
Felsılajos Község 
Önkormányzata 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 
2010. augusztus 2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Az ülésen hozott  rendelet, határozatok száma és tárgya: 
 
 
 
 
Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 7/2010. (…) önkormányzati rendelete  
A községi kitüntetésrıl szóló 12/2004.(VII.l9.) önkormányzati rendelet  módosításáról 
 
18/2010. (VIII.2.) ÖH  Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatalának beszámo- 
    lója a 2009. évben végzett munkájáról 
 
19/2010. (VIII.2.) ÖH  Felsılajos Község Helyi Választási Bizottsága tagjainak, 
    póttagjainak megválasztása 
 
20/2010. (VIII.2.) ÖH  Alpolgármester tiszteletdíjának, költségátalányának meg- 
    állapítása 
 
21/2010. (VIII.2.) ÖH  Egyetértés a Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda név- 
    használatával, valamint a Bölcsıdei Tagintézmény lét- 
    rehozásával és ezzel együtt az alapító okirat  tartalmával 
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J e g y z ı k ö n y v 
 
 

Készült: Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. augusztus  2-án tartott 
               ülésérıl a Faluházban. 
 
Jelen vannak: Bogdán Jenı alpolgármester, Farkas Ferenc, Juhász Gyula, Keresztes László, 
                         Makainé Antal Anikó, Nagy Klára, Vidra Pál képviselık (7 fı) 
 
Az ülés kezdete: 13.05 óra 
 
Tanácskozási joggal meghívottak: 
Kutasiné Nagy Katalin  jegyzı 
 
 
Jegyzıkönyvvezetı:   Nagy Imréné 
 
 
Bogdán Jenı alpolgármester: Tisztelettel köszöntök mindenkit a mai testületi ülésünkön. 
Megállapítom, hogy a testületi ülésünk határozatképes, mivel  7   fı van jelen. 
Jegyzıkönyv hitelesítınek javaslom Farkas Ferenc és Makainé Antal Anikó képviselıket. 
Kérem aki a javaslattal egyetért kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület  7   igen szavazattal Farkas Ferenc és Makainé Antal Anikó 
képviselıket jegyzıkönyv hitelesítıknek elfogadta. 
Javaslom, hogy a meghívóban feltüntetett napirendi pontokat tárgyaljuk meg úgy, hogy plusz kettı 
napirendi pontot vegyünk fel, Alpolgármester tiszteletdíjának és költségátalányának megállapítását, 
valamint a Napközi Otthonos Óvoda alapító okiratának módosítását. 
Van-e valakinek más javaslata. – Amennyiben nincs, aki egyetért a meghívóban jelzett napirendi 
pontokkal, valamint a pluszként felvett napirendi pontokkal kézfeltartással jelezze. 
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület   7   igen szavazattal a következı napirendi pontokat fogadta 
el. 
 
Napirendi pontok       Elıterjesztı 
1.) Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének   Kutasiné Nagy Katalin 
     …/2010.(…) önkormányzati rendelete A községi kitünte-  jegyzı 
     tésrıl szóló 12/2004. (VII.l9.) önkormányzati rendelet 
     módosításáról 
 
2.) Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatalának beszámolója  Kutasiné Nagy Katalin 
     a 2009. évben végzett munkájáról, illetve jövıkép felvázo-  jegyzı 
     lása 2010-2011. évekre 
 
3.) Felsılajos Község Helyi Választási Bizottsága tagjainak,  Kutasiné Nagy Katalin 
     póttagjainak megválasztása      jegyzı 
 
4.) Alpolgármester tiszteletdíjának, költségátalányának megál-  Keresztes László 
     lapitása        ÜB elnök 
 
5.) Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda alapító okiratának mó-            Bogdán Jenı 
      dositása és névhasználatának engedélyezése                                        alpolgármester 
 
6.) Interpelláció 
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2 
 
1. napirendi pont 
Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének …/2010.(…) önkormányzati rendelete 
A község kitüntetésrıl szóló  12/2004.(VII.l9.) önkormányzati rendelet módosításáról 
Elıadó: Kutasiné Nagy Katalin jegyzı 
 
Kutasiné Nagy Katalin jegyzı: A rendelet módosítására azért van szükség, mivel a rendelet nem 
tartalmazza a posztumusz díj adásának feltételeit. A következı ülésen kell dönteni arról, hogy a díjat  
milyen módon kívánják átadni.  
 
Bogdán Jenı alpolgármester:  Most arról kell dönteni, hogy milyen módon adjuk át a kitüntetést. A 
rendeletben meg van határozva a kitüntetı címmel járó oklevél, valamint az évszámmal gravírozott 
aranygyőrő. A posztumusz díj adományozásánál én ezt nem javaslom, helyette egy emléktáblát 
helyeznénk el a faluban a legmegfelelıbb helyre. Kérek javaslatokat ezzel kapcsolatban. 
 
Farkas Ferenc képviselı. Véleményem, hogy ez esetben ne győrő legyen. 
 
Juhász Gyula képviselı: Nem javaslom én sem a győrő adását. 
 
Nagy Klára képviselı: Csatlakozom az elıttem szólókhoz, én sem javaslom a győrőt. 
 
Vidra Pál képviselı.  Én sem javaslom. 
 
Keresztes László képviselı: Gondolkodtam sokat, hogy  mi is lenne a legmegfelelıbb, talán a 
szülıházára elhelyezni egy emléktáblát. 
 
Bogdán Jenı alpolgármester:  A javaslatot jónak tartom, kérek idıpontot a tábla elhelyezésére. Én 
javaslom, hogy az idei falunapi rendezvényen kerüljön sor az emléktábla leleplezésére, valamint az 
oklevél átadására a család részére. 
Kérem a testületet tegyen javaslatot a tábla anyagára, valamint milyen színő betőkkel legyen a felirat. 
 
Keresztes László képviselı:  Fehér márványtábla, fekete betőkkel. 
 
Bogdán Jenı alpolgármester:  Tekintettel arra, hogy fehér falra kerül elhelyezésre a tábla, ezért 
javasolnám inkább a fekete gránit-táblát arany betőkkel, melyen szerepeljen a kitüntetett neve, 
születésének és elhalálozásának évszáma, valamint az a szöveg, hogy „A posztumusz Felsılajos 
Községért kitüntetı cím adományozása alkalmából állította Felsılajos Község Önkormányzata.” 
Természetesen ez a szöveg a tábla minimum szövege, ezen kívül fog szerepelni rajta egy rövid 
méltatás is. A méltatást rendeletileg nem szabályozzuk le tekintettel arra, hogy ez minden 
kitüntetettnél más. A tábla mérete 60 x 45 cm legyen. A táblán túl a kitüntetett közeli hozzátartozója a 
már eddig is alkalmazott oklevelet természetesen megkapja. Tájékoztatom a Képviselı-testületet, hogy 
a rendelet felhatalmazó jogszabályi része kiegészül a Magyar Köztársaság kitüntetéseirıl szóló 1991. 
évi XXXI. törvény  10 §. (2) bekezdésére történı utalással. 
Kérdezem a képviselı-testületet, hogy ezen javaslatokkal  egyetértenek-e – Amennyiben igen és nincs, 
más módosítás, aki egyetért az általam elmondott kiegészítésekkel együtt a rendelet-tervezettel 
kézfeltartással jelezze. 
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 7 igen szavazattal az alábbi rendeletét alkotta meg. 
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Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 7/2010. (...) önkormányzati rendelete 
A községi kitüntetésrıl szóló 12/2004. (VII.19.) önkormányzati rendelet módosításáról  

 
Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testülete (a továbbiakban: Képviselı-testület) az 
Alkotmány 44/A § (1) bekezdés f) pontjában és a  helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 
törvény 1. § (6) bekezdés a) pontja, valamint a 16. §. (1) bekezdésében, valamint a Magyar 
Köztársaság kitüntetéseirıl szóló 1991. évi XXXI. törvény 10. § (2) bekezdésében kapott 
felhatalmazás az Alkotmány 44/A. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a 
következıket rendeli el: 
 

1. § 
 
A községi kitüntetésrıl szóló 12/2004. (VII. 19.) önkormányzati rendeletének 3. §-a a következı (3) 
bekezdéssel egészül ki. 
 

„(3) A posztumusz „Felsılajos Községért” Kitüntetı Címmel kitüntetett személy közeli 
hozzátartozója - a (2) bekezdésben foglaltaktól eltérıen - a kitüntetés alkalmával kézhez kapja a 
kitüntetı cím adományozását igazoló „Felsılajos Község Önkormányzata” szárazpecsétjével ellátott 
oklevelet, valamint elhelyezésre kerül - az önkormányzat döntésének megfelelı helyen - a posztumusz 
kitüntetı címmel együtt járó fekete gránit 60x45 cm-es aranybetőkkel gravírozott emléktábla. Az 
emléktáblán fel kell tüntetni legalább a kitüntetett nevén és születésének és elhalálozásának évszámán 
kívül az alábbi szöveget: „A posztumusz „Felsılajos Községért” kitüntetı cím adományozása 
alkalmából állította: Felsılajos Község Önkormányzata.”  
 

2. § 
 

A községi kitüntetésrıl szóló 12/2004. (VII. 19.) önkormányzati rendeletének 4. § (2) bekezdése 
helyébe a következı rendelkezés lép: 
 

„(4)  A javaslatot - írásban - minden év április 30. napjáig – kivéve a posztumusz 
adományozandó kitüntetı címmel kapcsolatos javaslatot  a jegyzıköz kell eljuttatni. A posztumusz 
kitüntetı címre vonatkozó javaslattételi határidı folyamatos.” 

 
2. §  

 
Ez a rendelet a kihirdetést követı napon lép hatályba és a hatálybalépését követı napon a hatályát 
veszti. 
 

 
 
 

    Bogdán Jenı     Kutasiné Nagy Katalin  
   alpolgármester      jegyzı 

 
 
 
A rendelet kihirdetésének napja:        
        Kutasiné Nagy Katalin 
         jegyzı 
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2. napirendi pont 
Lajosmizse város Polgármesteri Hivatalának beszámolója a 2009. évben végzett munkájáról, 
illetve jövıkép felvázolása 2010-2011. évekre 
Elıadó: Kutasiné Nagy Katalin jegyzı 
 
Kutasiné Nagy Katalin jegyzı: A beszámolóból kitőnik, hogy a hivatal  milyen feladatokat lát el. 
Ehhez a munkavégzéshez feltétlen szükséges a hivatástudat. Ez az év nagyon kemény, a 
felsılajosiakra nézve mentálisan is, de a szakmai munkában nem eshet hiba. 
 
Keresztes László képviselı:  Kiemelném az okmányirodai munkát, ahol kiváló  szakember gárda 
végzi  a feladatokat.   
 
Juhász Gyula képviselı:  Én a munkámból kifolyólag legnagyobb rátekintéssel az okmányirodai 
munkára vagyok, én is csak dicsérettel tudok szólni a munkájukról. 
 
Farkas Ferenc képviselı: Én is jónak ítélem meg az okmányirodai munkát. 
 
Vidra Pál képviselı: Csatlakozom az elıttem szólókhoz. Kérdezem miért nem lehet helyben befizetni 
az eljárási díjakat. 
 
Kutasiné Nagy Katalin jegyzı: Központilag megszüntették, hogy helyben lehessen befizetni az 
eljárási díjakat, csak a postán lehet. Talán az év végére javulás várható, de csak részben, de ez nem 
rajtunk múlik. Az okmányirodai munka a közigazgatásnak olyan területe, ahol igazi szolgáltatást 
végzünk, azaz okmányt adunk ki. Ezért ez szimpatikusabb, mint ahol tiltunk. A közigazgatás azon 
szakterületei hálátlanabbak, ahol nem-et is kell mondani. Meggyızıdésem azonban nem-et is lehet 
úgy mondani, hogy az elfogadhatóbb legyen. A felsılajosi kollegák munkájában sem találok hibát, 
pedig az elvárások egyre nagyobbak. 
 
Bogdán Jenı alpolgármester:  Van-e valakinek kérdése, véleménye. – Amennyiben nincs aki 
egyetért a beszámolóval, valamint a határozati javaslattal kézfeltartással jelezze. 
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 7 igen szavazattal a következı határozatot hozta. 
 
18/2010. (VIII. 2.) ÖH 
Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatalának 
 beszámolója a 2009. évben végzett munkájáról 
 

                                                        Határozat 
 

Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete elfogadja Lajosmizse Város 
Polgármesteri Hivatala 2009. évi beszámolóját. 
 
Felelıs: Képviselı-testület 
Határid ı: 2010. augusztus 2. 

     
 
 
3. napirendi pont 
Felsılajos Község Helyi Választási Bizottsága tagjainak, póttagjainak megválasztása 
Elıadó: Kutasiné Nagy Katalin jegyzı 
 
Kutasiné Nagy Katalin jegyzı:  Az elıterjesztés Felsılajos Község Helyi Választási Bizottsága 
tagjainak, póttagjainak megválasztásáról szól. A helyi választási bizottság az egy szavazókörrel 
rendelkezı településen legalább öt tagból áll. A helyi választási bizottság az egy szavazókörrel 
rendelkezı településen ellátja a szavazatszámláló bizottság feladatait is.  
A helyi választási bizottság tagjai és póttagjai a határozat-tervezetben felsorolásra kerültek. 
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Bogdán Jenı alpolgármester: Van-e valakinek kérdése, véleménye a személyekkel kapcsolatban. – 
Amennyiben nincs aki egyetért a határozat-tervezettel kézfeltartással jelezze. 
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 7 igen szavazattal a következı határozatot hozta. 
 
19/2010. (VIII. 2.) ÖH 
Felsılajos Község Helyi Választási Bizottsága tagjainak,  
póttagjainak megválasztása 
 
                                                                                                          H a t á r o z a t 
 
Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi választási iroda vezetıjének 
indítványa alapján a helyi választási bizottság  
 
tagjának  
Gulyásné Szigetvári Márta  Felsılajos, Pesti utca 14.     
Terenyi Zoltánné  .    Felsılajos, Ribiszke utca 18.  
Havasi Pálné    Felsılajos, Málna utca 11. 
Péli Mariann     Felsılajos, Iskola  u 15.  
Varga Ferenc      Felsılajos, Málna u. 14.    
 
póttagjának 
Tengeri Beáta     Felsılajos, Diófa út 9.  
Nagy Lászlóné     Felsılajos, Diófa út 7.  
Füzesiné Gróf Ildikó     Felsılajos, Nap u. 21.    
Krasnyánszki Éva    Felsılajos Nap út 1.  
 
szám alatti lakosokat választja meg. 
 
Felelıs: Képviselı-testület 
Határid ı: 2010. augusztus 2. 
 
 
4. napirendi pont 
Alpolgármester tiszteletdíjának, költségátalányának, megállapítása 
Elıadó: Keresztes László ÜB elnök 
 
Keresztes László ÜB elnök: Az Ügyrendi Bizottság arra való tekintettel, hogy  a településen Bogdán 
Jenı alpolgármester látja el a polgármesteri feladatokat, szükségesnek látta a tiszteletdíj és az átalány 
felülvizsgálatát. Az idevonatkozó törvény alapján az alpolgármesternek tiszteletdíjat állapíthat meg a 
Képviselı-testület. A bizottság megállapította, hogy a polgármesternek 251.225 Ft./hó volt a 
tiszteletdíja, melyet a társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíja nem érhet el. Ezért az 
Ügyrendi Bizottság alpolgármester úr tiszteletdíját 250.000 Ft-ban javasolja megállapítani. 
Ezen felül az Ügyrendi Bizottság javasolhat munkája ellátásához költségátalányt, mely a 
tiszteletdíjának 10-20 %-a lehet. Az Ügyrendi Bizottság Bogdán Jenı alpolgármester részére 
költségátalányként havonta 50.000 Ft-ot javasol. 
 
Bogdán Jenı alpolgármester: Bejelentem, hogy a szavazásban nem kívánok részt venni. 
  
Van-e az elmondottakkal kapcsolatban valakinek kérdése, véleménye. – Amennyiben nincs aki 
egyetért az elmondottakkal, valamint a határozati javaslattal, kézfeltartással jelezze. 
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 6 igen szavazattal ( 1 fı Bogdán Jenı alpolgármester nem 
szavaz) a következı határozatot hozta. 
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20/2010. (VIII. 2.) ÖH 
Alpolgármester tiszteletdíjának,  
költségátalányának megállapítása 

                                                    
                                                                Határozat 

 
1./ Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete Bogdán Jenı alpolgármester 

tiszteletdíját 2010. június 1-tıl  250.000.-Ft-ban állapítja meg.  
2./  Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete Bogdán Jenı alpolgármester 

költségátalányát 2010. június 1-tıl havi 50.000.-Ft-ban állapítja meg.  
 
Felelıs: Képviselı-testület 
Határid ı: 2010. augusztus 2. 

 
 
 
5. napirendi pont 
Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda alapító okiratának módosítása és névhasználatának 
engedélyezése 
Elıadó: Bogdán Jenı alpolgármester 
 
Bogdán Jenı alpolgármester: Az elıterjesztésbıl kitőnik, hogy miért vált szükségessé az alapító 
okirat módosítása. 
Az elıterjesztéssel kapcsolatban van-e valakinek kérdése, véleménye. – Amennyiben nincs aki 
egyetért a határozati javaslattal kézfeltartással jelezze. 
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 7 igen szavazattal a következı határozatot hozta. 
 
21/2010.(VIII.2.) ÖH 
Egyetértés a Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda 
névhasználatával, valamint a Bölcsıdei Tagintézmény 
létrehozásával és ezzel együtt az alapító okirat tartalmával 
 

                                                                                    Határozat 
 

1. Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a Lajosmizse Napközi 
Otthonos Óvoda - figyelembe véve a nevelési-oktatási intézmények névhasználatáról szóló 
31/2005.(XII.22.) OM rendelet, illetve a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 102. § (2) 
a) pontja, valamint a (3) bekezdéseiben meghatározottakat -, nevének módosításával – új név: 
Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde egyetért. 
2. Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete egyetért azzal, hogy a 
Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde új tagintézménye lesz a Bölcsıde.  
3. Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete egyetért a Meserét 
Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde alapító okiratának tervezett tartalmával.  
 
Felelıs: Képviselı-testület 
Határid ı: 2010. augusztus 02. 
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6. napirendi pont  
Interpelláció 
 
 
Interpellációs kérdést a képviselık nem tettek fel.  
     
 
7. napirendi pont 
Egyebek 
 
Bogdán Jenı alpolgármester:   Régóta rendezésre vár a Diófa utca tulajdonjogának rendezése, 
atekintetben, hogy az önkormányzatnak lépni kellene a megvásárlására, mivel nem az önkormányzat 
tulajdona, de használja. 
A tulajdonos Nagy István 500 ezer Ft-ot kér a területért. 
 
Farkas Ferenc képviselı: Javaslom, hogy a területért 250 ezer Ft-ot fizessen az önkormányzat. 
területért.  Felhatalmazzuk az alpolgármester urat, hogy tárgyaljon az ingatlan tulajdonosával a 
vételárról. 
 
Bogdán Jenı alpolgármester: A másik rendezetlen ingatlan a víztorony alatti terület, melyet Farkas 
Ferenc vásárolna meg. 
 
Kutasiné Nagy Katalin jegyzı: A Takarnet-en meg kell nézni  a tulajdonjogát a kérdéses területnek, 
és utána kell dönteni a vételáráról. 
 
Bogdán Jenı alpolgármester: Az önkormányzatot levél formájában megkereste a Holcim Hungary 
Zrt., melyben telephelyengedélyt kért. Elıadta, hogy négy települést keresett meg párhuzamosan, és a  
számára a legkedvezıbb települést választja. Egy logisztikai állomást szeretne létrehozni, ahová 
vasúton érkezne a kész cement, és a településrıl szállítanák az adott településre a cementet közúton. 
 
Juhász Gyula képviselı: Adóbevétel szempontjából ez mit jelent. 
 
Kutasiné Nagy Katalin jegyzı: Adóerıképesség számításnál mivel többletbevétel van, ezért 
kevesebb az állami támogatás, tehát  elvonást jelent, azonban több elınye van a termelésnek, mint az 
állami támogatásnak, mert ez effektive van. 
 
Bogdán Jenı alpolgármester: Hol fog adózni a cég? 
 
Kutasiné Nagy Katalin jegyzı: Készülı tervezetek vannak arra, hogy egységes lesz az adóztatási 
százalék, de erre nincs még állásfoglalás országos szinten. 
 
Bogdán Jenı alpolgármester: Most csak elvi hozzájárulást adunk, és ezzel nem kötelezi el magát a 
település. 
Van-e további kérdés, vélemény az elmondottakkal kapcsolatban. – Amennyiben nincs aki egyetért  
azzal, hogy a  Holcim Zrt. településen történı tevékenységét elvi támogatásunkról biztosítjuk, kérem 
kézfelemeléssel jelezze. 
 
 
22/2010. (VIII.2.) ÖH 
Holcim Zrt. részére elvi támogatás 
biztosítása 
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                                                                  H a t á r o z a t 
 

Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete elvi támogatásáról biztosítja a 
Holcim Zrt-t a településen történı tevékenységét illetıen. 
 
Felelıs: Képviselı-testület 
Határid ı: 2010. augusztus 2. 

 
 
 
Kérdezem, van-e valakinek bejelentése. – Amennyiben nincs úgy a képviselı-testületi ülést  14.30 
órakor bezárom. 
 
 
                                                                             kmf. 
 
 
 
   
        /. Bogdán Jenı :/                                                        /: Kutasiné Nagy Katalin :/ 
           alpolgármester                                                                       jegyzı 
 
 
Jegyzıkönyv hitelesítık: 
 
 
 
      /: Farkas Ferenc :/                                                      /:  Makainé Antal Anikó :/ 
         képviselı                                                                      képviselı 
 
 
 
 


