
Felsılajos Község 
Önkormányzata 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 
2009. december l8. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Az ülésen hozott határozatok száma és tárgya: 
 
 

48/2009. (XII.l8.) ÖH   Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás által készi- 
     tett 2010. évi közfoglalkoztatási terv elfogadása 
 
49/2009. (XII.l8.) ÖH   Megállapodás kötése a Kecskemét és Térsége Több- 
     célu Társulással a közcélú foglalkoztatás szervezésére 
 
50/2009. (XII.l8.) ÖH   Közösségi ellátások biztosítása 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



J e g y z ı k ö n y v 
 
 
 

Készült: Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. december  l8-án 
               tartott ülésérıl a Faluházban. 
 
Jelen vannak:  Csordás László polgármester, Bogdán Jenı alpolgármester, Vidra Pál, 
                           Juhász Gyula, Makainé Antal Anikó, Keresztes László, Farkas Ferenc, 
                           Nagy Klára képviselık  (8 fı) 
 
Az ülés kezdete.  11.15 óra 
 
Tanácskozási joggal meghívottak: 
 Kutasiné Nagy Katalin jegyzı 
Muhariné Mayer Piroska aljegyzı 
Tengölics Judit  irodavezetı 
Tengeri Dalma  tanácsos 
Gáspár Vilmos  pü. szakértı 
Keresztes Lászlóné  tagóvoda vez. 
Marticsekné Sápi Csilla tagiskola vez. 
 
Jegyzıkönyvvezetı:   Nagy Imréné 
 
 
Csordás László polgármester: Tisztelettel köszöntök mindenkit a mai testületi ülésünkön. 
Megállapítom, hogy a testületi ülésünk határozatképes, mivel 8 fı van jelen. 
Jegyzıkönyv hitelesítınek  javaslom Juhász Gyula és Vidra Pál képviselıket. 
Kérem aki a javaslattal egyetért kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 8 igen szavazattal Juhász Gyula és Vidra Pál 
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 8 igen szavazattal  a következı napirendi pontokat 
fogadta el. 
 
Napirendi pontok        Elıterjesztı 
1.) Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás által készített   Csordás László 
     2010. évi közfoglalkoztatási terv és megállapodás elfoga-  polgármester 
     dása 
 
2.) Közösségi ellátások biztosítása      Csordás László 
          polgármester 
 
3.) Interpelláció 
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1.napirendi pont 
Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás által készített 2010. évi közfoglalkoztatási terv 
és megállapodás elfogadása 
Elıadó:  Csordás László polgármester 
 
Csordás László polgármester:  Az  elmúlt ülésen is foglalkoztunk ezzel a kérdéssel, az „Út a 
munkához” programot  minısítettük. A Kistérségi Társuláson belül végezzük ezt a munkát. 
Nagy változás nincs az anyagban, azokat a lehetıségeket, melyek a településünkre hatékony 
ki kell használni. 95 %-os állami támogatottságú és 5 %-os az önkormányzat részérıl. 
 
Farkas Ferenc képviselı: Ez a program jó, mert saját lakosainkat foglalkoztatni tudjuk. 
 
Csordás László polgármester:  Van-e valakinek kérdése, véleménye. – Amennyiben nincs 
úgy a határozati javaslat két pontját külön-külön szavaztatom. 
Aki egyetért a közfoglalkoztatási terv elfogadásával, kézfeltartással jelezze. 
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 8 igen szavazattal a következı határozatot hozta. 
 
48/2009.(XII.18.) ÖH 
Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás 
által készített 2010. évi közfoglalkoztatási 
terv elfogadása 
 
        H a t á r o z a t 
 

Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete elfogadja a Kecskemét 
és Térsége Többcélú Társulás által készített 2010. évi közfoglalkoztatási tervet. 
 
Felelıs: Képviselı-testület 
Határidı: 2009. december l8. 
 

Csordás László polgármester:  Aki egyetért a II. határozati javaslattal, vagyis a  
megállapodással kézfeltartással jelezze. 
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 8 igen szavazattal a következı határozatot hozta. 
 
49/2009.(XII.18.) ÖH 
Megállapodás kötése a Kecskemét és Térsége  
Többcélú Társulással a közcélú foglalkoztatás 
szervezésére 
 
 

      Határozat 
 
1. Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete elfogadja a Kecskemét és 

Térsége Többcélú Társulás -  a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 
1993. évi III. törvény 36. §-ában szabályozott közcélú foglalkoztatás szervezésére 
irányuló – megállapodást 
azzal, hogy a megállapodás 8. pontjának elsı mondatát az alábbiakra módosítani kell: 
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„A Társulás vállalja, hogy a közcélú foglalkoztatással kapcsolatban felmerült dologi 
költségekrıl az önkormányzattal történt elızetes egyeztetést követıen tételes 
elszámolást készít, melyet a tárgyhó utolsó munkanapján megküld az önkormányzat 
részére.” 
 

2. Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a társulási megállapodás 
aláírására felhatalmazza a polgármestert.  

 
Felelıs: Képviselı-testület, polgármester 
Határid ı:  2009. december 18.  
   2009. december 31. (Megállapodás aláírása vonatkozásában)  

 
 
 

2. napirendi pont 
Közösségi ellátások biztosítása 
Elıadó: Csordás László polgármester 
 
Csordás László polgármester:  Minden azon típusú embernek, akiknek erre az ellátásra 
szükségük van a lehetıséget meg kell adni, hogy ezek az emberek gyógyulni tudjanak. 
Ahhoz, hogy ezt a szolgáltatást igénybe tudjuk venni 22.446.- Ft-ba kerül éves szinten a 
településnek. Az emberek egyre jobban érdeklıdnek utána. Ezek az emberek a javulás útjára 
kerülhetnek. Ennyi összegért meg kell adni az embereknek a lehetıséget. 
Van-e kérdés, vélemény. – Amennyiben nincs aki egyetért a határozati javaslattal 
kézfeltartással jelezze. 
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 8 igen szavazattal a következı határozatot hozta. 
 
50/2009.(XII.18.) ÖH 
Közösségi ellátások biztosítása 
 
         H a t á r o  z a t 
 

1) Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete vállalja a közösségi 
ellátások (szenvedélybetegek közösségi ellátása, pszichiátriai betegek közösségi 
ellátása és szenvedélybetegek alacsonyküszöbő közösségi ellátása) biztosítását 2010. 
évre. 

2) Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a határozat 1 pontjában 
foglalt feladat ellátására feladat-ellátási szerzıdést köt a Fıplébániai Karitász 
Alapítvány RÉV Szenvedélybeteg-segítı Szolgálattal, melynek aláírásra felhatalmazza 
a polgármestert. 

3) Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete kötelezettséget vállal arra, 
hogy a közösségi ellátások biztosításához szükséges 22.446.- Ft lakosságarányos 
települési hozzájárulás összegére a 2010. évi költségvetésében fedezetet biztosít.  

 
Felelıs: Képviselı-testület, polgármester 

    Határidı: 2009. december 18. 
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3. napirendi pont 
Interpelláció 
 
Keresztes László képviselı: Ebben az évben már nincs sok lehetıség, hogy az utakat rendbe 
rakjuk, de ha lehetıség lesz az útjavításra, a Pesti utca folytatásaként annak középsı részén 
lévı bozótok irtására kerüljön sor. 
 
Csordás László polgármester:  Az idıjárás miatt a bokros rész kiirtására nem került sor, ha 
jobb lesz az idı akkor folytatni fogjuk. 
 
Csordás László polgármester:  Van-e további interpelláció? – Amennyiben nincs, kérdezem 
az interpellálót, hogy a kérdésre adott választ elfogadja-e? 
 
Keresztes László képviselı:  Igen elfogadom. 
 
Egyéb bejelentés 
 
Csordás László polgármester: A rendezési tervvel kapcsolatban  a tervezı  arról informált, 
hogy a januári ülésre lesz készen az anyag, mert a szabályok teljesen megváltoztak. Egy 
dologra vártunk a zöld területet folytatni kell, mert a meglévı nem elegendı. Azok a 
vállalkozók, akik nagyon várják egy kis sikerélménnyel is gazdagodni tudnak. 
Év vége közeledik, a karácsony és a szilveszter a családok ünnepe, de ilyenkor szoktuk mi is 
megköszönni azt az éves munkát, melyet a közösségi munkában is teszünk. Én azt kérném a 
képviselı-testülettıl, hiszen mindazt amit a munkatervben, a koncepcióban megtervezünk, 
annak megfelelıen végezzük a munkánkat. Nagy tisztelettel szeretném megköszönni jegyzı 
asszonynak, aljegyzı asszonynak és a lajosmizsei munkatársaknak azt a munkát, mellyel 
segítették munkánkat. 
Kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új évet kívánok erıben, egészségben. 
 
Több napirend nem volt, így polgármester a képviselı-testületi ülést ll.30 órakor bezárta. 
 
 
                                                                    kmf. 
 
 
 
           Csordás László                                                      Kutasiné Nagy Katalin 
            polgármester                                                                    jegyzı 
 
Jegyzıkönyv hitelesítık: 
 
 
            Juhász Gyula                                                        Vidra Pál 
            képviselı                                                               képviselı 
 
 
 


