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    Térsége Többcélú Társulás Társulási Tanácsában 2010. év I. fél- 
    évben végzett tevékenységekrıl 
 
51/2010. (XI.22.) ÖH  Fekete István Általános Iskola beszámolója a 2009/2010-es tanévrıl 
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J e g y z ı k ö n y v 
 
 

Készült: Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. november 22-én tartott 
               ülésérıl a Faluházban. 
 
Jelen vannak: Juhász Gyula polgármester, Kun János, Majoros István, Czigány Lajos, Makainé 
                         Antal Anikó képviselık (5 fı) 
 
Az ülés kezdete:  13.03 óra 
 
Tanácskozási joggal meghívottak: 
Kutasiné Nagy Katalin  jegyzı 
Muhariné Mayer Piroska aljegyzı 
Dömötör Klára Edit  irodavezetı 
Gáspár Vilmos   pü. szakértı 
Osbáth Barna   FIÁI  igazgató 
Juhász Márta   Felsılajosi tagintézmény munkaközösség vezetı 
Kocsis Györgyné  Meserét Óvoda és Bölcsıde vez. 
Keresztes Lászlóné  Felsılajosi tagintézmény vezetıje 
 
Jegyzıkönyvvezetı:   Nagy Imréné 
 
 
Juhász Gyula polgármester: Tisztelettel köszöntök mindenkit  aki a mai testületi ülésünkön 
megjelent. 
Bemutatom Dömötör Klára Editet, aki a Lajosmizsei Polgármesteri Hivatal   Adó-és Pénzügyi Iroda új 
vezetıje november 15-tıl. 
Megállapítom, hogy a Képviselı-testületi ülés határozatképes, mivel 5 fı van jelen. 
Jegyzıkönyv hitelesítınek javaslom Majoros István és Czigány Lajos képviselıket. 
Kérem, aki a javaslattal egyetért kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 5 igen szavazattal Majoros István és Czigány Lajos 
képviselıket jegyzıkönyv hitelesítıknek elfogadta. 
Javaslom, hogy a meghívóban feltüntetett napirendi pontokat tárgyaljuk meg. 
Van-e valakinek más javaslata. – Amennyiben nincs aki egyetért a napirendi pontokkal 
kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 5 igen szavazattal – tartózkodás és ellenszavazat nélkül – az 
alábbi napirendi pontokat fogadta el. 
 
Napirend         Elıterjesztı 
1. Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és  Juhász Gyula 
    Szociális Intézménye alapító okiratának módosítása    polgármester 
 
2. Az önkormányzat 2011. évi belsı ellenırzési tervének jóváhagyása         Kutasiné Nagy Katalin 
                 jegyzı  távollétében 
                                                                                                                            Muhariné Mayer Piroska 
                                                                                                                            aljegyzı 
 
3. A Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás és az Aranyhomok Kis-   Juhász Gyula 
    térségfejlesztési Egyesület üléseire állandó helyettes kijelölése  polgármester 
 
4. Tulajdonosi hozzájárulás és üzemeltetıi nyilatkozat parkoló létesíté-  Juhász Gyula 
    sével kapcsolatban        polgármester 
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5. Felsılajos Község Polgármesterének beszámolója a Kecskemét és Tér- Juhász Gyula 
    sége Többcélú Társulás Társulási Tanácsában 2010. év I. félévben  polgármester 
    végzett tevékenységekrıl 
 
6. Fekete István Általános Iskola beszámolója a 2009/2010-es tanévrıl  Juhász Gyula 
          polgármester 
 
7. Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde beszámo-  Juhász Gyula 
    lója a 2009/2010-es nevelési évrıl      polgármester 
 
8. Elıvásárlási joggal kapcsolatos döntés     Juhász Gyula 
          polgármester 
 
9. Interpelláció 
 
 
 
1. napirendi pont 
Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye alapító 
okiratának módosítása 
Elıadó:  Juhász Gyula polgármester 
 
Juhász Gyula polgármester:  Az anyagból kitőnik miért indokolt a változás. 
Van-e valakinek kérdése, véleménye. – Amennyiben nincs aki egyetért az elıterjesztéssel, illetve a 
határozati javaslattal kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 5 igen szavazattal – tartózkodás és ellenszavazat nélkül – a 
következı határozatot hozta. 
 
46/2010. (XI.22.) ÖH 
Lajosmizse Város Önkormányzata 
Egészségügyi, Gyermekjóléti és  
Szociális Intézménye alapító okiratának 
módosítása 
 
        H a t á r o z a t 
 

Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete Lajosmizse Város    
Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye Alapító 
Okiratának módosítását az elıterjesztés melléklete szerinti módosításokkal 
egységes szerkezetbe foglalva elfogadja. 

 
Felelıs: Képviselı-testület, polgármester 
Határid ı: 2010. november 22. 
 
 

2. napirendi pont 
Az önkormányzat 2011. évi belsı ellenırzési tervének jóváhagyása 
Elıadó: Kutasiné Nagy Katalin jegyzı 
 
Juhász Gyula polgármester: Az anyagot mindenki áttanulmányozhatta. Kérdezem, hogy az 
anyaggal kapcsolatban van-e kérdés, vélemény. – Amennyiben nincs aki egyetért az 
elıterjesztéssel, és a határozati javaslattal kézfelemeléssel jelezze. 
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Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 5 igen szavazattal – tartózkodás és ellenszavazat 
nélkül – a következı határozatot hozta. 
 
47/2010. (XI.22.) ÖH 
Az önkormányzat  2011. évi belsı ellenırzési 
tervének jóváhagyása 
 
         H a t á r o z a t 
 

Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete jóváhagyja az önkormányzat 2011. 
évi belsı ellenırzési tervét, amely jelen elıterjesztés 1. számú mellékletét képezi. 
 
Felelıs: Képviselı-testület, polgármester. 
Határid ı: 2010. november 22. 
 
 

3. napirendi pont 
A Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás és az Aranyhomok Kistérségfejlesztési Egyesület 
üléseire állandó helyettes kijelölése 
Elıadó: Juhász Gyula polgármester 
 
Juhász Gyula polgármester: Ezeken a társulási üléseken már vettem részt. Akadályoztatásom esetén 
helyettest kell kijelölni, aki teljes jogkörrel el tudja látni a feladatokat. Én javaslom Kun János 
alpolgármester urat, aki  távollétemben tud helyettesíteni az üléseken. 
Van-e valakinek kérdése, véleménye. – Amennyiben nincs aki egyetért a határozati javaslattal, 
kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 4 igen szavazattal –  1 képviselı Kun János nem szavazott - a 
következı határozatot hozta. 
 
48/2010. (XI.22.) ÖH 
A Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás 
és az Aranyhomok Kistérségfejlesztési Egye- 
sület üléseire állandó helyettes kijelölése 
 
         H a t á r o z a t 
 

Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete meghatalmazza Kun Jánost, hogy 
az Aranyhomok Kistérségfejlesztési Egyesület, illetve a Kecskemét és Térsége Többcélú 
Társulás ülésein - beleértve azt is, amikor a Tanács Kistérségi Fejlesztési Tanácsként jár el – 
Juhász Gyula polgármestert akadályoztatása esetén képviselje, helyette szavazati joggal 
eljárjon. 
    
Határid ı: 2010. november 22. 
Felelıs: Képviselı-testület 
 
 

4. napirendi pont 
Tulajdonosi hozzájárulás és üzemeltetıi nyilatkozat parkoló létesítésével kapcsolatban 
Elıadó: Juhász Gyula polgármester 
 
Juhász Gyula polgármester: Ezzel a témával már foglalkoztunk. Egy parkoló létesítése lenne az 5-ös 
mellett, amelyet egy tervrajz is mutat hogyan nézne ki.  A parkoló 20 autó parkolására és 10 kerékpár 
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elhelyezésére szolgál. A szelektív hulladékgyőjtı sziget  áthelyezési költsége sem minket terhelne. A 
vasút és az 5-ös közötti részen lenne a kerékpártároló. Javaslom támogassuk. 
 
Majoros István képviselı: A térfigyelı költsége kit terhel. 
 
Muhariné Mayer Piroska aljegyzı:  A beruházás költsége nem minket terhel, csak az üzemben 
tartási költsége terhelne bennünket. 
 
Kutasiné Nagy Katalin jegyzı: A korábbi testület  már tárgyalta. A térfigyelı kiépítését is vállalja a 
vasút, csak az üzemeltetési költségét kérte az önkormányzattól. A határozat-tervezet is jelzi, a 
kiértékelés költségeit vállalja az önkormányzat. A korábbi testületi  döntést erısíti meg most. 
 
Juhász Gyula képviselı: Lesz egy térfigyelı rendszer, melyre rá lehetne csatlakoztatni mást is. 
Javaslom fogadjuk el a határozat-tervezetet. 
Van-e még javaslat, kérdés. – Amennyiben nincs aki egyetért a határozati javaslattal, kézfelemeléssel 
jelezze. 
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 5 igen szavazattal – tartózkodás, ellenszavazat nélkül – a 
következı határozatot hozta. 
 
49/2010. (XI.22.) ÖH 
Tulajdonosi hozzájárulás és üzemeltetıi 
nyilatkozat parkoló létesítésével kapcso- 
latban 
 
         H a t á r o z a t 
 

1.) Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete tulajdonosi hozzájárulást ad 
arra, hogy  a Nemzeti Infrastruktúra Zrt. a Pesti utca elején a 20/2 és 08/22 hrsz-ú 
önkormányzati tulajdonú közterületen az A1.41-04. számú helyszínrajz alapján MÁV P+R 
és B+R parkolót létesítsen azzal, hogy a szelektív hulladékgyőjtı sziget áthelyezésének 
költsége  a Nemzeti Infrastruktúra Zrt-t terheli. 
2.) Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete nyilatkozik arról, hogy 
Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztı Zrt. által a Pesti utca elején a 20/2 és 08/22 hrsz-ú 
önkormányzati tulajdonú közterületen megvalósuló MÁV P+R és B+R parkoló fenntartási 
és üzemeltetési költségét (térvilágítás, térfigyelı értékelése költsége, tisztítás, síkosság 
mentesítés és pótlások költsége) 10 évig Felsılajos Község Önkormányzata vállalja. 
     
Felelıs: Képviselı-testület 
Határid ı: 2010. november 22. 
 
 

5. napirendi pont 
Felsılajos Község Polgármesterének beszámolója a Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás 
Társulási Tanácsában 2010. év I. félévben végzett tevékenységekrıl 
Elıadó:  Juhász Gyula polgármester 
 
Juhász Gyula polgármester: Ez a beszámoló valójában  2010. január 1-tıl június 30-ig tartó 
idıszakot foglalja magába. A társulás munkájáról sokrétő, mindenre kiterjedı beszámolót kaptunk, 
ami az anyagból is kitőnik. Fontosnak tartom, a településeknek erre szüksége van. 
Van-e valakinek kérdése, véleménye. – Amennyiben nincs, aki egyetért a beszámolóval, valamint a 
határozati javaslattal kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 5 igen szavazattal – tartózkodás és ellenszavazat nem volt – a 
következı határozatot hozta. 
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50/2010. (XI.22.) ÖH 
Felsılajos  Község Polgármesterének be- 
számolója a Kecskemét és Térsége Több- 
célú Társulás Társulási Tanácsában 2010.  
év I. félévben végzett tevékenységekrıl 
 
         H a t á r o z a t 
 

Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete elfogadja a polgármester 
beszámolóját a polgármester által a Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás Társulási 
Tanácsában 2010. év I. félévében végzett tevékenységekrıl. 
 
Felelıs: Képviselı-testület 
Határid ı: 2010. november 22. 
 

 
6. napirendi pont 
Fekete István Általános Iskola beszámolója a 2009/2010es tanévrıl 
Elıadó: Juhász Gyula polgármester 
 
Juhász Gyula polgármester: Kérdezem az Igazgató urat van-e kiegészítése az anyaggal 
kapcsolatban. 
 
Osbáth Barna FIÁI igazgató: Köszönöm, igen van. Köszöntök minden résztvevıt, aki az ülésen 
jelen van. A beszámolót Marticsekné Csilla állította össze az elmúlt év munkájáról. Köszönetet és 
elismerésemet szeretném kifejezni a nevelı testületnek a tagintézményben végzett jó munkájukért, 
illetve az óvoda  eredményes felkészítı munkájának, valamint a Képviselı-testületnek az intézmény 
támogatásáért. Reméljük az új testület is fogja az intézmény munkáját támogatni. A beszámoló alapján 
az Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága elnök asszonya is elismerését fejezi ki a 
tagintézményben folyó munka iránt és örül az eredményeknek. Az informatika normatíva  terhére a 
tagintézmény egy nagy teljesítményő hálózati nyomtatóval bıvült, amit fénymásolóként is tud 
mőködtetni. A normatíva felosztáskor nem azt néztük, hogy 70 gyermeknek mennyi jutna, hanem azt 
néztük, mire van az intézménynek szüksége. Hamarosan közbeszerzés keretén belül a TIOP pályázat 
segítségével egy aktív tábla projektor és laptop is fog az intézménybe kerülni. Megoldást kell találni 
arra, hogyan lehetne szétválasztani az informatika oktatását a könyvtár helyiségtıl. Ezzel el kell 
gondolkodni hogyan lehet megoldani a következıkben. Zsúfoltan vagyunk a gépparkkal. A 
továbbiakban az eredményes munkát  az önkormányzatnak, melyhez a kollegák a szakmai tudásukat 
hozzá tudják tenni. 
 
Juhász Gyula polgármester: Plusz helyiségre lenne szükség a bıvítéshez, ennek a feltételeit meg kell 
vizsgálni, hogyan tudjuk megoldani. 2007-ben döntöttünk egy társulási megállapodásról, mely társulás 
igen fontos. Véleményem az, hogy az intézményeknek az önállóságuk nem sérült, azokhoz a 
pénzekhez hozzájutottunk, amelyhez az intézmény zavartalan mőködéséhez szükség van. 
Van-e kérdés, vélemény. – Amennyiben nincs aki egyetért a beszámolóval, valamint a határozati 
javaslattal kézfelemeléssel jelezze.  
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 5 igen szavazattal – tartózkodás és ellenszavazat nem volt – a 
következı határozatot hozta. 
 
51/2010. (XI.22.) ÖH 
Fekete István Általános Iskola beszámolója 
a 2009/2010-es tanévrıl 
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         H a t á r o z a t 
 
 

Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a Fekete István Általános 
Iskolának a 2009/2010-es tanévrıl szóló beszámolóját elfogadja. 

 
Felelıs: Képviselı-testület 
Határid ı: 2010. november 22. 

 
 
7. napirendi pont 
Meserét Lajosmizse Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde beszámolója a 2009/2010-es nevelési 
évrıl 
Elıadó:  Juhász Gyula polgármester 
 
Juhász Gyula polgármester: Kérdezem Kocsisné Anikót az Óvoda vezetıjét, hogy van-e az 
anyaggal kapcsolatban kiegészítése. 
 
Kocsis Györgyné Meserét Óvoda vez: Igen van. Köszöntök mindenkit a testületi ülésen. Társulásunk 
2007. óta mőködik.  Bizony a társulási normatíva sok pozitívumot hozott az intézmény életében. Új 
csoportszoba berendezéssel  szaporodott, új játékokat tudtak vásárolni. Nem változtattuk meg a 
programot, hanem a szakértık segítségével felkészültünk. A rendeletben leszabályozva a lajosmizsei 
óvoda és a felsılajosi óvoda is elkészítette programját. A szakértıi díjakat a két óvoda rendezte. A 
rákészülés a szakértıkkel való együttmunkálkodás  zökkenımentesen ment. Pályázatokat is adtunk be, 
de a szennyvizes pályázatunk nem nyert. A szakmai napokat is együtt rendezzük. A szakmai napok a 
120 órás továbbképzési idıszakba beszámítanak. A bemutató foglalkozások az idei évben két ízben 
megtörténtek. A szakmai munkát segíti és a két óvodát közelebb is hozza egymáshoz. A nyári 
felújítási munkák megtörténtek. Az informatika normatívából az idei évben új számítógépet tud az 
óvoda vásárolni, így az informatika is egy kicsit megújul. A homokozó felújítása sürgıs feladatunk, 
mert faszerkezetet nem lehet földbe tenni, mert veszélyes a korhadás miatt. Cél az udvari játékok is 
megújuljanak, amihez pályázunk. Szakmailag jól együtt tud dolgozni a két testület, tiszteletben tartjuk 
a tagintézmény véleményét, és mindent átbeszélünk. 
 
Keresztes Lászlóné tagintézmény vezetı: Féltünk a változástól, de jól sikerült. Nagyon sok 
segítséget kapunk. Köszönjük. Köszönetet kell mondani a kedves kolleganıinknek, akiknek nagyon 
hálás vagyok, kreatívak, szorgosak. Köszönetet mondok a közhasznú munkás segítségének, aki 
nagyon jól dolgozik. Négy ember figyeli a piciket. A dajka állásbetöltésére pályázatot írunk ki. A 
jelentkezık közül mi választhatunk, köszönjük a pozitív hozzáállást. Lelkiismeretesen dolgozik 
mindenki, szívét-lelkét odaadja. Szép az óvodánk és kulturált. Lajosmizsérıl és Táborfalváról is 
jönnek gyerekek és igen jó hírünk van. 30-30 ezer Ft-ot szoktunk kapni játékokra, kérnénk szépen a 
támogatást az idén is. 
 
Kocsis Györgyné Meserét Óvoda vez.   A pályázat kiírásra került a mai napon, amit eljuttatunk a 
hivatalba is. 
 
Juhász Gyula polgármester: Áttanulmányozva az anyagot   az teljesen áttekinthetı, mindenre 
kiterjedı. Ami fontos az  óvodában, a falábakon álló homokozó, amit ki kell cserélni, de már csak 
tavaszra.  Közcélú foglalkoztatott  kettı van az óvodánál, ha betöltésre kerül az állás egyértelmően a 
vezetıségnek kellene kiválasztani. Köszönjük szépen, hogy a rendezvényeken az iskola és az óvoda 
részérıl mindig kapunk segítséget.  İk szokták a mősort adni és az idén is hasonlóképpen fog történni. 
Köszönöm  az óvodának az iskolai felkészítı munkáját. Törekedjünk arra, hogy az iskolánk, óvodánk 
jó hírő legyen. Ne érezzék azt, hogy ık egy kis településrıl menı továbbtanuló gyermekek. Ezt 
nagyon fontosnak tartom. A segítséget, amit tudunk megadjuk. Folyamatosan figyelemmel kísérjük 
mire van szükség és  amit tudunk azt próbáljuk megadni. 
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Van-e valakinek kérdése, véleménye. – Amennyiben nincs aki egyetért a beszámolóval, valamint a 
határozati javaslattal kézfelemeléssel jelezze.  
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 5 igen szavazattal – tartózkodás, ellenszavazat nem volt – a 
következı határozatot hozta. 
 
52/2010. (XI.22.) ÖH 
  A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos 
Óvoda és Bölcsıde átfogó beszámolója a  
2009/2010-es nevelési évrıl 
 
         H a t á r o z a t 
 

Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a Meserét Lajosmizsei 
Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde 2009/2010-es nevelési évrıl szóló beszámolóját 
elfogadja. 

 
Felelıs: Képviselı-testület 
Határid ı: 2010. november 22. 
 
 

8. napirendi pont 
Elıvásárlási joggal kapcsolatos döntés 
Elıadó: Juhász Gyula polgármester 
 
Muhariné Mayer Piroska aljegyzı: Lakástörvény értelmében  lehetısége van arra az 
önkormányzatnak, hogy a jelzáloggal terhelt ingatlan, mely árverezésre kerül, ha az adós 
megkeresi az önkormányzatot,  az önkormányzat élhessen az elıvásárlási jogával. Az  adós 
jelentkezik az önkormányzatnál, hogy az önkormányzat vásárolja meg az ingatlant,  de errıl 
dönteni kell a képviselı-testületnek. Minden egyes esetben a Polgármesteri Hivatalt, ill. az 
Önkormányzatot értesíti a bírósági végrehajtó. Kérelem nem érkezett be, de polgármester úr 
úgy döntött, hogy célszerő ezt a testület elé hozni, és döntsön a testület, hogy ilyen esetekben 
kíván-e élni  az elıvásárlási jogával. Olyan általános érvényő határozat lenne, ha 
késıbbiekben ilyen eset érkezne be, nem szükséges idehozni, erre a határozatra hivatkozva 
vissza tudjuk küldeni, hogy a testület nem él az elıvásárlási jogával. 
 
Juhász Gyula polgármester:  Konkrét megkeresés nem történt, de amennyiben lesz, és ha 
ezt a határozatot elfogadjuk, akkor nem kell minden egyes alkalommal idehozni. Javaslom a 
határozat-tervezet elfogadását. 
Van-e valakinek kérdése, véleménye. – Amennyiben nincs aki egyetért az elmondottakkal, 
valamint a határozat-tervezettel kézfelemeléssel  jelezze. 
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 5 igen szavazattal – tartózkodás, ellenszavazat nem 
volt – a következı határozatot hozta. 
 
53/2010. (XI.22.) ÖH 
Elıvásárlási joggal kapcsolatos döntés 
 
         H a t á r o z a t 
 

Felsılajos Község Önkormányzata a lakások és helyiségek bérletére, valamint az 
elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 
85/F. §-ban meghatározott esetekben elıvásárlási jogával nem kíván élni. 
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Felelıs: Képviselı-testület 
Határid ı: 2010. november 22. 
 
 

9. napirendi pont 
Interpelláció 
 
Majoros  István képviselı: A szabadon hagyott kutyák miatt már történt baleset. Valami 
szankciót kellene alkalmazni ezen állampolgároknak. Az Európai Uniós tábla ki van téve, de 
alatta  a gaz elég magasra megnıtt. 
 
Kutasiné Nagy Katalin jegyzı: Szabálysértési eljárást lehet lefolytatni, de két tanú kell 
hozzá, mert csak akkor folytatható le az eljárás. A tanuknak bizonyítani kell, hogy  kinek a 
kutyája volt, ami szabadon kóborolt az utcán. 
 
Juhász Gyula polgármester:  Helyi rendeletünk van a kutyatartás szabályairól. Indokoltnak 
tartanám, hogy szórólap formájában felhívnánk a lakosságot a kutyatartás szabályaira. Sajnos 
mindennapos a lakossági bejelentés az utcán hagyott kutyákról. A tábla alól felszedjük a gazt. 
 
Kun János alpolgármester:  A   crossmotorosok  a „gyorsasági versenyeikkel” teljesen 
tönkreteszik az utakat. Valamilyen jelzéssel kellene élni feléjük. 
A vízelvezetı árkokkal jobbak lettek az utak állapota. A virágládák mellett rosszul  mutatnak 
az ott hagyott építési sóder rakások. Hiába próbáljuk mi az utcákat szebbé tenni, ha a lakosok 
nem törıdnek vele. 
 
Makainé Antal Anikó képviselı: Szépen meg lettek csinálva a földutak, de a  kamionok 
felvágják. Az Óvoda utca végébıl alig tudtam kimenni az Akácfa utcára, mert annyira rossza 
állapotba került az út. 
 
Kutasiné Nagy Katalin jegyzı: Felsılajos önkormányzatának nincs helyi rendelete a 
közterületfoglalásról, de ettıl még meg lehetne szüntetni az  építési anyagok utcán való 
tárolását. A Hírek Lajosmizse Portáján címő lapban Felsılajosról is jelennek meg hírek, 
többek között egy figyelemfelhívást  közzé tudunk tenni ezzel kapcsolatban. Egy hasonló 
felszólítást is meg lehet tenni azoknak, akiket érint. Meg lehet alkotni a helyi rendeletet ami 
szabályozza és  a szabálysértési szankciót is maga után vonja. Az elsı körben lenne egy 
felszólítás és majd meglátjuk  ezzel tudunk-e eredményt elérni.  
Jármőforgalommal kapcsolatban, meg kell nézni, hogy telephellyel rendelkezik-e azon a 
címen. Akkor tudunk eljárni és felszólítani, hogy a telephelyén tartsa a jármővet. Forgalmi 
rend kialakítása, jelzıtáblák kitétele, hol látják indokoltnak, a nagy súlyú jármővek 
behajtásának a tiltását.  A motorosokkal nehéz a dolog, de a falugyőlésen üzenetet lehet 
eljuttatni, utána már a rendırséggel való kapcsolatfelvétel jöhet. Ha jó utakat akarunk, akkor 
ezeket meg kell tenni. 
 
Juhász Gyula polgármester: Két fekvırendırünk  van. A lakosság részérıl vannak 
különféle észrevételek ezzel kapcsolatban, de megszüntetni nem tudjuk. A táblák 
egyértelmően tiltják a teherautó forgalmát, a táblák kint vannak, csak nincsenek betartva a 
szabályok. Nem olyan teherautókról van szó, akiknek itt van a vállalkozásuk. 
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Kun János alpolgármester: Szabálytalan éjszakai parkolások vannak, melyek nagyon 
balesetveszélyesek. 
 
Juhász Gyula polgármester: Kérdezem van-e további interpelláció. – Amennyiben nincs 
kérdezem az interpellálókat, hogy az interpellációs kérdésre a választ elfogadják-e. 
 
Majoros István képviselı: Igen elfogadom a választ. 
Kun János alpolgármester: Igen elfogadom a választ. 
Makainé Antal Anikó képviselı: Igen elfogadom a választ. 
 
 
Egyebek 
 
Juhász Gyula polgármester: Tájékoztatom a  Képviselı-testület tagjait, hogy az idei 
közmeghallgatás idıpontja 2010.  december 13-án lesz l7 órakor, elıtte  15 órakor pedig 
testületi ülés.   
Van-e valakinek bejelentése. – Amennyiben nincs a mai képviselı-testületi ülést 14 órakor 
bezárom. 
 
 
                                                                    kmf. 
 
 
 
        /: Juhász Gyula :/                                                   /: Kutasiné  Nagy Katalin :/ 
           polgármester                                                                        jegyzı 
 
 
Jegyzıkönyv hitelesítı: 
 
 
 
      /: Majoros István :/                                              /: Czigány Lajos :/ 
         képviselı                                                              képviselı 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 


