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Az ülésen hozott rendelet, és határozatok száma, tárgya 
 
Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 6/2010.(…) rendelete a 2009. évi 
költségvetésrıl szóló 1/2009.(II.14.) rendelet végrehajtásáról 
 
9/2010. (IV.26.) ÖH    Pályázat benyujtása a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 
      által kiirt rendezvények támogatására 
 
10/2010. (IV.26.) ÖH    Kecskemét és Térsége Többcélu Társulás Társulási meg- 
      állapodásának módositása 
 
11/2010. (IV.26.) ÖH    A Kecskeméti kistérségben müködı Közkincs Kerekasz- 
      tal tagjai által létrehozott Kulturális stratégia rövid távu 
      operativ programjának elfogadása 
 
12/2010. (IV.26.) ÖH    Elızetes nyilatkozat MÁV parkoló fenntartására és üze- 
      meltetésére 
 
13/2010. (IV. 26.) ÖH    2009. évi ellenırzési jelentés 
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J e g y z ı k ö n y v 

 
 

Készült: Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. április 26-án 
               tartott ülésérıl a Faluházban. 
 
Jelen vannak:  Csordás László polgármester, Bogdán Jenı alpolgármester, Keresztes 
                          László, Farkas Ferenc, Nagy Klára képviselık (5 fı) 
 
Bejelentéssel távol:  Vidra Pál, Juhász Gyula, Makainé Antal Anikó képviselık 
 
Az ülés kezdete: 11.05 óra 
 
Tanácskozási joggal meghívottak: 
Kutasiné Nagy Katalin jegyzı 
Tengölics Judit  irodavezetı 
Szilágyi Ödön  csoportvezetı 
Dr.Balogh László belsı ellenır 
Gáspár Vilmos  pü. szakértı 
 
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 Bogdán Jenı és Keresztes László képviselıket. 
Kérem aki a javaslattal egyetért kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 5 igen szavazattal Bogdán Jenı és Keresztes László 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 Képviselı-testületének  Csordás László 
     …/2010.(…) rendelete a 2009. évi költségvetésérıl szóló  polgármester 
     l/2009.(II.14.) rendelet végrehajtásáról 
 
2.) Pályázat benyújtása a Bács-Kiskun Megyei Önkormány-  Csordás László 
     zat által kiirt rendezvények támogatására    polgármester 
 
3.) Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás társulási   Csordás László 
     megállapodásának módosítása     polgármester 
 
4.) A Kecskeméti kistérségben mőködı Közkincs Kerek-  Csordás László 
     asztal tagjai által létrehozott Kulturális stratégia rövid  polgármester 
     távú operatív programjának elfogadása 
 
5.) Elızetes nyilatkozat MÁV parkoló fenntartására és üze-  Csordás László 
     meltetésére        polgármester 
 
6.) 2009. évi ellenırzési jelentés     Csordás László 
         polgármester 
 
7.) Interpelláció 
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1. napirendi pont 
Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének …/2010.(…) rendelete a 2009. évi 
költségvetésérıl szóló 1/2009.(II.14.) rendelet végrehajtásáról 
Elıadó: Csordás László polgármester 
 
Csordás László polgármester: Az anyag egyértelmően tartalmazza és leírja, hogy hogyan zártuk az évet, 
hiszen részletekben, szakaszokban tájékozódtunk költségvetésünk alakulásáról, számtalan esetben a 
módosítások miatt. Megnyugtatóan rögzíthetjük, stabil gazdasági évet zárhatunk, mivel a gazdasági 
körülmények is lehetıvé tették a gazdálkodásunkat. Kötelezı feladatainkat elláttuk és örülök, hogy ilyen évet 
tud zárni a település, de sajnálatos, hogy további fejlesztéseket nem tudtunk végrehajtani. A gazdasági évben 
pénzmaradványunk is keletkezett, melyet határozattal kell elfogadnunk.  
 
Keresztes László képviselı. 2009. év takarékos végrehajtására felhívtuk a figyelmet és valamennyi 
intézmény a fizetési kötelezettségének eleget tett, figyelembe véve az elmúlt évi támogatás nehézséget. 
Megköszönjük a közremőködést a kollegák részérıl. Az anyag tartalmazza a 3. oldalon a felhalmozási 
kiadásokat, eredeti elıirányzatban az utak felújítása nem került végrehajtásra, mert elmaradtak a pályázati 
kiírások. Évek óta húzódik a Pesti utcának a befejezése, jó lett volna beiktatni, mert mintegy 100 méterrıl 
van szó. A szakasz rendkívül rossz állapotban van, alig járható. 
 
Csordás László polgármester:  El kell dönteni várunk-e arra az esetre, hogy pályázzunk, vagy sokkal több 
összeget fordítunk arra a kicsi területre. Ha saját erıbıl oldjuk meg, akkor  többlet költsége lesz. 
 
Keresztes László képviselı. Én korábban is jeleztem, hogy ezt a kicsi szakaszt meg kellene csinálni. Ha 
lehetıség lesz, akkor azt mindenféleképpen  csináltassuk meg. 
 
Csordás László polgármester: Amikor a kátyúzást csinálja, akkor kérünk árajánlatot. 
Van-e még kérdés, vélemény. – Amennyiben nincs aki egyetért a határozati javaslattal, mely a 2009. évi 
pénzmaradványról szól, kézfeltartással jelezze. 
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 5 igen szavazattal a következı határozatot hozta. 
 
8/2010. (IV.26.) ÖH 
2009. évi pénzmaradvány jóváhagyása 
 
        H a t á r o z a t 
 
1.      Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a 2009. évi pénzmaradványt az alábbiak 

szerint fogadja el: 
           E Ftban 

         
Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány                  9.260     
Költségvetési kiutalás                  1.680 
Költségvetési befizetés többletfelhasználás miatt         -          64 
Módosított pénzmaradvány                               10.876     
Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány               10.445 
Ebbıl: - mőködési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány              4.490 
             felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány                       5.955 

            Ebbıl szabad pénzmaradvány mőködési                                                                   431                                                                  
 

2.    A Képviselı-testület felkéri a jegyzıt, hogy e határozatnak megfelelıen a pénzmaradvány átvezetését 
készítse elı a soron következı költségvetési rendelet módosításra.  

Felelıs: Képviselı-testület 
Határidı: 2010. április 26.  
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Csordás László polgármester:  Aki egyetért  a 2009. évi költségvetésérıl szóló 1/2009.(II.14.) rendelet 
végrehajtásáról kézfeltartással jelezze. 
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 5 igen szavazattal az alábbi rendeletét alkotta meg. 
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Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 
 6/2010.(...) rendelete  

a 2009. évi költségvetésrıl szóló 1/2009. (II.14.) rendelet végrehajtásáról 
 
 

Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete (továbbiakban: Képviselı-testület) az 
Államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. tv. 82. §-a alapján a 2009. évi 
költségvetésének végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja. 

 

Általános rendelkezések 

 

1. § 

 

A rendelet hatálya kiterjed Felsılajos Község Önkormányzatára (továbbiakban: önkormányzat). 

 

A költségvetés címrendje 

 

2. § 

 

A nem intézményi keretek közötti feladatok az 1. számú mellékletben alkotnak önálló címeket. 

A Képviselı-testület e rendelet 2. §-ban meghatározott címrendjéhez kapcsolódó feladatait, e 
rendeletben megállapított bevételi elıirányzatok teljesítésével és a kiadási elıirányzatok 
felhasználásával látta el. 

3. § 

 

E rendelet és mellékletei bemutatják, az önkormányzat éves pénzforgalmi jelentését (e rendelet 
„Felsılajos Község Önkormányzatának 2009. évi összesített bevételeinek és kiadásainak 
pénzforgalmi jelentése” c. 5. sz. melléklet és „egyszerősített pénzforgalmi jelentés” c. 9. sz. 
melléklet), könyvviteli mérleget (e rendelet „egyszerősített mérleg” c. 6. sz. melléklet), 
pénzmaradvány kimutatást (e rendelet „egyszerősített pénzmaradvány kimutatás” c. 7. sz. 
melléklet), eredmény kimutatás (e rendelet „egyszerősített eredmény kimutatás” c. 8. sz. melléklet),  
a vagyonkimutatás ( e  rendelet „ önkormányzati vagyonkimutatás a 2009. évi zárszámadáshoz” c. 
10. sz. melléklet). 

E rendelet és mellékletei nem tartalmazzák az Államháztartásról szóló 1992.évi XXXVIII. tv. 118.§ 
(2),  bek.2.b), d), e) pontban  foglalt mérlegeket, miután az önkormányzat vonatkozásában ezek 
nemlegesek. 
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A költségvetés bevételi forrásai, mértéke és éves teljesítése 

 

4. § 

 

(1) A költségvetés bevételi forrásai, éves teljesítése: 

          e Ft 

 

Megnevezés Eredeti elıir. Mód. elıir. Teljesítés 

Mők célú pe. átvétel vállalkozástól 100 100 130 

Hatósági jogkörrel kapcs. bev. 33 33 19 

Egyéb saját bevételek 735 735 922 

Kamatbevételek 500 500 780 

Helyi adók, pótlékok, bírságok 18.040 17.915 18.705 

SZJA                  19.448 19.448 19.448 

Gépjármőadó 9.570 6.957 6.957 

Elızı évi pénzmaradvány 13.876 13.350 15.178 

Tám.értékő mők. bev.  960 1.130 

Költségvetési visszatérülések                                                                                                 1.301 

Állami támogatások 14.168 17.338 17.338 

Mőködési bevételek összesen: 76.470 77.336 81.908 

 

Bevételek mindösszesen:  76.470 77.336 81.908 

 

(2) A bevételek alakulásának részletezését e rendelet „Bevételek alakulása” c. 2. sz. melléklete 
tartalmazza. 

 

Mőködési, fenntartási elıirányzat mértéke és éves teljesítése önálló és részben önálló 
költségvetési szervenként 

 

5. § 

 

(1) Az önkormányzat gazdasági, egészségügyi, és szociális feladatainak mőködési, felhalmozási 
kiadásai, és egyéb támogatások. 

 

    e Ft  

Megnevezés Eredeti elıir. Mód.elıir. Teljesítés 
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Személyi juttatások 8.187 9.719 9.498 

Munkaadót terhelı járulékok 3.034 3.424 2.772 

Dologi kiadások 16.013 19.285 19.029 

Speciális célú támogatások (segélyek) 5.679 9.240 9.052 

Társadalmi szervek támogatása 955 1.096 1.096 

Kamatkiadás  3 3 

Tám. értékő mők. kiadás 29.019 27.834 27.820 

Mőködési kiadások összesen 62.887 70.601 69.270 

(2) felhalmozási kiadások 5.773 2.202 2.077 

Kiadások összesen 68.660 72.803 71.347 

(3) Tartalék (pénzforg-nélküli kiadások 7.810 4.533 ----- 

Önkormányzat kiadásai mindösszesen 76.470 77.336 71.347 

 

(4) A kiadások részletezését e rendelet „Nem intézményi keretek közötti feladatok kiadásainak 
alakulása tevékenységenként„ c. 1. sz. melléklet, e rendelet „Pénzeszköz átadások” c. 3. sz. 
melléklet és a „Felhalmozási kiadások alakulása (ÁFÁ-val együtt)” c. 4. sz. melléklet tartalmazza.  

 

Záró rendelkezések 

6. § 

 

(1) E rendelet a kihirdetését követı 8. napon lép hatályba. 

(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejőleg hatályát veszti Felsılajos Község Önkormányzata 
Képviselı-testületének a 2009 évi költségvetésérıl szóló 1/2009. (II. 14.) rendelete, valamint  

• Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 9/2009.(V. 26.) rendelete a 2009. 
évi költségvetésrıl szóló 1/2009.(II. 14.) rendelet módosításáról  

• Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 10/2009.(IX.1.) rendelete a 2009. 
évi költségvetésrıl szóló 1/2009.(II.14.) rendelet módosításáról, továbbá 

• Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2/2010. (.II. 18.) rendelete a 
2009. évi költségvetésrıl szóló 1/2009.(II.14.) rendelet módosításáról, továbbá 

• Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 8/2009.(IV. 28.) rendelete a 
2008. évi költségvetésrıl szóló többször módosított  4/2008.(II.14.) rendelet végrehajtásáról. 

 

 

  /:Csordás László:/ /:Kutasiné Nagy Katalin:/  

      polgármester           jegyzı 

 

 

A rendelet kihirdetésének napja:  

   /:Kutasiné Nagy Katalin:/ 

                                                                                               jegyzı  
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1. számú melléklet 

 
 

Nem intézményi keretek közötti feladatok kiadásainak alakulása  tevékenységenként 
 

eFt 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

Fogl. 
száma 

Szem. jut. M.adót.terh.jár. Dologi Felhalm.kiad. Tartalék, Pe.átadás, 
Szoc.pol.ellátás Összesen  

Megnevez
és Ered Mód Tény Ered. Mód. Tény. Ered. Mód. Tény. Ered. Mód. Tény. Ered. Mód. Tény. Ered. Mód. Tény. Ered. Mód. Tény. 
Települési hull.                  9   9 

Igazgatás 1 1 1 6853 8296 8074 2397 2762 2133 12787 16062 15651 3773 2202 1847 37784 33463 28907 63594 62785 56612 

Közutak üz.          1310 1310 1323       1310 1310 1323 

Útfelujitás            3 2000  230    2000  233 

Közvilágítás          1891 1891 2055       1891 1891 2055 

Községgazdálk. 1 1 1 1334 1423 1424 391 416 393 25 25        1750 1864 1817 

Rendsz szoc.ell.       246 246 246       4891 8250 8290 5137 8496 8536 

Eseti szoc.ellát.                788 990 762 788 990 762 

Önk.összesen 2 2 2 8187 9719 9498 3034 3424 2772 16013 19288 19032 5773 2202 2077 43463 42703 37968 76470 77336 71347 
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2. sz. 
melléklet 

 

Bevételek alakulása: 

Önkormányzat mőködési bevételei:    e Ft 

Megnevezés Eredeti elıir. Mód. elıir. Teljesítés 

Hatósági, eng. díjak 33 33 19 

Igazgatási szolg. díjak összesen: 33 33 19 

 

Bérleti díjak 420 420 476 

Szolgáltatás ellenértéke 315 315 446 

Egyéb sajátos bev. 735 735 922 

Kamatbevételek 500 500 780 

Mők célú pe. átvétel áh-n kivülrıl 100 100 130 

Pótlékok, bírságok                                             410  410 495 

Idegenforgalmi adó 130 5 5 

Iparőzési adó, pótlékok 17500 17500 18165 

Helyi adók és bírságok 18040 17915 18665 

Egyéb sajátos bevételek   40 

SZJA helyben maradó része 6571 6571 6571 

SZJA jöv. különbség mérséklésére 12877 12877 12877 

SZJA összesen 19448 19448 19448 

Gépjármőadó 9570 6957 6957 

 

Normatív támogatás 9860 9842 9842 

Normatív kötött felhaszn. tám.(segélyek) 4308 7297 7297 

Központosított elıirányzat  199 199 

Támogatások összesen 14168 17338 17338 

Támogatás értékő bevétel                                    960 1130 

Költségvetési visszatérítés   1301 

 

Elızı évi pénzmaradvány 13876 13350 15178 

 

Bevételek mindösszesen 76470 77336 81908 
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   3. sz, melléklet 

Pénzeszköz átadások 

Szociálpolitikai ellátások         eFt 

 

Rendszeres pénzbeli ellátások                      

          Eredeti elıír.           Mód. elıír.        Teljesítés 

Idıskorúak járadéka                                           274 274 274 

Ápolási díj                            1.026    1.026 1.026 

Közcélú munkavégzés  4.144 4.144 

Rendszeres szociális ellátások                         3.420 827 827 

Rendelkezésre állási támogatás  1.327 1.326 

Lakásfenntartási támogatás (helyi rend.sz.) 9 10 10 

Lakásfenntartási támogatás (normatíva sz.) 162 175 173 

 Összesen: 4.891 7.783 7.780 

 

Eseti pénzbeli ellátások és természetbeli juttatások 

 

Átmeneti segély 363 349 263 

Temetési segély 224 224 125 

Közgyógyellátás 166 228 228 

Nyári gyermekétkeztetés  111 111 

Rendszeres gyermekvédelmi támogatás  510 510 

Mozgáskorlátozottak 35 35 35 

Összesen: 788 1.457 1.272 

 

Szociálpolitikai ellátások mindösszesen: 5.679 9.240 9.052 

 

Mőködési célú végleges pénzeszköz átadás 

 

Vízgazd. érd.hozzájár.(Dunavecse)  74 74 

Fıplébánia Karitász Alapítvány  23 23 

Rendırség támogatása 300 300 300 

Tőzoltóság támogatása 80 100 100 

Háziorvos támogatása 225 240 240 
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Lajosmizsei Labdarúgó Club tám. 100 100 100 

Lajosmizsei Mőv.Ház hírlap ktsg.h.jár. 120 120 120 

Lajosmizse Kultúra Pártoló Alapítvány 50 50 50 

Folyékony hulladék ártalmatlanítás  9 9 

Iskoláért Gyermekekért Alapítvány 80 80 80 

Összesen: 955 1.096 1.096 

 

Mőködési célú, támogatás értékő kiadások 

 

Lajosmizse Város Önkormányzata hivatal 13.420 13.42 13.420 

Lajosmizse Város Önkormányzata (int.) 15.323 14.173 14.173 

Társulás hozzájárulások (Kecskemét és 

Térsége Aranyhomok) 276 241 227 

Összesen: 29.019 27.834 27.820 

 

 

 

Pénzeszköz átadás mindösszesen: 29.974 28.930 28.916 
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4. sz. melléklet 
 

Felhalmozási kiadások alakulása áfával együtt 
 
                                                                                                                                    eFt 
 
 
Megnevezés                                                     Eredetei           Módosított          Teljesítés 
                                                                        elıirányzat        elıirányzat                         . 
Felújítás:    
 
Faluház elektromos felújítása      493  492 
Szennyvíztároló akna felújítása (iskola)    100   
Szilárd burk. belt. út felúj. (saját erı)  2.000   
Felújítás összesen:    2.100   493  492
   

Beruházás: 

 
Térburkolat építése iskola       400             722  722 
Mosogató (iskola)         150 
Hangosító berendezés (iskola)       300 
Szennyvíztároló akna építése (óvoda)      500 
Szennyvíztároló építése (iskola)                487  487 
Köztéri játszótéri ber. építése (saját erı)       678  
Rendezési terv           300 
Járdaépítés                      500           500  231 
Csıszivattyú vásárlása              145 
Asztalok, padok beszerzése                    645 
Beruházás összesen:                  3.473                  1.709          1.585 

 
Felhalmozási célú támogatás értékő végleges pénzeszköz átadása: 
Elsı lakáshoz jutók támogatása         200   
 
Felhalmozási kiadások összesen:                 5.773                 2.202            2.077 
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 5 sz. melléklet 

 

 

Felsılajos Község Önkormányzatának 

 2009 évi összesített  

bevételeinek és kiadásainak pénzforgalmi jelentése 

 

 

 

 

Bevételek                                   E Ft. Kiadások                                     E Ft. 

Megnevezés Eredeti 
elıirányzat 

Módosított 
elıirányzat 

Teljesítés Megnevezés Eredeti 
elıirányzat 

Módosított 
elıirányzat 

Teljesítés 

Állami tám. 14168    17338 17338 önk.mők.k. 62887 70601 69270 

SZJA 19448 19448 19448 Önk.felhalm. 

kiad. 

5773 2202 2077 

Gépjármőadó 9570 6957 6957 .    

Tám.értékő bev.  960 1130     

Saját bev 19408 19283 20556 Tartalék 7810 4533  

Pénzmaradv. 13876 13350 15178 Kiad.m.össz. 76470 77336 71347 

költségvetési 

visszatérítés 

  1301 

Bev. m. ö. 76470 77336 81908 
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10. sz. melléklet 
 

Vagyonkimutatás az önkormányzat és intézménye saját vagyonának 2009. évi adatairól 
 
ESZKÖZÖK                                                                                                                         eFt                                                        
 
A)  BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN                                                     225.323                                                                                         
 

I.  Immateriális javak összesen  
   

    II.  Tárgyi eszközök összesen 218.559 
 1.Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékő jogok 216.646 
    Ebbıl: 

                    Törzsvagyon:  
                       - Forgalomképtelen 125.099 
                       - Korlátozottan forgalomképes 90.927 
                    Egyéb vagyon: 620 
            2. Gépek, berendezések és felszerelések 1.913 
            3. Jármővek ----- 
            4. Tenyészállatok ----- 
            5. Beruházások, felújítások ----- 
            6. Beruházásra adott elılegek ----- 
            7. Állami készletek, tartalékok ----- 
            8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése ----- 
   
  III.  Befektetett pénzügyi eszközök  3.670 
            1.  Egyéb tartós részesedés  3.670 
               - Törzsvagyon körébe tartozó korlátozottan forgalomképes belföldi részvény 3.670  
            2.  Tartós hitelviszonyt megtestesítı értékpapír ----- 
            3.  Tartósan adott kölcsön ----- 
            4.  Hosszú lejáratú bankbetétek ----- 
            5.  Egyéb hosszú lejáratú követelések ----- 
            6.  Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése ----- 
  
   IV.  Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba átadott eszközök  3.094 
             
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN            18.046 
  
    I. Készletek  ----- 

    II. Követelések                  6.531     

    
 III. Értékpapírok  ----- 
           
 IV. Pénzeszközök összesen 10.442 
           
  V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen 1.073 
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ESZKÖZÖK ÖSSZESEN            243.369 
 
 

 
 

FORRÁSOK 
 
D) SAJÁT TİKE  222.701 
 
E) TARTALÉKOK  9.517 
 
 F) KÖTELEZETTSÉGEK  11.151 
 
FORRÁSOK ÖSSZESEN                                                                                        243.369 
 
 
0-ra leírt használatban levı tárgyi eszközök állománya 4.861 
 
0-ra leírt használaton kívüli tárgyi eszközök állománya 700 
 
0-ra leírt tárgyi eszközök bruttó értéke összesen: 5.561 
 
Külön jogszabály alapján érték nélkül nyilvántartott tárgyi eszközök állománya -----    
 

Mérlegben értékkel nem szereplı kötelezettségek állománya                                             
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2. napirendi pont 
Pályázat benyújtása a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat által kiirt rendezvények 
támogatására 
Elıadó: Csordás László polgármester 
 
Csordás László polgármester: Teljes összeget még soha nem tudtunk nyerni, habár mindig 
próbálkoztunk, de a lehetıséget meg kell ragadni. 
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. 
 
 
9/2010. (IV.26.) ÖH 
Pályázat benyújtása a Bács-Kiskun Megyei Ön- 
kormányzat által kiirt rendezvények támogatására 
 
                                                                                                        H a t á r o z a t 
 

1) Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete pályázatot nyújt be a Bács-Kiskun 
Megyei Önkormányzathoz a VIII. Felsılajosi Falunap rendezvény támogatására. 

2) A VIII. Felsılajosi Falunap rendezvénysorozat megszervezéséhez szükséges sajátforrás 
összege Felsılajos Község Önkormányzatának a 2010. évi költségvetésérıl szóló 1/2010. 
(II.18.) rendelete 1. sz. mellékletében az önkormányzati igazgatás dologi kiadásai között 
szerepel.  

3) Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete felhatalmazza Csordás László 
polgármestert a pályázat benyújtásához szükséges dokumentációk aláírására, illetve nyertes 
pályázat esetén a Támogatási szerzıdés elıkészítéséhez szükséges dokumentumok 
beszerzésére, a Szerzıdés aláírására, és a projekt megvalósítása, elszámolása során felmerülı 
dokumentumok aláírására. 

 
Felelıs: Képviselı-testület 
Határidı. 2010. április 26. 
 
 

3. napirendi pont 
Kecskemét és térsége Többcélú Társulás társulási megállapodásának  módosítása 
Elıadó: Csordás László polgármester 
 
Csordás László polgármester: A módosítás során kikerült  a házi segítségnyújtási szolgáltatás. 
Közvetlen normatíva alapján nem lehívható, hanem pályázat alapján lehet hozzájutni. Ha nem nyer a 
pályázat, akkor is próbáljuk meg, hogy a  szociális rászorultság figyelembe vételével ezek a 
jelzırendszerek így maradjanak. 
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. 
 
10/2010. (IV.26.) ÖH 
Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás 
Társulási megállapodásának módosítása 
 
           H a t á r o z a t 
 

Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete elfogadja az elıterjesztés mellékletét 
képezı Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás módosított Társulási megállapodását egységes 
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szerkezetbe foglalva. Egyúttal a módosított társulási megállapodás aláírására felhatalmazza a 
polgármestert. 
 
Felelıs: Képviselı-testület, polgármester 
Határid ı: 2010. április 26. 
 
 

4. napirendi pont 
A Kecskeméti kistérségben mőködı Közkincs Kerekasztal tagjai által létrehozott Kulturális 
stratégia rövid távú operatív programjának elfogadása 
Elıadó: Csordás László polgármester 
 
Csordás László polgármester: Látjuk ennek a célját, hiszen a kistérségi anyagba is bekerült a 
kulturális terület. Nagyon fontos munkaterület a közigazgatásban. 
Van-e kérdés, vélemény  az anyaggal kapcsolatban.- Amennyiben nincs aki  egyetért a határozati 
javaslattal, kézfeltartással jelezze. 
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 5 igen szavazattal a következı határozatot hozta. 
 
11/2010. (IV.26.) ÖH 
A Kecskeméti kistérségben mőködı Közkincs Kerek- 
asztal tagjai által létrehozott Kulturális stratégia 
rövid távú operatív programjának elfogadása 
 
          H a t á r o z a t 
 

Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a Kecskeméti kistérségben mőködı 
Közkincs Kerekasztal tagjai által létrehozott Kulturális stratégia rövid távú operatív programját 
elfogadja. 
 
Felelıs: Képviselı-testület  
Határid ı: 2010. április 26. 
 
 

5. napirendi pont 
Elızetes nyilatkozat MÁV parkoló fenntartására és üzemeltetésére 
Elıadó: Csordás László polgármester 
 
Csordás László polgármester: Ez a téma már volt egyszer elıttünk, akkor nem tartott igényt a 
település arra, hogy bizonyos helyeken parkolót alakítsanak ki, hogy a vasutat igénybe vehessék. Jött 
egy olyan helyzet, hogy kiépítsenek olyan parkolókat minden településen, ami a mi anyagunkban a  
település arculatát csak szebbé teszi és ami mindig  karbantartva lesz egy szép övezet, akkor már 
érdemes elgondolkodni.Ez egy tervnek a része, de ennek a megvalósulása, kivitelezése megtörténik-e, 
vagy pénz hiány miatt elmaradhat. Mindent kiépítenek, átteszik a szelektív hulladéktárolót, valamint 
térfigyelı kamerákat is kiépítenek. Amennyiben  ezt megtudnák valósítani, ez szebbé teszi a 
környezetünket, akkor már  vállalhatjuk, hogy 10 éven keresztül karbantartjuk. Az önkormányzat 
tulajdonában van az ingatlan. 
 
Farkas Ferenc képviselı: Szerintem fogadjuk el, létesítsék meg, hiszen nekünk kell a területet tisztán 
tartani jelen pillanatban is. 
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Bogdán Jenı alpolgármester: Egyetértek vele. 
 
Keresztes László képviselı: Nem tartom indokoltnak, hogy itt 20 gépkocsi parkoló hely legyen, de 
10-15 parkolót el tudok képzelni. A kerékpártárolót a buszmegálló környékére tervezték, amit nem 
tartok helyesnek, a tervezés során ezt a gépkocsi parkolónak a sorába kell helyezni a rálátás 
szempontjából. 
 
Nagy Klára képviselı: Az én véleményem is az, hogy így jó. 
 
Szilágyi Ödön csoportvezetı: Hosszútávon  gondolkodik a MÁV, Lajosmizsén 96 parkolót 
terveznek, de van ez legyen az ı problémájuk. A kerékpártárolót azért tervezték oda, mert a kerékpárút 
ott végzıdik, és a község lakóinak úgy is át kell menni a vasúton. Döntés legyen, hogy a 
kerékpártároló hol legyen, és ezt most  jelezni kell. 
 
Keresztes László képviselı: A térfigyelı kamerát ki figyeli. 
 
Bogdán Jenı alpolgármester: Azt csak akkor kell megnézni, ha baj van. 
 
Csordás László polgármester: Van-e még kérdés, vélemény. – Amennyiben nincs, aki egyetért azzal, 
hogy a parkolók kiépítésre kerüljenek kézfeltartással jelezze. 
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 5 igen szavazattal a következı határozatot hozta. 
 
12/2010. (IV.26.) ÖH 
Elızetes nyilatkozat MÁV parkoló fenn- 
tartására és üzemeltetésére 
 
         H a t á r o z a t 
 

Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete elızetesen nyilatkozik arról, 
hogy a Nemzeti Infrastruktúra Zrt. kezdeményezésére a KÖZOP pályázat keretein belül a 
Felsılajos vasútállomás közelében megvalósuló MÁV P+R és B+R parkolók fenntartási és 
üzemeltetési költségét (térvilágítás, térfigyelı kamera üzemeltetési költsége, tisztítás, 
síkosság mentesítés és a pótlások költsége) 10 évig Felsılajos Község Önkormányzata 
vállalja.  

Felelıs: Képviselı-testület 
Határidı: 2010. április 26. 
 
 

6. napirendi pont 
2009. évi ellenırzési jelentés 
Elıadó: Csordás László polgármester 
 
Dr.Balogh László belsı ellenır: Azon feladatok, melyek társulásban mőködnek,  az anyagban nem 
jelennek meg. A gyermekétkeztetés  Felsılajos vonatkozásában rendben volt, a térítési díjak rendben 
voltak. Különösebb problémát az ellenırzés során nem tapasztaltam. 
 
Csordás László polgármester: Örülök, hogy ezek az ellenırzések folyamatosan megtörténnek, és 
hogy a belsı ellenırünk nem talált olyan jellegő gondot, problémát, mely nekünk gondot okozhatna. 
Van-e kérdés, vélemény. – Amennyiben nincs aki egyetért a határozati javaslattal, kézfeltartással 
jelezze. 
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 5 igen szavazattal a következı határozatot hozta. 
 
13/2010. (IV.26.) ÖH 
2009. évi ellenırzési jelentés 
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        H a t á r o z a t 
 

Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a 2009. évi ellenırzési 
jelentést megtárgyalta és elfogadta. 
 
Felelıs: képviselı-testület 
Határidı: 2010. április 26.  
 
 

7. napirendi pont 
Interpelláció 
 
Interpelláció a képviselı-testület tagjaitól nem hangzott el. 
 
Bejelentés 
 
Csordás László polgármester: A dőlıutak javítása megtörtént 80 %-ban. A Pesti utca maradt el, 
annak a javítása fog a hét végén megtörténni. A közcélúak  az allésorokat szépen kitisztították, a 
kisebb tuskókat  megpróbáljuk kiszedni és akkor szélesedik az út.    
Szeretnék azon utcákra, mely nem szilárd burkolatúak egy kis pénzt áldoznánk. Kérnénk árajánlatot a 
Diófa utca, a Ribiszke utca és a Málna utcákra és csinálnánk szikkasztó árkokat is, így az utcának a 
képe egészen más lesz, és bıvítjük a virágos ládák mennyiségét, így az utcáknak is  más lenne a 
formája.  Ez nem kívánság mősor, az utcának a kialakítása az önkormányzat feladat, de a lakónak az 
ápolása kötelessége. Tudnak-e ebben támogatni a testület tagjai. 
 
Bogdán Jenı alpolgármester: Támogatom és jónak tartom ezt az ötletet, az árkok nagyon 
szükségesek, de sokan fognak tiltakozni ellene. 
 
Csordás László polgármester: A Hungary Alimenttıl megint kaptunk levelet, problémát jelent a 
szennyvíz elszállítás. Mindaddig míg  nem kapunk a beruházásra támogatást, nem tudunk mit csinálni. 
Amíg nincs pályázási lehetıség, addig okosabbak nem lehetünk. 
 
Keresztes László képviselı: Elı kell adni az üzemnek, hogy a víz felhasználása igen jelentıs, ezáltal 
a szennyvíz is jelentıs,  a vízfelhasználás megduplázódik, ezáltal a víz felhasználás költsége is. 
 
Csordás László polgármester: Van-e valakinek bejelentése. – Amennyiben nincs, igy  a mai 
képviselı-testületi ülést 11.55 órakor bezárom. 
 
 
                                                                                    kmf. 
 
 
/. Csordás László :/                                               /: Kutasiné Nagy Katalin :/ 
   polgármester                                                                   jegyzı 
 
 
Jegyzıkönyv hitelesítık 
 
 
 
/: Bogdán Jenı :/                                                 /: Keresztes László :/ 
   alpolgármester                                                     képviselı            
 
 


