárd hulladékot tartalmazó győjtıedényt a szállítási 

napon– a közszolgáltató által megjelölt napon és idıpontig – a közterületre kihelyezni. A 
győjtıedényt a közterületen úgy kell elhelyezni, hogy az a gyalogos, kerékpáros és 
gépjármőforgalmat ne zavarja. 

(2) A szilárd hulladékot csak a közszolgáltató szállítójármővéhez rendszeresített 
győjtıedényben ezt meghaladó mennyiséget – a közszolgáltató által térítés ellenében 
biztosított – mőanyag zsákban lehet elhelyezni. A zsák ára magában foglalja a hulladék 
kezelésének díját. A győjtıedényben és mőanyag zsákban elhelyezett szilárd hulladék 
nem tartalmazhat olyan folyékony, mérgezı, robbanó vagy veszélyes tárgyat, amely a 
szállítómunkások vagy más testi épségét, életét, egészségét veszélyezteti, vagy a 
szállítójármő mőszaki berendezéseit megrongálhatja.  

(3) Ingatlantulajdonos köteles a 4. § (1) bekezdése szerinti győjtıedényben győjteni az 
ingatlanán keletkezı települési szilárd hulladékot, és azt a 2. § (1) bekezdés a) pontjában 
megnevezett közszolgáltatónak átadni.    

(4) Ingatlantulajdonos köteles a győjtıedényt ürítést követıen ingatlanán tárolni. 
(5) Amennyiben a győjtıedény kihelyezése során a közterületre hulladék kerül, úgy a   

közterület tisztításáról az ingatlan tulajdonosa köteles haladéktalanul gondoskodni. 
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8. § 
 
Az ingatlantulajdonos a szilárd hulladékkal kapcsolatos tevékenységért az e rendelet 1. 
mellékletében meghatározott közszolgáltatási díjat köteles a közszolgáltató részére megfizetni.  

 
A szilárd hulladék elhelyezése 

 
9. § 

 
(1) Települési szilárd hulladékot kizárólag a Kecskeméti Regionális Hulladéklerakó helyen 

lehet elhelyezni.  
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott hulladéklerakó helyre az ingatlantulajdonos a heti 

egyszeri kötelezı hulladékelszállításon felül keletkezı hulladékot külön engedély nélkül, 
maga is elszállíthatja. 

 
A közszolgáltatás igénybevételére vonatkozó szerzıdés 

 
10. § 

 
(1) A közszolgáltató és az ingatlantulajdonos a közszolgáltatás igénybevételére vonatkozóan 

kötelesek szolgáltatási szerzıdést kötni. 
(2) A szerzıdés megkötését az ingatlantulajdonosoknál a közszolgáltató köteles 

személyesen, vagy levél útján kezdeményezni. 
(3) A szerzıdéskötés megtagadása nem mentesít a szolgáltatás kötelezı igénybevétele, 

illetve a díj megfizetése alól. 
(4) A szolgáltatási szerzıdés tartalmazza: 

a) a szilárd hulladék begyőjtésének, illetve elszállításának rendjét; 
b) a győjtıtartály méretét; 

 c) a közszolgáltatási díj éves összegét; 
 d) a közszolgáltatási díj megfizetésének módját; 

e) a közszolgáltató által fenntartott ügyfélszolgálati iroda nyitvatartási rendjét.  
                        f)amennyiben, a győjtıtartályt a közszolgáltató bérlet útján biztosítja az          

ingatlantulajdonos részére, úgy annak tényét és a bérleti díj összegét; 
 
 

A nagydarabos hulladék győjtésére 
 vonatkozó szabályok 

 
11. § 

 
(1) Az ingatlantulajdonos a háztartásában összegyőlı a közszolgáltatás keretébe nem tartozó, 

nem rendszeresen begyőjtött, a közszolgáltatás keretében rendszeresített győjtıedény 
méreteit meghaladó hulladékot a lomtalanítás keretében is elszállíttathatja. 

 
(2) A lomtalanítást - a közszolgáltatóval történı elızetes egyeztetést követıen - a jegyzı 

rendeli el, és tájékoztatja a lakosságot a lomtalanítás idıpontjáról. 
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(3) A lomtalanítás lebonyolításáról (a lom győjtésérıl, elszállításáról, 
elhelyezésérıl) a közszolgáltató a közszolgáltatás keretében gondoskodik. 

 
(4) A települési önkormányzat évente legalább egy alkalommal megrendeli a lomtalanítást a 

közszolgáltatótól. 
 
 

IV. fejezet 
 

A települési folyékony hulladék kezelésére szervezett 
kötelezı közszolgáltatás szabályai 

 
A közszolgáltató kötelezettségei 

 
12. § 

 
(1) Az e rendelet 2. § (1) b) pontjában megjelölt közszolgáltató a közcsatornába be nem 

kötött ingatlanok esetében az ingatlantulajdonosoktól jogosult és köteles a települési 
folyékony hulladékot (a továbbiakban: folyékony hulladék) begyőjteni és elszállítani. 

(2) A közszolgáltató a feladatát az ingatlantulajdonos elızetes bejelentése alapján, az 
ingatlantulajdonossal egyeztetett idıpontban a megrendeléstıl számított legkésıbb 24 
órán belül köteles elvégezni. 

(3) Az összegyőjtött szennyvizet kizárólag a települési folyékony hulladék elhelyezésére 
kijelölt telephelyen kell a szolgáltatónak ürítenie.  
a) Táborfalvi Szennyvíztisztító Telep. 2381 Táborfalva, Katonai dőlı hrsz.: 0125/31, 

0125/32 
b) Lajosmizse Városi Szennyvíztisztító Telep. 6050 Lajosmizse, külterület hrsz.: 

0401/5 
(4) A közszolgáltató köteles a közszolgáltatói tevékenységérıl évente részletes 

költségelszámolást készíteni és azt a települési önkormányzatnak benyújtani. A 
költségelszámolás benyújtási határideje: a tárgyévet követı év február 28. napja.  
 
 

Az ingatlantulajdonos kötelezettségei 
 

13. § 
 
(1) A települési folyékony hulladék elszállítását a közszolgáltatással érintett 

ingatlantulajdonosok kizárólag az e rendelet 2. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott 
közszolgáltatótól rendelhetik meg. 

(2) A közszolgáltatást igénybe vevı az e rendelet 2. mellékletében meghatározott 
közszolgáltatási díjat köteles a közszolgáltató részére megfizetni. 

 
 

14. § 

 
Tilos a települési folyékony hulladék közterületre, vízfolyásokba, árkokba, termıföldekre, 
bármely területre történı leürítése és oda történı kivezetése. 
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V. fejezet 

 
A közszolgáltatási díjak megállapítására 

vonatkozó szabályok 
 

15. § 
 

(1) A szilárd és folyékony hulladék kezelésének közszolgáltatási díját Felsılajos Község  
Önkormányzata e rendelet 1. és 2. melléklete szerinti díjfizetési idıszakra állapítja meg, 
melyet évente felülvizsgál. 

(2) A közszolgáltató köteles a közszolgáltatási díj megállapítása érdekében díjkalkulációt 
készíteni. Ha a közszolgáltató a közszolgáltatás körébe tartozó tevékenység mellett más 
gazdasági tevékenységet is folytat, a költségtervben a költségek szigorú elkülönítésének 
módszerét is alkalmaznia kell.  
Díjkalkuláció benyújtási határideje minden év február 28. 

(3) A szilárd hulladék közszolgáltatási díjának megfizetése a közszolgáltató által kiállított 
számla alapján, negyedévente készpénz-átutalási megbízáson történhet, melyhez a 
közszolgáltató készpénz-átutalási megbízást küld a díjfizetésre kötelezett részére.  

(4) A szilárd hulladék közszolgáltatási díjának számlázása esetén – amennyiben a 
díjfizetésre kötelezett a győjtıtartályt a közszolgáltatótól bérli - a közszolgáltatás díját 
és a bérleti díjat a számlán külön kell feltüntetni. 

(5) A folyékony hulladék közszolgáltatási díjának megfizetése a közszolgáltatás teljesítését 
követıen - a közszolgáltató által - kiállított számla alapján történik 

(6) A közszolgáltatók kötelesek az ügyfélszolgálati iroda nyitvatartási rendjérıl a díjfizetésre 
kötelezetteket tájékoztatni. 

(7) A szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevevıje a közszolgáltatási díjat számla 
ellenében, negyedévente, utólag köteles megfizetni. A vegyesen győjtött települési szilárd 
hulladék begyőjtésére szolgáló zsáknak a közszolgáltatótól való megvásárlása, 
egyidejőleg jelenti a térfogattal azonos hulladékmennyiség kezelési költségének 
megfizetését is.  

(8) A folyékony hulladékkezelési közszolgáltató a csatorna rákötési lehetıséggel nem 
rendelkezı lakossági ingatlanokról szállított szennyvízmennyiséget számlákkal leigazolja  
az önkormányzat felé, aki a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetésérıl szóló 2009. 
évi CXXX. törvény 3. számú melléklete 6. pontjában meghatározott normatív 
hozzájárulást a közszolgáltatónak havi elszámolással megtéríti.  

 
A közszolgáltatással összefüggı személyes adatok kezelése 

 
16. § 

 
(1) A személyes adatkezelés célja: a közszolgáltatás igénybevételére kötelezettek  

nyilvántartásba  vétele. 

(2)  A nyilvántartásba vételhez szükséges adatok : 

       a közszolgáltatás igénybevételére kötelezett:  

a) neve 
b) lakcíme 
c) születési helye és ideje 
d) anyja neve. 
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(3) A (2) bekezdésben meghatározott személyi adatokat a közszolgáltatásra kötelezett adja 
meg a közszolgáltató részére.  

(4) A közszolgáltatók a közszolgáltatás igénybevételére kötelezettek (2) bekezdésben 
meghatározott adatait kizárólag az (1) bekezdés szerinti célra használhatják, további 
harmadik személynek nem adhatják át. 

 

VI. fejezet 
 

17. § 
 
Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben 

a) a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény, 
b) a hulladékkezelési közszolgáltató kiválasztásáról és a közszolgáltatási szerzıdésrıl 

szóló 224/2004. (VII.22) Korm. rendelet,  
c) a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai 

szabályairól szóló 64/2008. (III. 28.) Korm. rendelet, 
d) a települési hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeirıl szóló 

213/2001. (XI. 14.) Korm. rendelet, 
e) a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi 

követelményekrıl szóló 16/2002.(IV. 10.) EüM rendelet, 
f) a köztisztasággal és a települési szilárd hulladékkal összefüggı tevékenységekrıl 

szóló 1/1986. (II. 21.) ÉVM-EüM együttes rendelet, 
g) a hulladékgazdálkodási bírság mértékérıl, valamint kiszabásának és megállapításának 

módjáról szóló 271/2001. (XII. 21.) Korm. rendelet 
h) a jegyzı hulladékgazdálkodási feladat-és hatáskörérıl szóló 241/2001. (XII. 10.) 

Korm. rendelet rendelkezéseit kell alkalmazni. 
 
 

Záró rendelkezések 
 

18. § 
 

(1) E rendelet 2010. április 01. napján lép hatályba. 
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejőleg hatályát veszti Felsılajos Község 

Önkormányzata Képviselı-testületének a hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 
8/2008. (III. 27.) rendelete, valamint e rendeletet módosító 3/2009. (III.24.) rendelet. 

 
 
  Csordás László                 Kutasiné Nagy Katalin  
   polgármester                               jegyzı   
 
    
Kihirdetés idıpontja:        
  
        Kutasiné Nagy Katalin  
                               jegyzı  
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1. melléklet a 4/2010. (...) rendelethez 
 
 

 
 

A szilárd hulladékkezelési közszolgáltatási díj 
legmagasabb mértéke 2010. április 1. napjától 2011. március 31. napjáig 

(a díjak az Áfa-t nem tartalmazzák.) 
 
 
 

Edény 
őrtartalma 
(liter) 

Egységnyi 
díjtétel 
(Ft)  

Begyőjtés, 
szállítás (heti 
egy ürítés/Ft) 

Ártalmatlanítás (heti 
egy ürítés/Ft) 

Tartós 
mőködéshez 
szükséges 
fedezet 

Éves közszolgáltatási 
díj (Ft) heti egy 
ürítéssel 

60 186 112,5 65 8.5 9,672 
80 265 132,5 124 8.5 13,780 
110 295 132,5 154  8.5 15,340 
120 295 132,5 154 8.5 15,340 
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2. melléklet 4/2010. (....) rendelethez 
 
 
 

Települési folyékony hulladékkezelési közszolgáltatási díj  
 legmagasabb mértéke 2010. április 1-tıl 2011. március 31-ig 

(a díjak az Áfa-t nem tartalmazzák.) 
 
 
 

Az egységnyi hulladékkezelési díj legmagasabb mértéke: 
- hulladékgyőjtési,- szállítási díj: 826   Ft/m3 
- hulladék elhelyezési díj:   470   Ft/m3 

 
Összesen (nettó): 
 

- 1.296      Ft/ m3 

 

A csatorna rákötési lehetıséggel nem rendelkezı lakossági ingatlanoknál a hulladék elhelyezés díjába 
beépül a 100 Ft/ m3 támogatás összege.  
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3. napirendi pont 
Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének …/2010.(…)rendelete a 
személyes gondoskodást nyújtó szociális alapellátásokról 
Elıadó: Csordás László polgármester 
 
Csordás László polgármester: Az ellátásokat rendelet szabályozza, hogy milyen díjtételek 
alapján vehetik igénybe a rászorulók. Az anyag  tartalmaz egy határozat-tervezetet a 
szociálisan nem rászorult személyek által fizetendı intézményei térítési díjak mértékérıl, 
valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális alapellátásokról szóló rendelet-tervezetet. 
Van-e valakinek kérdése, véleménye az anyaggal kapcsolatban. – Amennyiben nincs aki 
egyetért a határozati javaslattal kézfeltartással jelezze. 
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 5 igen szavazattal a következı határozatot hozta. 
 
6/2010.(III.22.) ÖH 
A szociálisan nem rászorult személyek 
által fizetendı intézményi térítési díjak 
mértéke 2010. április 1-tıl 
 
        H a t á r o z a t 
 

1) Felsılajos Község Önkormányzata a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 
szóló 1993. évi III. törvény 116. § (2) bekezdésében foglaltak alapján a szociálisan 
nem rászorult személyek által fizetendı térítési díj összegét az alábbiak szerint 
állapítja meg:  

 
A jelzırendszeres házi  segítségnyújtás intézményi térítési díja 

 
 intézményi térítési díj 

Ft/fı/nap 
Jelzırendszeres házi segítségnyújtás 
 

90 

 
Jövedelemtıl függı intézményi térítési díj 

 A személyi térítési díj nem haladhatja meg a 
Szoc. tv. 116. § (3) szerinti jövedelem %-át 

jelzırendszeres házi segítségnyújtás 2 

 
 

2) A határozat hatálybalépésével egyidejőleg hatályát veszti Felsılajos Község Önkormányzata 
Képviselı-testületének a szociálisan nem rászorult személyek által fizetendı intézményi 
térítési díjak mértékérıl szóló 16/2008. (III.26) ÖH   határozata.  

 
Határid ı: 2010. március 22. 
Felelıs:  Képviselı-testület 
 
 
Csordás László polgármester:  Aki egyetért a rendelet-tervezettel kézfeltartással jelezze. 
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 5 igen szavazattal az alábbi rendeletét alkotta meg. 
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Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 

5/2010.(...) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó  
szociális alapellátásokról 

 
Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testülete a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló – módosított – 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 62. § (2) 
valamint 92. § (1) és (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet 
alkotja.  
 

A SZEMÉLYES GONDOSKODÁS FORMÁI 
 

1.§ 
 

(1) Felsılajos Község Önkormányzata (a továbbiakban : önkormányzat)  a szociális 
alapszolgáltatások keretében nyújtott személyes gondoskodási formák közül az alábbiakat 
mőködteti:  

a) idısek klubja, 
b) étkeztetés, 
c) házi segítségnyújtás, 
d) családsegítés. 
e) jelzırendszeres házi segítségnyújtás 
 

(2) Az önkormányzat az (1) bekezdésben foglaltakon túl gondoskodik a nem gondozható 
rászorultak szakosított ellátáshoz való hozzájutásáról. 

  

ELJÁRÁSI RENDELKEZÉSEK  
2.§  

 
(1) Az e rendeletben szabályozott ellátások iránti kérelmet, az e rendeletben 

meghatározott szolgáltatást végzı intézmény székhelyén, az intézmény vezetıjéhez 
kell benyújtani.  

 
(2) Az életét, testi épségét veszélyeztetı élethelyzetbe került személyek esetében az 

intézményvezetı köteles a rászorulónak külön eljárás nélkül étkezést, házi 
segítségnyújtást biztosítani. 

 
(3) Kivételesen – külön eljárás keretében - ellátható olyan kérelmezı is, akinek tartási, 

gondozási, öröklési szerzıdése van, de megélhetése átmenetileg veszélyeztetett. Ez 
esetben az igénybe vett ellátásért 120 %- os térítési díjat köteles fizetni. 

 
(4) Az intézményi jogviszony megszüntetését a jogosult, illetve törvényes képviselıje 

kezdeményezheti.  
 

(5) Az intézményvezetı az intézményi jogviszonyt megszünteti, ha a jogosult 
a) másik intézménybe történı elhelyezése indokolt, 
b) a házirendet súlyosan megsérti, 
c) intézményi elhelyezése indokolt. 
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(6) Az ellátás igénybevételének idõpontjában az intézményvezetõ és az ellátást 
igénybevevõ, illetve törvényes képviselõje a hatályos jogszabályok szerint 
megállapodást köt.  

 
(7) Az intézményvezetõ a megállapodást módosíthatja, ha 

a) az ellátás idõtartamát az ellátott vagy törvényes képviselõje módosítani 
kívánja, 

b) az intézmény által nyújtott szolgáltatások formája, módja, illetve köre 
megváltozik, 

c) ha a személyi térítési díj megállapítására, illetve fizetésére vonatkozó 
szabályok megváltoznak. 

 

IDİSEK KLUBJA  
 

3. § 
(1) Az önkormányzat az Szt. 65/F.§ szerinti nappali ellátás biztosítására létrehozott idısek 

klubját a Lajosmizse Város Önkormányzatának Egészségügyi Gyermekjóléti és Szociális 
Intézménye Gondozási Központja (a továbbiakban Gondozási Központ) útján társulási 
megállapodás keretében mőködteti.  

(2) Az Idısek Klubja a szociális és lelki támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben 
képes idıskorúak napközbeni gondozására szolgál. 

(3) Az Idısek Klubjába felvehetı az a 18. életévét betöltı személy is, aki egészségi 
állapotára figyelemmel az (1) bekezdésben meghatározott támogatásra szorul.  

 

ÉTKEZTETÉS 
 

4. § 
(1) Az önkormányzat a Szt. 62. § szerinti étkeztetést a Gondozási Központon keresztül, 

társulási megállapodás keretében szervezi meg, az étel kiszolgálásával, elvitelének 
lehetıvé tételével vagy lakásra szállításával.  

(2) Az étkeztetést az önkormányzat azon szociálisan rászorultak részére biztosítja, akiknek 
családjában nincs vagy nem lelhetı fel tartásra köteles és képes személy, vagy a tartásra 
köteles és képes személy az étkeztetésrıl nem tud gondoskodni.  

(3) Nem részesülhet étkeztetésben az, akinek vagyona meghaladja az Szt. 4.§ (1) 
bekezdésének b) pontjában meghatározott vagyon mértékét. 

 

HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS 
 

5.§ 
 

Az önkormányzat a Szt. 63. § (1) bekezdése szerinti házi segítségnyújtást a Gondozási 
Központon keresztül társulási megállapodás keretében szervezi meg. 

 
CSALÁDSEGÍTÉS 

 
6. § 
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Az önkormányzat a Szt. 64. § szerinti családsegítést a Lajosmizse Város Önkormányzatának 
Egészségügyi Gyermekjóléti és Szociális Intézménye Családsegítı Szolgálatán keresztül 
társulási megállapodás keretében szervezi meg.  

 
 

JELZİRENDSZERES HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS 
 

7.§ 
 

Az önkormányzat a Szt. 65. § szerinti jelzırendszeres házi segítségnyújtást a Gondozási 
Központon keresztül társulási megállapodás keretében szervezi meg.  

                                         
TÉRÍTÉSI DÍJAK 

 
8. § 

(1) A személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatás keretében biztosított idısek 
klubja, étkeztetés és házi segítségnyújtás valamint a jelzırendszeres házi segítségnyújtás 
intézményi térítési díjának mértékét jelen rendelet melléklete tartalmazza.  

(2) A személyi térítési díj összege nem haladhatja meg a jelen rendelet mellékletének V. 
pontjában meghatározott mértéket. 

(3) Ha a jogosult a személyi térítési díj összegét vitatja, vagy annak csökkentését, illetve 
elengedését kéri, az értesítés kézhezvételtıl számított 8 napon belül az önkormányzathoz 
fordulhat, mely határozattal dönt a személyi térítési díj összegérıl.  

(4) A jelzırendszeres házi segítségnyújtás személyi  térítési díjának megfizetése alól mentesül 
az, akinek családjában az egy fıre jutó rendszeres havi jövedelem nem haladja meg az 
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400%-át.  

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 
 

9.§ 
(1) E rendelet 2010.április 1. napján lép hatályba. 
(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejőleg hatályát veszti Felsılajos Község  

Önkormányzata Képviselı-testületének a személyes gondoskodást nyújtó szociális 
alapellátásokról szóló 5/2009.(III.24.) rendelete.  

 
 
 
 
Csordás László     Kutasiné Nagy Katalin  
polgármester      jegyzı 

 
      
 
 
A rendelet kihirdetésének napja:  
 
 
 
        Kutasiné Nagy Katalin 
         jegyzı 
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Melléklet a személyes gondoskodást nyújtó szociális alapellátásokról szóló 4/2010.(...) 
rendelethez 

 
A szociálisan rászorult személyek által fizetendı  

 Intézményi térítési díj 
 
 

I. Az idısek klubjáért fizetendı térítési díj 
 

 intézményi térítési díj  Ft/fı/nap 
Nappali szoc. ell. (Szt. 65/F.§) 1140 

 
II. Az étkezésért fizetendı intézményi térítési díj 

 
a, Az ebéd térítési díja  

 
 1 adagra jutó intézményi 

térítési díj (Ft)  
ebéd 435 

 
b, A reggeli és az uzsonna térítési díja  

 
 1 adagra jutó intézményi 

térítési díj (Ft)  
Reggeli           145 
Uzsonna          155 

 
c, A házhozszállítás térítési díja  

 
 1 adagra jutó intézményi 

térítési díj (Ft)  
Házhoz szállítás 125 
 

III. A házi segítségnyújtás intézményi térítési díja 
 
 intézményi térítési díj Ft/fı/óra 
Házi segítségnyújtás 790 

 
 

IV. A jelzırendszeres házi  segítségnyújtás intézményi térítési díja 
 

 intézményi térítési díj Ft/fı/nap 
Jelzırendszeres házi segítségnyújtás 80 
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V. Jövedelemtıl függı intézményi térítési díj 

ellátás formája A személyi térítési díj nem haladhatja meg a Szoc. tv. 
116. § (3) szerinti jövedelem %-át 

étkeztetés 16 
házi segítségnyújtás 20 
házi segítségnyújtás mellett 
étkeztetést is biztosítanak 

30 

jelzırendszeres házi 
segítségnyújtás 

1 

nappali szoc. ellátás  (Szt. 65/F.§) 3 
nappali szoc. ellátás  (Szt. 65/F.§) 
mellett étkeztetést is biztosítanak 

19 
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4. napirendi pont 
Polgármesteri beszámoló a Kecskemét és Térsége Többcélú  Társulás, illetve annak 
munkaszervezetében végzett 2009. évi tevékenységérıl 
Elıadó: Csordás László polgármester 
 
Csordás László polgármester: A kolleganı igen vaskos anyagot készített. Az anyag taglalja 
milyen munkákban vett részt a képviselı-testület, a település, valamint a polgármester. 
Részletesen jelzi, hogy a polgármestereknek  2009-ben milyen igényei voltak, hogy a társulási 
szerzıdések miben módosuljanak. A megállapodások módosításait a testület tárgyalta. 
Nagyon sok témakörben új elemek kerültek bele, és több munkát vállalt fel a kistérség. Sokat 
tett a  házi segítségnyújtás terén a támogató szolgálatra vonatkozóan, a szenvedélybetegekre 
vonatkozóan kerültek bele programok. A logopédiai szolgáltatásban, stb. sok mindent magára 
vállalt a társaság a kereteken belül, de a legnagyobb feladat az Út a munkához program volt. 
A l8 település úgy ítéli meg, hogy ezekkel  érünk el célokat, mert sikerült embereket hasznos 
tevékenységre bírni, ami a településen is meglátszik. Kicsi az esély a pályázatok  
megnyerésére. Az üléseken jó a hangulat, kicserélik a véleményüket a települések, de pénz 
nélkül nem nagyon lehet haladni. 
Van-e valakinek kérdése, véleménye. – Amennyiben nincs aki egyetért a határozati 
javaslattal, kézfeltartással jelezze. 
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 5 igen szavazattal a következı határozatot hozta. 
 
7/2010. (III.22.) ÖH 
Polgármesteri beszámoló a Kecskemét és 
Térsége Többcélú társulás, illetve annak 
munkaszervezetében végzett 2009. évi 
tevékenységérıl 
 
         H a t á r o z a t 
 

Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete elfogadja a polgármester 
Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás és munkaszervezetében végzett 2009. évi 
tevékenységérıl készített szakmai beszámolóját. 
 
Felelıs: Képviselı-testület, 
Határid ı: 2010. március 22. 
 
 
 

5. napirendi pont 
Interpelláció 
 
 
A képviselık részérıl interpellációs kérdés nem hangzott el. 
 
 
Bejelentés 
 
Bogdán Jenı alpolgármester: Tájékoztatást szeretnék hallani, hogyan áll a logisztikai 
központ. 
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Csordás László polgármester: A logisztikai központ a tervek szerint épülne. A 
tulajdonosokkal elvi megegyezés van, tanulmány-tervet készítenek és a környezetvédelmi 
hatóság aki felméri a  területet. Egy cement elosztó logisztikai központ épülne, ideérkezik a 
cement vagonokban és onnan kamionokon keresztül az ország keleti részét terítené. Másfél 
hónap múlva készítik el a tanulmánytervet, amivel meg fognak jelenni az önkormányzatnál 
tájékoztatás céljából. Mindegyik terület honvédségi terület volt, máshol nincsenek meg a 
feltételek, melyek nálunk megvannak. Napi 120 kamion menne el a teleprıl. 
 
 
Több napirend nem volt, így polgármester a képviselı-testületi ülést 14.10 órakor bezárta. 
 
 
 
                                                                 kmf. 
 
 
 
 
            /. Csordás László :/                                  /. Kutasiné Nagy Katalin :/ 
               polgármester                                                        jegyzı 
 
 
Jegyzıkönyv hitelesítı: 
 
 
 
 
            /: Farkas Ferenc :/                               /:  Juhász Gyula :/ 
               képviselı                                               képviselı 
 

 
 

 


