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Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 
2010. december 13. 

 
 
 
 
 

Az ülésen hozott határozatok száma és tárgya: 
 
Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 9/2010. (...) önkormányzati rendelete 
Felsılajos Község Önkormányzatának a gyermekvédelmi támogatásokról, valamint a gyermekjóléti 
alapellátásokról szóló 11/2009. (XII. 01.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
 
54/2010. (XII. 13.) ÖH. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. évi 

költségvetési koncepciója  
55/2010. (XII. 13.) ÖH. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. évi 

munkaterve 
56/2010. (XII. 13.) ÖH. A Lajosmizsei Tőzvédelmi és Mőszaki Mentési Köztestület tagságába történı 

delegálás 
57/2010. (XII. 13.) ÖH. Jelentés a 2010. évi költségvetés I-III. negyedévi végrehajtásáról 
58/2010. (XII. 13.) ÖH. Közfoglalkoztatás 2011. 
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Jegyzıkönyv 
 
Készült: Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. december 13-án tartott ülésérıl a 
Faluházban. 
 
Jelen vannak: Juhász Gyula polgármester, Kun János, Majoros István, Czigány Lajos, Makainé Antal Anikó 
képviselık (öt fı). 
 
Az ülés kezdete: 15.05 perc 
 
Tanácskozási joggal meghívottak:  
Muhariné Mayer Piroska  aljegyzı 
dr. Gazdag Judit   jogi referens 
Dömötör Klára Edit   irodavezetı 
Gáspár Vilmos    pénzügyi szakértı 
Sápi Tamás    pályázati referens 
 
Jegyzıkönyvvezetı:   dr. Gazdag Judit jogi referens 
 
Juhász Gyula polgármester: Tisztelettel köszöntök mindenkit, aki a mai ülésünkön megjelent. 
Megállapítom, hogy a képviselı-testületi ülés határozatképes, mivel 5 fı jelen van. Jegyzıkönyv 
hitelesítınek javasolom Kun Jánost és Makainé Antal Anikót. Kérem, hogy aki a javaslattal egyetért 
kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a képviselı-testület 5 igen szavazattal Kun Jánost és Makainé 
Antal Anikót jegyzıkönyv hitelesítınek elfogadta.  
Javasolom, hogy a meghívóban feltüntetett napirendi pontokat tárgyaljuk meg. Készítettünk egy tájékoztatót 
a szilárd hulladékkal kapcsolatos konzorciumi tagságunkról, a fennálló hátralékról, errıl az egyebek 
napirendi pontban beszélnénk.  
Kérdezem, hogy van-e valakinek más napirendi pontra javaslata? Amennyiben nincs, aki egyetért a napirendi 
pontokkal kérem kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a képviselı-testület 5 igen szavazattal – 
tartózkodás, ellenszavazat nem volt – az alábbi napirendi pontokat fogadta el. 
 

Napirend      Elıterjesztı 
1.) Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-   Juhász Gyula 
     testületének ……/2010 (……) önkormányzati              polgármester 

rendelete  Felsılajos Község Önkormányzatának 
a gyermekvédelmi  támogatásokról, valamint a  
gyermekjóléti alapellátásokról szóló 11/2009. (XII.1.)   
önkormányzati rendelet módosításáról 

 
2.) Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének  Juhász Gyula 
     2011. évi költségvetési koncepciója     polgármester 
 
3.) Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének  Juhász Gyula 
     2011. évi munkaterve      polgármester 
 
4.) A Lajosmizsei Tőzvédelmi és Mőszaki Mentési Köztestület  Juhász Gyula 
     tagságába történı delegálás      polgármester 
 
5.) Jelentés a 2010. évi költségvetés I-III. negyedévi végrehaj-  Juhász Gyula 
     tásáról        polgármester 
 
6.) Közfoglalkoztatás 2011.      Juhász Gyula 
         polgármester 
 
7.) Egyebek 
 
8.) Interpelláció 
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1. napirendi pont 
Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének .../2010. (...) önkormányzati rendelete 
Felsılajos Község Önkormányzatának a gyermekvédelmi támogatásokról, valamint a gyermekjóléti 
alapellátásokról szóló 11/2009. (XII. 01.) önkormányzati rendelet módosításáról 
Elıadó: Juhász Gyula polgármester 
 
Juhász Gyula polgármester: Elsı napirendi pont a gyermekjóléti alapellátásokról szóló rendelet tervezet. 
Van-e valakinek kérdése, észrevétele, véleménye? 
  
Muhariné Mayer Piroska aljegyzı: Minden év decemberében meg kell tárgyalnia a képviselı-testületnek e 
napirendi pontot, tekintettel a nyersanyag árak és az egyéb költségek emelkedésére. Az 1. számú melléklet a 
rendelet-tervezet, 2. számú melléklet az IGSZ javaslata a térítési díjakra. Ezt mondanám el: iskolai napközi 
tízórai 77 forint, ebéd 256 forint, uzsonna 77 forint, mindösszesen 410 forint. Ez kerülne a rendelet-tervezet 
mellékletének 1. pontjába. 2. pontjába az iskolai menza, amely 256 forint. 3. pontjába az óvodai ellátás 
költsége, melynél tízórai 48 forint, ebéd 207 forint, uzsonna 63 forint, mindösszesen 318 forint. A rendelet-
tervezet mellékletének 4. pontjába a kollégiumi ellátás díja kerül, melynél a reggeli 90 forint, tízórai 77 
forint, ebéd 256 forint, uzsonna 77 forint, vacsora 140 forint, összesen 640 forint. Az 5. pont tartalmazza a 
bölcsıdei ellátás térítési díját, mely 405 forint lenne.  Ennél a napirendi pontnál mondanám el, hogy 2010.   
szeptemberben tárgyalta a testület a közoktatási társulási megállapodást melyben kiegészítette a bölcsıdei 
ellátással a szolgáltatások körét, annak érdekében, hogy a felsılajosi kisgyermekek is hozzá tudjanak jutni 
ezen ellátáshoz. Polgármester Úr részérıl felmerült a kérdés korábban, hogy a Bölcsıdei ellátásra jogosultak-
e a felsılajosi gyermekek? Természetesen igen, amennyiben van rá igény. A társulási megállapodásban ez 
benne van.  
 
Juhász Gyula polgármester: Köszönjük a tájékoztatást.   
 
Kun János alpolgármester: Aki nem kéri a vacsorát a bölcsıde esetében, annak azt is ki kell-e fizetnie?  
 
Dömötör Klára Edit irodavezetı: Vélhetıen nem bontják meg a térítési díjakat, az egészet ki kell fizetni.  
Utánanézünk az IGSZ-nél meg lehet-e bontani. 
 
Juhász Gyula polgármester: Fontosnak tartottam amit aljegyzı asszony elmondott, hogy a bölcsıdét 
vegyük bele, hiszen ha igény merül fel a felsılajosi gyermek részérıl, akkor ne legyen akadálya, hogy nincs 
megállapítva térítési díj.  
További kérdés, észrevétel, javaslat van-e? Amennyiben nincs, aki a rendelet-tervezettel egyetért, kérem 
kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a képviselı-testület 5 igen szavazattal – tartózkodás, 
ellenszavazat nem volt – a következı rendeletet alkotta meg: 
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Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 9/2010. (……) önkormányzati rendelete  
Felsılajos Község Önkormányzatának a gyermekvédelmi  támogatásokról, valamint a gyermekjóléti 

alapellátásokról szóló 11/2009. (XII. 01.)  önkormányzati rendelet módosításáról 
 

Felsılajos Község  Önkormányzata Képviselı-testülete a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról 
szóló, többször módosított 1997. évi XXXI. Törvény (a továbbiakban: Gyvt. ) 29. § (1) bekezdésében, a 29 
§. (2) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Gyvt. 104.§ (1) bekezdés b) pontjában foglalt 
feladatkörében eljárva a következõ rendeletet alkotja: 
 

1. § 
 
Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének a gyermekvédelmi támogatásokról, valamint a 
gyermekjóléti alapellátásokról szóló 11/2009. (XII.1.)  önkormányzati rendelete 2. melléklete helyébe az  1. 
melléklet lép.  

 
2. § 

 
E rendelet 2011. január 1. napján lép hatályba és a hatályba lépését követı napon a hatályát veszti. 

 
 
 
 

Juhász Gyula      Kutasiné Nagy Katalin 
  polgármester       jegyzı távollétében: 
 
 
        Muhariné Mayer Piroska 
         aljegyzı 

 
 
 
A rendelet kihirdetésének napja:  
 
 
 
        Kutasiné Nagy Katalin  
        jegyzı távollétében 
 
 
 
        Muhariné Mayer Piroska 
                   aljegyzı 
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1. melléklet a 9/2010. (………) önkormányzati rendelethez 
 

„2. melléklet a 11/2009. (XII. 1.) önkormányzati rendelethez.  
 

Gyermekétkeztetés intézményi térítési díja 2011. január 1-tıl. 
 
1. Iskolai napközi  
 
1.1Tízórai (ft) 77 Ft 
1.2Ebéd (ft) 256 Ft 
1.3Uzsonna (ft) 77 Ft 
1.4Összesen (ft) 410 Ft 

 
 
2. Iskolai menza 

  
Az ebédért fizetendı intézményi térítési díja 
(Ft) 256 Ft 

 
    
3. Óvodai ellátás intézményi térítési díja 
 
3.1. Tízórai (ft) 48 Ft 
3.2.Ebéd (ft) 207 Ft 
3.3.Uzsonna (ft) 63 Ft 
3.4Összesen (ft) 318 Ft 

 
4.Kollégiumi ellátás intézményi térítési díja 

 
4.1.Reggeli (ft)  90 Ft 
4.2Tízórai (ft) 77 Ft 
4.3.Ebéd (ft) 256 Ft 
4.4.Uzsonna (ft) 77 Ft 
4.5.Vacsora 140 Ft 
4.6.Összesen (ft/nap) 640 Ft 
 
5 Bölcsıdei  ellátás intézményi térítési díja 
 
5.1. Reggeli 81 Ft 
5.2. Tízórai 40,50 Ft 
5.3. Ebéd 162 Ft 
5.4. Uzsonna 40,50 Ft 
5.5. Vacsora 81 Ft 
5.6. Egy napra jutó térítési díj  (ft) 405 Ft 

„ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 6 

 
2. napirendi pont 
Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. évi költségvetési koncepciója  
Elıadó: Juhász Gyula polgármester 
 
Juhász Gyula polgármester: Van-e valakinek kiegészítése, kérdése, észrevétele a napirenddel 
kapcsolatban?  
 
Gáspár Vilmos pénzügyi szakértı: Nagyon pici kiegészítést tennék, elızetes információink szerint a 
normatív támogatások és kistérségi támogatások összesen durván 50 millió forint, tehát kb. 8 millió forinttal 
több, mint az elızı évben.   
 
Juhász Gyula polgármester: Köszönöm a kiegészítést. További kérdés, észrevétel, javaslat van-e? 
 Helyi adóknál reméljük, hogy 25 millió forint is lehet a bevételünk.  Fontosnak tartom hogy így legyen. A 
két adónem - gépjármő és iparőzési adó - összesen kb. 27 millió forint, bízunk benne, hogy ezek a bevételi 
források  meglesznek.  
További kérdés, észrevétel, javaslat van-e? Amennyiben nincs, aki a határozat-tervezettel egyetért, kérem 
kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a képviselı-testület 5 igen szavazattal – tartózkodás, 
ellenszavazat nem volt – a következı határozatot alkotta meg. 
 
54/2010. (XII. 13.) ÖH. 
Felsılajos Község Önkormányzata 
Képviselı-testületének 2011. évi 
költségvetési koncepciója 

Határozat 
 
Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete megvitatta a 2011. évi költségvetési koncepciót és 
a tervezıi munka további feladatait az alábbiak szerint határozza meg: 
 
A költségvetés véglegesítése során a következı alapelveket kell érvényesíteni: 
     -   A bevételek tervezésénél reálisan számba vehetı és teljesíthetı elıirányzatok     
          kialakítására kell törekedni. 
     -   A tagintézmény, valamint az egész önkormányzat mőködési feltételeinek biztosítása  
          elsıbbséget élvez. 
     -   Új fejlesztés csak megfelelı pénzügyi fedezet esetén kezdhetı. 

- Törekedni kell arra, hogy a kötelezıen elıírt átsorolásokat, jubileumi jutalmakat minden területen 
biztosítani kell, a feladatokat változatlan állományi létszámmal kell megoldani.  

     -    Törekedni kell arra, hogy a dologi kiadások legalább inflációt követı növekedése 
           beépüljön a következı évi költségvetésbe.  

- Törekedni kell a fejlesztési célú források feltárására annak érdekében, hogy a koncepcióban felsorolt 
és fel nem sorolt, de szükségszerően felmerülı beruházási, felújítási feladatok végrehajthatók 
legyenek. 

- Az elıre nem látható esetek kezelhetısége és a pályázatokon való részvételek 
érdekében a költségvetésben általános  tartalékot kell képezni. 

 
Felelıs: Képviselı-testület, polgármester 
 
Határidı: 2010. december 13. 
                2011. február 15.                    
                     
3. napirendi pont  
Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. évi munkaterve 
Elıadó: Juhász Gyula polgármester 
 
Juhász Gyula polgármester: Kiegészítése, észrevétele van-e valakinek? Egyértelmően látszik, hogy ezek a 
kötelezı feladatok, amiket el kell végezni az év során. Havi bontásban látszanak  a feladatok. Ezektıl a 
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napirendi pontoktól el lehet térni, lehet napirendi pontot  javasolni. Van-e valakinek véleménye? 
 
Muhariné Mayer Piroska aljegyzı: Június, július SZMSZ szerint  kötelezı  szünet. 
Ezektıl a napirendektıl el lehet térni, az élet hozza azokat a napirendeket, amiket meg kell tárgyalnia a 
képviselı-testületnek. 
Ami itt le van írva a jogszabály alapján kötelezıen megtárgyalandó napirendek köre, amit két részre lehet 
bontani: egyik részét a munkaterv által jelzett hónapban kell megtárgyalni, másik része olyan lesz, amivel el 
lehet térni a munkatervtıl.  
 
Juhász Gyula polgármester: További kérdés, észrevétel, javaslat van-e? Amennyiben nincs, aki a határozat-
tervezettel egyetért, kérem kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a képviselı-testület 5 igen 
szavazattal – tartózkodás, ellenszavazat nem volt – a következı határozatot hozta: 
 
55/2010. (XII. 13.) ÖH                                                                                                                                                                                                                                 
Felsılajos Község Önkormányzata 
Képviselı-testületének 2011. évi munkaterve 
 

Határozat 
 
Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testülete az alábbiakban fogadja el a Képviselı-testület 2011. 
évi munkatervét:  

 
 
 

Felsılajos Község Önkormányzata 
Képviselı-testületének 

 
2011. évi munkaterve  

 
 

A Képviselı-testületi ülések helye: Felsılajos Község Faluháza 
 
A képviselı-testületi ülés idıpontja és napirendi pontjai: 
 
2011. február 
 
1. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének …/2011. (….)  önkormányzati rendelete 

az egyes szociális ellátásokról szóló 6/2009. (III. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról   

Elıterjesztı:     Kutasiné Nagy Katalin jegyzı  
Elıkészítéséért felelıs:                 Kutasiné Nagy Katalin jegyzı  Elıkészítésben 
résztvevı:      Rostás Anita csoportvezetı   

Elızetes bizottsági tárgyalás:   --- 

 

2. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének …/2011. (….) önkormányzati rendelete a 
2011. évi költségvetésrıl      

      Elıterjesztı:     Juhász Gyula polgármester 
      Elıkészítéséért felelıs:     Kutasiné Nagy Katalin jegyzı 
      Elıkészítésében résztvevı:     Dömötör Klára Edit irodavezetı 
      Elızetes bizottsági tárgyalás:   --- 

        
3.  Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének …/2011. ( …) önkormányzati 
rendelete a 2010. évi költségvetésrıl szóló 1/2010. (II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról    

       Elıterjesztı:     Juhász Gyula polgármester 
       Elıkészítéséért felelıs:     Kutasiné Nagy Katalin jegyzı 
       Elıkészítésében résztvevı:     Dömötör Klára Edit irodavezetı 
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 Elızetes bizottsági tárgyalás:   --- 
 
4. Jelentés a  2010.  január  1-tıl 2010. december 31-ig tartó idıszakban a Képviselı-testület által   

meghozott és 2010. december 31-ig lejárt határidejő határozatainak végrehajtásáról Elıterjesztı:
       Kutasiné Nagy Katalin jegyzı 
      Elıkészítéséért felelıs:    Kutasiné Nagy Katalin jegyzı 
      Elıkészítésében résztvevı:              Gyurgyik Erzsébet vezetıi referens   

      Elızetes bizottsági tárgyalás    --- 
  

5. Interpelláció 

 

2011. március  

       

1. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének …/2011. (…) önkormányzati rendelete a 
Képviselı-testület és Szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról (az 5/2007. (III. 29.) rendelet 
felülvizsgálata) 

Elıterjesztı:     Juhász Gyula polgármester 
  Elıkészítéséért felelıs:    Kutasiné Nagy Katalin jegyzı 
  Elıkészítésben résztvevı:   dr. Gazdag Judit jogi referens 
  Elızetes bizottsági tárgyalás:   --- 

 

2. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének .../2011. (….) önkormányzati 
rendelete a hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 4/2010. (III. 23.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 

   Elıterjesztı:     Juhász Gyula polgármester 

        Elıkészítéséért felelıs:     Kutasiné Nagy Katalin jegyzı 
        Elıkészítésében résztvevı:    Sápi Tamás pályázati referens  

Elızetes bizottsági tárgyalás: --- 

 
3. Interpelláció 
 
2011. április 
 

1.  Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének  …/2011. (…) önkormányzati rendelete  a 
2010. évi költségvetésrıl szóló 1/2010. (II. 18.) önkormányzati rendelet végrehajtásáról. Felsılajos 
Önkormányzatának 2010. évi  zárszámadása  

       Elıterjesztı:     Juhász Gyula polgármester 
       Elıkészítéséért felelıs:     Kutasiné Nagy Katalin jegyzı 
       Elıkészítésében résztvevı:    Dömötör Klára Edit irodavezetı  
       Elızetes bizottsági tárgyalás:   --- 

   
2.  Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének .../2011. (…) önkormányzati rendelete 
a 2011. évi költségvetésrıl szóló …/2011. (….) önkormányzati rendelet módosításáról    

       Elıterjesztı:     Juhász Gyula polgármester 
       Elıkészítéséért felelıs:     Kutasiné Nagy Katalin jegyzı 
       Elıkészítésében résztvevı:     Dömötör Klára Edit irodavezetı 
       Elızetes bizottsági tárgyalás:   --- 
        
3.   2010. évi belsı  ellenırzési jelentés  
       Elıterjesztı:     Kutasiné Nagy Katalin jegyzı 
       Elıkészítéséért felelıs:     Kutasiné Nagy Katalin jegyzı 
       Elıkészítésében résztvevı:     dr. Balogh László belsı ellenır 
       Intézményi belsı ellenır 
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       Elızetes bizottsági tárgyalás:   --- 
        
4.   Felsılajos Község Önkormányzata polgármesterének beszámolója a Kecskemét és Térsége 
      Többcélú Társulás Társulási Tanácsában végzett tevékenységérıl 
      Elıterjesztı:     Juhász Gyula polgármester 
      Elıkészítéséért felelıs:     Kutasiné Nagy Katalin jegyzı  
      Elıkészítésében résztvevı:    Sápi Tamás pályázati referens   
      Elızetes bizottsági tárgyalás:   ---    
 
5. Interpelláció  
 
2011. május  

 

1. Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának értékelése 
      Elıterjesztı:     Juhász Gyula polgármester  
      Elıkészítéséért felelıs:     Kutasiné Nagy Katalin jegyzı 
      Elıkészítésében résztvevı:    Gyurgyik Erzsébet vezetıi referens  
       Józsáné dr. Kiss Irén intézményvezetı  
       Turupuli Péterné irodavezetı 

       Svébisné Mészáros Magdolna Gyámh.üi 
       Móráné Vass Magdolna Gyámh.üi 
       Szívós Antalné adó- és pénzügyi ügyintézı 

  Elızetes bizottsági tárgyalás:   --- 

 
2. Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi Gyermekjóléti és Szociális Intézményének átfogó 

beszámolója a 2010. évrıl 
Elıterjesztı:     Juhász Gyula polgármester  
Elıkészítéséért felelıs:     Kutasiné Nagy Katalin jegyzı 
Beszámoló elkészítéséért felelıs:                  Józsáné dr. Kiss Irén Intézményvezetı 
Elıkészítésében résztvevı:   Nagy Judit irodavezetı  

       Elızetes bizottsági tárgyalás:   Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága  
 
3. Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatala beszámolója a 2010. évben végzett munkájáról  

Elıterjesztı:     Kutasiné Nagy Katalin jegyzı   
Elıkészítéséért felelıs:     Kutasiné Nagy Katalin jegyzı 
Beszámoló elkészítéséért felelıs:                  Gyurgyik Erzsébet vezetıi referens 
Elıkészítésében résztvevı:    Dömötör Klára Edit irodavezetı 
       Muhariné Mayer Piroska aljegyzı 
       Turupuli Péterné irodavezetı 
       Nagy Judit irodavezetı 
       Rostás Anita csoportvezetı 
       Káré Zsuzsanna csoportvezetı  
       Szilágyi Ödön csoportvezetı 
       Gulyás Attiláné csoportvezetı  
       Svébisné Mészáros Magdolna Gyámh.üi. 

  Móráné Vas Magdolna Gyámhiv.üi. 
Elızetes bizottsági tárgyalás:   --- 

 
4. Interpelláció 

 

 
2011.   június -  július       s z ü n e t 

 
2011. augusztus 
 
1. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének …./2011. (…) önkormányzati rendelete a  
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2011. évi költségvetésrıl        szóló    …../2011. (…) önkormányzati rendelet módosításáról 
Elıterjesztı:     Juhász Gyula polgármester  
Elıkészítéséért felelıs:     Kutasiné Nagy Katalin jegyzı 
Elıkészítésében résztvevı:    Dömötör Klára Edit irodavezetı 
Elızetes bizottsági tárgyalás:   --- 

 
2.   Jelentés az önkormányzat 2011. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról   

 Elıterjesztı:     Juhász Gyula polgármester  
 Elıkészítéséért felelıs:     Kutasiné Nagy Katalin jegyzı 
 Elıkészítésében résztvevı:   Dömötör Klára Edit irodavezetı 
  Elızetes bizottsági tárgyalás:   --- 

      

3. Interpelláció 
 

2011. szeptember 
 

1. Beszámoló a település közbiztonságának helyzetérıl a közbiztonság érdekében tett intézkedésekrıl, 
és az azzal kapcsolatos feladatokról  

Elıterjesztı:     Juhász Gyula polgármester  
Elıkészítéséért felelıs:     Kutasiné Nagy Katalin jegyzı 
Beszámoló elkészítéséért felelıs:   Kméti Vár. Rendırkap.képviselıje 
Elıkészítésében résztvevı:    Gyurgyik Erzsébet vezetıi referens 
Elızetes bizottsági tárgyalás:   --- 

 
2.   A Megyei Területfejlesztési Tanács éves munkájáról és a képviselt álláspontjáról szóló 
       beszámoló 

Elıterjesztı:     Juhász Gyula polgármester  
Elıkészítéséért felelıs:     Kutasiné Nagy Katalin jegyzı 
Beszámoló elkészítéséért felelıs:                  TÖT képviselıje   
Elıkészítésben  résztvevı:             Sápi Tamás pályázati referens   
Elızetes bizottsági tárgyalás:                        --- 
 

3.  Interpelláció 

 
 
2011. október 
 
1.  2012. évi belsı ellenırzési terv jóváhagyása 
      Elıterjesztı:     Kutasiné Nagy Katalin jegyzı  
      Elıkészítéséért felelıs:     Kutasiné Nagy Katalin jegyzı 
      Elıkészítésében résztvevı:    dr. Balogh László belsı ellenır  
      Elızetes bizottsági tárgyalás:  --- 
 
 
2.  Felsılajos Község Önkormányzata polgármesterének beszámolója a Kecskemét és Térsége 
      Többcélú Társulás Társulási Tanácsában végzett tevékenységérıl 
      Elıterjesztı:     Juhász Gyula polgármester 
      Elıkészítéséért felelıs:     Kutasiné Nagy Katalin jegyzı  
      Elıkészítésében résztvevı:    Sápi Tamás pályázati referens   
      Elızetes bizottsági tárgyalás:  --- 
 
3.  Interpellációk 
 
2011. november 
 
1.  Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének …./2011. (…) önkormányzati rendelete a  
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2011. évi költségvetésrıl        szóló …../2011. (…) önkormányzati rendelet módosításáról 
Elıterjesztı:     Juhász Gyula polgármester  
Elıkészítéséért felelıs:     Kutasiné Nagy Katalin jegyzı 
Elıkészítésében résztvevı:    Dömötör Klára Edit irodavezetı 
Elızetes bizottsági tárgyalás:   --- 
 

2. Jelentés a 2011. évi költségvetés I-III. n. évi végrehajtásáról 
     Elıterjesztı:      Juhász Gyula polgármester 
     Elıkészítéséért felelıs:     Kutasiné Nagy Katalin jegyzı 
     Elıkészítésében résztvevı:                Dömötör Klára Edit irodavezetı 
     Elızetes bizottsági tárgyalás:                --- 
 
3. Felsılajos Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetési koncepciója 
     Elıterjesztı:      Juhász Gyula polgármester 
     Elıkészítéséért felelıs:     Kutasiné Nagy Katalin jegyzı 
     Elıkészítésében résztvevı:     Dömötör Klára Edit Adó irodavezetı 
     Elızetes bizottsági tárgyalás:   --- 
  
4. Fekete István Általános Iskola Felsılajosi Tagintézménye átfogó beszámolója a 2010/2011-es 

tanévrıl 
Elıterjesztı:     Juhász Gyula polgármester  
Elıkészítéséért felelıs:     Kutasiné Nagy Katalin jegyzı 
Beszámoló elkészítéséért felelıs:                  Osbáth Barna igazgató 
Elıkészítésében résztvevı:    Nagy Judit irodavezetı 

       Elızetes bizottsági tárgyalás:   --- 
 

5. Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde Felsılajosi Tagintézménye átfogó 
beszámolója a 2010/2011-es nevelési évrıl 

 Elıterjesztı:     Juhász Gyula polgármester  

Elıkészítéséért felelıs:     Kutasiné Nagy Katalin jegyzı 
Beszámoló elkészítéséért felelıs:                  Kocsis Györgyné intézményvezetı 
Elıkészítésében résztvevı:    Nagy Judit irodavezetı 

       Elızetes bizottsági tárgyalás:   --- 
 
6.  Interpelláció 

 
 
2011. december   
 
    K ö z m e g h a l l g a t á s 
 
2011. december 
 

1. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének .../2011. (...) önkormányzati rendelete a 
gyermekvédelmi támogatásokról valamint a gyermekjóléti alapellátásokról szóló 11/2009. (XII. 01.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 

Elıterjesztı:     Juhász Gyula polgármester 
Elıkészítéséért felelıs:     Kutasiné Nagy Katalin jegyzı 
Elıkészítésében résztvevı:                Rostás Anita csoportvezetı    

       Elızetes bizottsági tárgyalás:   --- 
 

 

2. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének  .../2011. (...) önkormányzati rendelete 
a személyes gondoskodást nyújtó szociális alapellátásokról szóló 5/2010. (III. 23.) önkormányzati 
rendelet módosításáról 
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  Elıterjesztı:     Juhász Gyula polgármester 

Elıkészítéséért felelıs:     Kutasiné Nagy Katalin jegyzı 
Elıkészítésében résztvevı:                Rostás Anita csoportvezetı    

        Elızetes bizottsági tárgyalás:   --- 
 
3.  Felsılajos Község Önkormányzatának 2012. évi munkaterve 

 Elıterjesztı:     Juhász Gyula polgármester 

      Elıkészítéséért felelıs:     Kutasiné Nagy Katalin jegyzı 
      Elıkészítésében résztvevı:                 dr. Gazdag Judit jogi referens    
      Elızetes bizottsági tárgyalás:   --- 
 
4.   Interpellációk 
 
 
4. napirendi pont 
A Lajosmizsei Tőzvédelmi és Mőszaki Mentési Köztestület tagságába történı delegálás 
Elıadó: Juhász Gyula polgármester 
 
Juhász Gyula polgármester: Ezzel kapcsolatban van-e valakinek kérdése? Akkor én elmondanám, hogy 
Koller Dániel elnök megkeresett, hogy delegáljunk egy képviselıt az ı üléseikre. İk polgármestert kértek 
volna, én az alpolgármester személyére teszek javaslatot, amennyiben ezzel egyetért a testület. Van-e 
valakinek más javaslata, véleménye? 
Amennyiben nincs, aki a határozat-tervezettel egyetért úgy, hogy az alpolgármestert delegáljuk, kérem 
kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a képviselı-testület 5 igen szavazattal – tartózkodás, 
ellenszavazat nem volt – a következı határozatot hozta. 
 
56/2010. (XII. 13.) ÖH 
A Lajosmizsei Tőzvédelmi és Mőszaki Mentési  
Köztestület tagságába történı delegálás 
 

Határozat 
 

1.) Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı–testülete által delegált 1 fı a Lajosmizsei 
Tőzvédelmi és Mőszaki Mentési Köztestület tagságába: Kun János alpolgármester. 
 
2.) Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete felhatalmazza a megválasztott 
képviselıt, hogy az elnökségi-bizottsági tagválasztáson részt vegyenek.  
 
Felelıs: Képviselı-testület  
Határid ı: 2010.december 13.  

 
5. napirendi pont 
Jelentés a 2010. évi költségvetés I-III. negyedévi végrehajtásáról 
Elıadó: Juhász Gyula polgármester 
 
Juhász Gyula polgármester: Ezzel kapcsolatban van-e valakinek kiegészítése, véleménye? 
 
Gáspár Vilmos pénzügyi szakértı: Rövid kiegészítést tennék, mely az  intézményekkel kapcsolatos. Az 1-
10 havi IGSZ írásbeli tájékoztató alapján, iskolánál, óvodánál mind a személyi juttatások és mind a dologi 
kiadások elıirányzaton belül vannak. Összességében is elıirányzat alatt vannak. Ugyanaz nem mondható el a 
saját bevételekrıl, mely mindkét intézménynél mélyen az elıirányzat alatt alakult, ez 50-60%-os teljesülést 
mutat. Az év során ez még változni fog. Várhatóan a kiadások  csökkenése kompenzálni fogja a bevételek 
hiányát az év végére. Reméljük nem lesz szükség pótfinanszírozásra.  
 
Juhász Gyula polgármester: Köszönöm a tájékoztatást, van-e valakinek kérdése, észrevétele, véleménye? 
 Amennyiben nincs, aki a határozat-tervezettel egyetért, kérem kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy 
a képviselı-testület 5 igen szavazattal – tartózkodás, ellenszavazat nem volt – a következı határozatot hozta. 
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57/2010. (XII. 13.) ÖH. 
Jelentés a 2010. évi költségvetés 
 I-III. negyedévi végrehajtásáról 

Határozat 
 
Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı Testülete elfogadja a polgármester jelentését a 2010. évi 
költségvetés I-III. negyedévi végrehajtásáról, a jelentés mellékleteivel együtt. 
 
Felelıs: Képviselı-testület 
Határid ı: 2010. december 13. 
 
 
6. napirendi pont 
Közfoglalkoztatás 2011. 
Elıadó: Juhász Gyula polgármester 
 
Juhász Gyula polgármester: A kistérségtıl vártunk egy állásfoglalást, hogy hogyan fog ez mőködni. Ez 
nem érkezett meg. A polgármestert hatalmaznánk fel, hogy ebben az ügyben eljárjon. 
 
Muhariné Mayer Piroska aljegyzı:  Annyiban szeretném kiegészíteni polgármester urat, hogy ez a 
felhatalmazás átmeneti idıszakra szól. December 14-én tárgyalja az országgyőlés a közfoglalkoztatással 
kapcsolatos jövı évi szabályozásokat. Várhatóan az önkormányzatok egyedileg és társulásban is fognak 
tudni pályázni a közcélú munkában való részvételre. Ebben az évben Lajosmizse és Felsılajos is benne volt a 
Kecskemét és Térsége Társulásban a közcélú foglalkoztatással. A jövıre nézve nem tudjuk melyik lenne a 
célszerőbb, csatlakozni a társuláshoz, vagy egyedileg pályázni. Az elıterjesztés az átmeneti idıszakot kezeli. 
Amíg a közfoglalkoztatás további mőködtetésének formáját megtalálnánk és elkészítenénk az erre vonatkozó 
megállapodást. Addig is van lehetıség arra, hogy az átmeneti idıszakra közcélú munkaerıket alkalmazzunk. 
Az ezzel kapcsolatos döntések meghozatalára hatalmaznánk fel a polgármestert. Így elkerülhetı lenne egy 
rendkívüli ülés összehívása. 
 
Juhász Gyula polgármester: Köszönöm a tájékoztatást, én úgy gondolom a kistérség is azért tette át az 
ülését 14-rıl 15-re, hogy az országgyőlés döntésének megfelelıen tudjanak tárgyalni. 
Van-e valakinek kérdése, észrevétele, véleménye? 
Amennyiben nincs, aki a határozat-tervezettel egyetért, kérem kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a 
képviselı-testület 5 igen szavazattal – tartózkodás, ellenszavazat nem volt – a következı határozatot hozta. 
 
58/2010. (XII. 13.) ÖH. 
Közfoglalkoztatás 2011.  

Határozat 

 

Felsılajos Község  Önkormányzata Képviselı-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a 
Kecskemét és Térsége Többcélú Társulással kötött – a közcélú foglalkoztatásra vonatkozó – 
megállapodás felülvizsgálatáig – a közfeladatok ellátásának folyamatos biztosítása érdekében – az 
idıközben kiírásra kerülı pályázatokhoz kapcsolódó intézkedéseket megtegye, továbbá az azokhoz 
kapcsolódó megállapodásokat aláírja.  
 
Határid ı: 2010. december 13.  
Felelıs:  Képviselı-testület 

 
 
7. napirendi pont 
Egyebek 
 
Juhász Gyula polgármester: Van-e valakinek egyebek között észrevétele? Ha nincs észrevétel, tájékoztatást 
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szeretnék nyújtani,  
kb. 10 éve csatlakoztunk a ceglédi hulladéklerakó társuláshoz. Jeleztük, hogy ki szeretnénk lépni, ezt közel 
öt éve. Mindezt sikertelenül. Felhalmozódott 2.683.713 Ft  tartozásunk, ami úgy gondolom jogos követelés 
részükrıl. Részt vettünk a legutolsó ülésükön, ahol szinte feloszlatták az ülést, a napirendi pontokat sem 
fogadták el. 48 település vesz ebben részt, és nincs egyetértés. Közben nekünk a szemetünket valahova el 
kellett helyezni. A Saubermacherrel van élı szerzıdésünk, ami 2011. év végéig érvényes. Fontos, hogy a 
szilárd hulladék elhelyezése jelenleg megoldott. A konzorcium megbízta a Hírös Hulladék Kft-t, ık tudnának 
szolgáltatni január elsejétıl. Kérdés, mit kellene ezzel tennünk. 
A társulásban 0,3%-ban tulajdonosok vagyunk, kérdés, hogy ez a tulajdonjog átváltható-e a késıbbi 
kilépésnél egy bizonyos összegre? Sápi Tamás kollégát kérdezem, van-e errıl valami bıvebb információd? 
 
Sápi Tamás pályázati referens: Az összes konzorciumi tag minısített többségének határozata kell a 
kilépéshez. De ez gyakorlatilag lehetetlen. Kb. 20 településnek van még tartozása, ugyanúgy mint 
Felsılajosnak is. Más településeknek is van érvényes szerzıdése, azokkal akik szolgáltatnak. A tartozás 
viszont valóban jogos, melyet dr. Szeberényi Gyula jogtanácsos is megerısített. Ezt elıbb utóbb le fogják 
emelni Felsılajos kasszájából, méghozzá kamatostól. A Saubermacher szerzıdését nem érdemes felmondani, 
fıleg ha a szolgáltatásaival meg vannak  elégedve. Ez a Kft. csak az ártalmatlanításra adott árajánlatot, a 
Saubermacher pedig vállalja az elszállítást  és az ártalmatlanítást is. A szerzıdésük a jövı év végén fog 
lejárni. 
 
Juhász Gyula polgármester: Köszönöm a tájékoztatást. Ami egészen biztos, hogy ez a létesítmény 
megvalósult Uniós forrásokból. A kilépés lehetıségét meg kellene fontolni, a tartozásunkat talán fedezné a 
tulajdonrészünk. A társulás mőködtetése miatt kb. dupla lenne a szemétszállítási díjunk. 
A Hírös Kft. kezdeményez egy beszélgetést velünk, szerintem meg kellene ıket hallgatni. A beszélgetést 
követıen tudnánk eldönteni a folytatást. 
Van-e valakinek kérdése, észrevétele, véleménye? 
Véleményem szerint kellene, hogy legyen egy hivatalos ülésünk elıbb, de eddig csak egy kötetlen 
beszélgetésre volt lehetıségünk. Fontosnak tartottam, hogy a testületet tájékoztassam a tartozásunkról. 
 
Sápi Tamás pályázati referens: Az árajánlatukat megnéztük, az kicsivel drágább, mint a jelenlegi 
ártalmatlanítási költség, kb. 10%-kal. 
 
Juhász Gyula polgármester: Köszönöm a pontosítást, a napirendet határozathozatal nélkül lezárom. 
 
8. napirendi pont 
Interpelláció 
 
Juhász Gyula polgármester: Szeretne valaki interpellálni? 
- 
Amennyiben senki, nagyon szépen köszönöm a jelenlétet mindenkinek.  A mai testületi ülést 15.45 órakor 
bezárom.  
 

Kmf. 
 
Juhász Gyula         Kutasiné Nagy Katalin 
polgármester          jegyzı távollétében: 
 
 
         Muhariné Mayer Piroska 
            aljegyzı 
 
Jegyzıkönyv hitelesítı: 
 
Kun János        Makainé Antal Anikó 
képviselı         képviselı 
 
 
 


