Felsılajos Község
Önkormányzata
Iktsz:LMKOHFL/94/13/2015
Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve
2015. november 23.
Az ülésen hozott rendeletek és határozatok száma és tárgya:
Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 16/2015. (XI.24.) önkormányzati
rendelete a közterületen történı szeszes ital fogyasztásának korlátozásáról
Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 17/2015. (XI.24.) önkormányzati
rendelete a háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi és védınıi körzetekrıl szóló 15/2015. (X.26.)
önkormányzati rendelet módosításáról
42/2015. (XI.23.) ÖH

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületnek a
háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi és védınıi körzetekrıl
szóló önkormányzati rendeletének elfogadásából adódó feladat
végrehajtása

43/2015. (XI.23.) ÖH

Felsılajos Község Önkormányzatának tulajdonában lévı felsılajosi
11 helyrajzi számú ingatlan helyiségeinek 2016. évi bérleti díja

44/2015. (XI.23.) ÖH

A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatalban igazgatási szünet
elrendelése

45/2015. (XI.23.) ÖH

Felsılajos
Község
Önkormányzatának
tulajdonában
álló
víziközmővek használati díjával kapcsolatos döntés meghozatala

46/2015. (XI.23.) ÖH

Felsılajos
Község
Önkormányzatának
tulajdonában
álló
víziközmővekre vonatkozó, 2016-2030 közötti idıszak gördülı
fejlesztési tervével kapcsolatos döntések meghozatala

47/2015. (XI.23.) ÖH

Felsılajos
Község
Önkormányzatának
tulajdonában
álló
víziközmővekre vonatkozó, 2015. augusztus 31. napjáig hatályos
vagyonkezelési szerzıdéshez kapcsolódó záró elszámolással
kapcsolatos döntések meghozatala

48/2015. (XI.23.) ÖH

Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Szerzıdés módosítása

49/2015. (XI.23.) ÖH

Beszámoló az adóztatásról

50/2015. (XI.23.) ÖH

A „VARIO MEDCARE
bevezetésének megszervezése

51/2015. (XI.23.) ÖH

Járási Esélyteremtı Program elfogadása

mobil

Egészségır”

szolgáltatás

JEGYZİKÖNYV
Készült: A Képviselı-testület 2015. november 23-án, 13.48 órakor a Felsılajos Község Faluházában
megtartott Képviselı-testületi ülésrıl.
Jelen vannak: Juhász Gyula polgármester, Kun János alpolgármester, Makainé Antal Anikó, Majoros
István, Czigány Lajos. A Képviselı-testület létszáma összesen 5 fı.
Tanácskozási joggal meghívottak:

dr. Balogh László jegyzı

Egyéb meghívottak:

Rimóczi Erika pénzügyi irodavezetı
dr. Tóth Andrea irodavezetı
Gyurgyik Erzsébet vezetıi referens

Jegyzıkönyvvezetı:

Rıfös-Horvát Edit

Juhász Gyula polgármester: Tisztelettel köszöntök mindenkit a mai Képviselı-testületi ülésünkön.
Megállapítom, hogy az ülés határozatképes, hiszen 5 fı képviselı jelen van.
A napirendi pontokat a meghívóban szereplı sorrendben tárgyaljuk.
Van-e valakinek esetleg más napirendi pont tárgyalására javaslata? Amennyiben nincs, kérem, aki így
elfogadja a napirendi pontokat, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselı-testület tagjai
5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- az alábbi napirendi pont tárgyalását fogadta el:
Napirend
1. Felsılajos
Község
Önkormányzata
Képviselı-testületének…/2015.
(…)
önkormányzati rendelete a közterületen történı szeszes ital fogyasztásának
korlátozásáról
2. Felsılajos Község Önkormányzatának…/2015. (...) önkormányzati rendelete a
háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi és védınıi körzetekrıl szóló 15/2015.
(X.26.) önkormányzati rendelet módosításáról
3. Felsılajos Község Önkormányzatának tulajdonában lévı felsılajosi 11 helyrajzi
számú ingatlan helyiségeinek 2016. évi bérleti díja
4. A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatalban igazgatási szünet elrendelése
tárgykörő napirendi pont elızetes véleményezése
5. Felsılajos Község Önkormányzatának tulajdonában álló víziközmővekkel kapcsolatos
döntések meghozatala
6. Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Szerzıdés módosítása
7. A jegyzı beszámolója az adóztatásról
8. A „VARIO MEDCARE mobil Egészségır” szolgáltatás bevezetésének
megszervezése
9. Járási Esélyteremtı Program elfogadása
10. Egyebek
11. Interpelláció

1. Napirendi pont: Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének…/2015. (…)
önkormányzati rendelete a közterületen történı szeszes ital fogyasztásának korlátozásáról
Juhász Gyula polgármester: Mint testület is örülünk annak, hogy megszületett a közterületen történı
alkohol fogyasztás korlátozásáról szóló rendeletünk. Bízunk benne, hogy a lakosok is örülnek neki. A
közterület felügyelınek a rendelet hatályba lépését követıen joga lesz eljárni az ilyen jellegő ügyekben.
Természetesen a korlátozás alól kivételt képeznek a falunapi rendezvények és a szilveszter is.
Van-e valakinek még kérdése, véleménye, javaslata ezzel kapcsolatosan? Amennyiben nincs, a
rendeletet szavaztatom. Kérem, aki elfogadja a rendelet-tervezetet, kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az
alábbi rendeletet alkotta:
Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének
16/2015. (...) önkormányzati rendelete
a közterületen történı szeszes ital fogyasztásának korlátozásáról
Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva a következıket rendeli el:

(1)
(2)

1. §
A közterületeken szeszes italt fogyasztani - kivéve a (2) bekezdésben foglalt eseteket - tilos.
A szeszes ital fogyasztás tilalma nem terjed ki:
a) az érvényes engedéllyel rendelkezı vendéglátó egységre, annak elıkertje, kitelepülése
területére, nyitvatartási idıben,
b) az engedéllyel szervezett és engedéllyel rendelkezı rendezvény területére, a rendezvény
ideje alatt,
c) Felsılajosi Falunapok ideje alatt,
d) minden év december 31-én 18.00 órától következı év január 1-jén 08.00 óráig terjedı
idıszakra.

2. §
(1) E rendelet alkalmazásában:
a)
közterület: az épített környezet alakításáról és védelmérıl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény
2. § 13. pontja szerinti terület, valamint az Önkormányzat tulajdonában nem álló egyéb ingatlanok
közhasználtra, illetve gyalogos forgalom részére átadott területrésze.
b)
szeszesital: minden alkohol tartalmú ital, kivéve a gyógynövények gyógyászati jellegő
szeszes kivonatát és az ezek felhasználásával készült terméket, továbbá az 1,2%-nál kevesebb
alkoholtartalmú üdítıitalokat.
3. §
(1) Ez a rendelet 2015. december 1. napján lép hatályba.
Juhász Gyula sk.
polgármester

dr. Balogh László sk.
jegyzı

A rendelet kihirdetésének napja: 2015. ……………………
dr. Balogh László sk.
jegyzı

2. Napirendi pont: Felsılajos Község Önkormányzatának…/2015. (...) önkormányzati rendelete a
háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi és védınıi körzetekrıl szóló 15/2015. (X.26.) önkormányzati
rendelet módosításáról
dr. Balogh László jegyzı: Az elızı testületi ülésünkön tárgyaltuk az orvosi körzetekrıl szóló
rendeletünket, azonban azóta módosítanunk, pontosítanunk kellett a körzethatárokon. Az orvosoknak
megküldtük véleményezésre a rendelet módosítását, akiknek nem volt ellenvetésük a módosítások miatt.
Juhász Gyula polgármester: Köszönjük szépen Jegyzı úrnak, hogy ismertette a napirendi pont
tárgyát. Van-e valakinek még kérdése, véleménye, javaslata ezzel kapcsolatosan? Amennyiben nincs, a
rendeletet szavaztatom. Kérem, aki elfogadja a rendelet-tervezetet, kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az
alábbi rendeletet alkotta:
Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 17/2015. (….) önkormányzati rendelete
a háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi és védınıi körzetekrıl szóló 15/2015. (X.26.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete az egészségügyi alapellátásról szóló 2015.
évi CXXIII. törvény 6. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontjában foglalt
feladatkörében eljárva, az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (2)
bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró alapellátásért felelıs Nemzeti
Egészségfejlesztési Intézet véleményének kikérésével a következıket rendeli el:
1. §
(1) Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének a háziorvosi, házi gyermekorvosi,
fogorvosi és védınıi körzetekrıl szóló 15/2015. (X.26.) önkormányzati rendelet (továbbiakban:
Rendelet) 1. §-a a következı (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Amennyiben alátöréssel új házszám keletkezik, és egyik körzetben sem található, úgy azt, a
fıszám szerinti körzethez tartozónak kell tekintetni.”
2. §
(1) A Rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
3. §
(1) Ez a Rendelet 2015. december 31. napján lép hatályba, és a hatályba lépését követı napon
hatályát veszti.

Juhász Gyula sk.
polgármester
A rendelet kihirdetésének napja: 2015..……………..

dr. Balogh László sk.
jegyzı

dr. Balogh László sk.
jegyzı

1.

melléklet a 17/2015. (...) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet a 15/2015. (X.26.) önkormányzati rendelethez
I. számú
házi gyermekorvosi körzet területi leírása
Felsılajos Község közigazgatási területén
1. Felsılajos Belterület:
1.1. Fı utca
1.2. Akácfa utca
1.3. Településszintő lakosok.
2. Felsılajos Külterület:
2.1. Közös 99 - végig
3. A Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási
megállapodása alapján a körzet részét képezi a Lajosmizse II. sz. házi gyermekorvosi körzetnek.
II. számú
házi gyermekorvosi körzet leírása
Felsılajos Község közigazgatási területén
1. Felsılajos Belterület:
1.1. Alkotás utca;
1.2. Csatorna köz;
1.3. Diófa utca;
1.4. Hársfa utca;
1.5. Iskola utca;
1.6. Jonathán utca;
1.7. Kertész utca;
1.8. Körtefa utca;
1.9. Liget utca;
1.10. Málna utca;
1.11. Nap utca;
1.12. Nyírfa utca;
1.13. Óvoda utca;
1.14. Pesti utca;
1.15. Ribizke utca;
1.16. Vasút köz.
2. Felsılajos Külterület:
2.1. Mizse 8 – 40-ig
3. A Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás
Társulási megállapodása alapján a körzet részét képezi a Lajosmizse I. sz. házi gyermekorvosi
körzetnek.”

Most a határozat-tervezetet szavaztatom. Kérem, aki elfogadja a határozat-tervezetet, kézfelemeléssel
jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem
volt - az alábbi határozatot hozta:
42/2015. (XI.23.) ÖH
Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületnek a
háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi és védınıi körzetekrıl szóló
önkormányzati rendeletének elfogadásából adódó feladat végrehajtása
Határozat
1) Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy
Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének a háziorvosi, házi gyermekorvosi,
fogorvosi és védınıi körzetekrıl szóló önkormányzati rendeletben foglaltak figyelembevételével
a változással érintett egészségügyi szolgáltatókkal az egészségügyi feladat-ellátási szerzıdéseket
módosítsa.
2) Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy
Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének a háziorvosi, házi gyermekorvosi és
fogorvosi körzetekrıl szóló önkormányzati rendeletben foglaltak figyelembevételével az
egészségügyi államigazgatási szervet értesítse.
Felelıs: Képviselı-testület
Határidı:2015. november 23.
3. Napirendi pont: Felsılajos Község Önkormányzatának tulajdonában lévı felsılajosi 11 helyrajzi
számú ingatlan helyiségeinek 2016. évi bérleti díja
Juhász Gyula polgármester: Felsılajos, Iskola u. 12. szám alatt található Faluház helyiségeinek bérleti
díját minden évben tárgyalja a Képviselı-testület.
A településen sokan veszik igénybe az épület elıcsarnokát és nagytermét. Az épület elıcsarnokát
alkalmankénti árusításra veszik igénybe, melynek összege 5000 Ft lenne. A határozat-tervezetet
annyiban módosítanánk, hogy nem alkalmankénti díjat állapítunk meg, hanem minden megkezdett
naptéri nap után kellene az 5000 Ft-os bérleti díjat megfizetni. Tehát alkalom helyett, minden
megkezdett naptári nap kerül a határozat-tervezetbe.
Az épület nagytermét családi, baráti
rendezvényekre veszik igénybe, amely általában péntek délutántól vasárnap délelıttig tart. A bérleti díj
összegét 120.000 Ft összegben javasoljuk. Mindkét esetben a felsılajosi lakosok részére 50%-os
kedvezményt szeretnénk adni.
Van-e valakinek még kérdése, véleménye, javaslata ezzel kapcsolatosan? Amennyiben nincs, a a
határozat-tervezetet szavaztatom. Kérem, aki elfogadja a határozat-tervezetet a módosítással együtt,
kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 5 igen szavazattal – ellenszavazat,
tartózkodás nem volt - az alábbi határozatot hozta:

43/2015. (XI.23.) ÖH
Felsılajos Község Önkormányzatának tulajdonában lévı felsılajosi 11 helyrajzi számú ingatlan
helyiségeinek 2016. évi bérleti díja
Határozat
1. Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a tulajdonában lévı felsılajosi 11 helyrajzi
számú ingatlan elıcsarnokának, nagyteremének 2016. évi bérleti díjait az alábbiakban határozza meg:
Helyiség megnevezése és bérleti díja
1. Az épület elıcsarnoka
156,10 m²
5000 Ft/megkezdett naptári nap
2. Az épület nagyterme, elıcsarnoka a szociális helyiségekkel, és a konyhával együtt
120.000 Ft/alkalom /Felsılajos Község Önkormányzata ezen bérleti díjból a helyi lakosok részére
50 % kedvezmény biztosít/
2. Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete felhatalmazza a Polgármestert a bérleti
szerzıdéseknek a határozat 1. pontjában megállapított díjak szerinti megkötésére és aláírására.
Felelıs: Képviselı-testület, polgármester
Határidı: 2015. november 23.
4. Napirendi pont: A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatalban igazgatási szünet elrendelése
tárgykörő napirendi pont elızetes véleményezése
dr. Balogh László jegyzı: Az elızı évek gyakorlatához hasonlóan az idei évben is szeretnénk, ha a
hivatal dolgzó a két ünnep közötti négy napot pihenéssel, családjával tölthetné. Természetesen
minimális létszámmal ügyeletet tartunk a Hivatalban. A hivatal dolgozói a négy napot saját éves, rendes
szabadságuk terhére veszik ki. 2015. december 28-31. (hétfı - kedd – szerda- csütörtök) napokra, azaz 4
munkanapra igazgatási szünetet rendelük el, amennyiben a Képviselı-testületek jóváhagyják.
Juhász Gyula polgármester: Köszönjük Jegyzı úrnak a szóbeli kiegészítést. Van-e valakinek még
kérdése, véleménye, javaslata ezzel kapcsolatosan? Amennyiben nincs, a a határozat-tervezetet
szavaztatom. Kérem, aki elfogadja a határozat-tervezetet, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy
a Képviselı-testület 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi határozatot
hozta:
44/2015. (XI.23.) ÖH
A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatalban
igazgatási szünet elrendelése
Határozat
1) Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete egyetért azzal, hogy
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Lajosmizsei Közös
Önkormányzati Hivatal 2015. évi munkarendjében 2015. december 28-31. (hétfı - kedd –
szerda-csütörtök) napokra, azaz 4 munkanapra igazgatási szünetet rendeljen el.
2) Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete felkéri a polgármestert, hogy a
határozat 1) pontjában foglalt döntésrıl Lajosmizse Város polgármesterét tájékoztassa.
Felelıs: Képviselı-testület, polgármester
Határidı: 2015. november 23.

5. Napirendi pont: Felsılajos Község Önkormányzatának tulajdonában álló víziközmővekkel
kapcsolatos döntések meghozatala
dr. Balogh László jegyzı: November végéig meg kell állapítanunk a bérleti díjat. A szerzıdésbe
beletettek egy olyan pontot, ami nem él. A bérleti díjak az értékcsökkenések alatt vannak. A díjra nincs
ráhatásunk. A gördülı-fejlesztési tervet tudomásulvételre hoznánk a testület elé. Az amortizáció
mértéke nem érte el a fejlesztéseket. Az önkormányzatnak jövıre saját forrásból kell az ivóvíz hálózat
fejlesztését finanszírozni.
Juhász Gyula polgármester: A vagyonkezelésbıl annyi összeg képzıdött, hogy cask a
vagyonértékelést tudtuk megvalósítani. A tőzcsapok kihelyezése is probléma, minden ingatlantól 100
méterre kell egy tőzcsapot kihelyezni. Fel kell mérnünk, hogy hol van rá szükség és ajánlatot kell
kérnünk.
dr. Balogh László jegyzı: Van lehetıség más vállalkozással végeztetni a rekonstrukciót. A közvetlen
rákötés a Bácsvíz joga.
dr. Tóth Andrea irodavezetı: Még egy kiegészítést mondanék: A bérletüzemeltetés a testület elé fog
kerülni még. Egységes szabélyt kell alkotnia minden településnek.
Juhász Gyula polgármester Van-e valakinek még kérdése, véleménye, javaslata ezzel kapcsolatosan?
Amennyiben nincs, a három határozat-tervezetet szavaztatom. Kérem, aki elfogadja a határozattervezetet, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 5 igen szavazattal –
ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi határozatokat hozta:
45/2015. (XI.23.) ÖH
Felsılajos Község Önkormányzatának tulajdonában álló víziközmővek használati díjával
kapcsolatos döntés meghozatala
Határozat

1) Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy tudomásul veszi azt,
hogy az Önkormányzat tulajdonában álló közmőves ivóvízellátást szolgáló víziközmővekre
vonatkozó, Bácsvíz Zrt-vel 2015. szeptember 1. napjától módosított bérleti-üzemeltetési
szerzıdéstıl eltérıen 2015. november 30. napjáig nem kerül sor a 2016. évi bérleti díj
megállapítására, tekintettel arra, hogy a víziközmő-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény
87. § (1) bekezdése alapján - a 74. § (4) bekezdés 1. pontjában meghatározott rendelet
hatálybalépéséig - a 2015. július 1-jén hatályos megállapodásban meghatározott használati díj
alkalmazandó.

Felelıs: Képviselı-testület
Határidı: 2015. november 23.

46/2015. (XI.23.) ÖH
Felsılajos Község Önkormányzatának tulajdonában álló víziközmővekre vonatkozó, 2016-2030
közötti idıszak gördülı fejlesztési tervével kapcsolatos döntések meghozatala
Határozat
1) Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy tudomásul veszi az
elıterjesztés 2. mellékletét képezı 2016-2030. évre vonatkozó Gördülı Fejlesztési Tervet.
Felelıs: Képviselı-testület, polgármester
Határidı: 2015. november 23.
47/2015. (XI.23.) ÖH
Felsılajos Község Önkormányzatának tulajdonában álló víziközmővekre vonatkozó, 2015.
augusztus 31. napjáig hatályos vagyonkezelési szerzıdéshez kapcsolódó záró elszámolással
kapcsolatos döntések meghozatala
Határozat
1) Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy elfogadja az
elıterjesztés 3. mellékletét képezı Felsılajos Község Önkormányzatának tulajdonában álló
víziközmővekre vonatkozó, 2015. augusztus 31. napjáig hatályos vagyonkezelési
szerzıdéshez kapcsolódó záró elszámolást
Felelıs: Képviselı-testület
Határidı: 2015. november 23.
6. Napirendi pont: Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Szerzıdés módosítása
Juhász Gyula polgármester: Annak idején nem volt egyszerő a szolgáltató kiválasztása. Most meg
kell hosszabítanunk a velük megkötött szerzıdést. 2 évre szeretnénk, nem lenne célszerőbb hosszabb
idıre. 2017. december 31-ig az Izsák-Kommal hosszabbítjuk meg a szerzıdést.
dr. Balogh László jegyzı: Változások lesznek a jogszabályi környezet miatt. Az állam szőkíti a
szolgáltatók számát. A lerakási illeték mértéke pedig növekedni fog.
Juhász Gyula polgármester: A szolgáltatóval nincs probléma. A két hetente házhoz járó szelektív
hulladékgyőjtés jól mőködik községünkben. A szolgáltató részérıl kérés volt, hogy szelektív
hulladékgyőjtı
szigetet
mőködtessünk.
Sajnos
nincs
megfelelıen
használva,
de
közfoglalkoztatottjainkkal megoldjuk a problémát. Még mindig jobba, mintha az erdıben pakolják ki a
lakosok a szemetet. Az is gondot okoz, hogy a zöld hulladéknak nincs helye.
dr. Balogh László jegyzı: Ha humusz szövetség kezdeményezésére a komposztálás beindulna, nem
lenne szemét.

Juhász Gyula polgármester: Van-e valakinek még kérdése, véleménye, javaslata ezzel kapcsolatosan?
Amennyiben nincs, a határozat-tervezetet szavaztatom. Kérem, aki elfogadja a határozat-tervezetet,
kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 5 igen szavazattal – ellenszavazat,
tartózkodás nem volt - az alábbi határozatot hozta:
48/2015. (XI.23.) ÖH
Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Szerzıdés módosítása
Határozat
1) Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a közbeszerzésekrıl szóló 2015. évi
CXLIII. törvény. 9. § (1) bekezdés i) pontjára figyelemmel úgy dönt, hogy 2017. 12. 31-ig
meghosszabbítja a jelenleg hatályos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Szerzıdést az IzsákKom Nonprofit Kft-vel.
2) Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete felhatalmazza a polgármestert a
szerzıdés módosítás elıkészítésére és aláírására.
Felelıs: Képviselı-testület, polgármester
Határidı: 2015. november 23.
7. Napirendi pont: A jegyzı beszámolója az adóztatásról
Juhász Gyula polgármester: Sajnos vannak olyanok, akik nem szeretnek adót fizetni. A végrehajtási
módszer mőködik Lajosmizsén, biztos vagyok benne, hogy Felsılajoson is eredményre fog vezetni.
dr. Balogh László jegyzı: Megpróbálunk humánusan eljárni. A törvény lehetıséget ad
fizetéskönnyítésre, ami fizetés könnyítést vagy halasztást jelent az adózók számára, Tisztában vagyunk
vele, hogy vannak, olyan idıszakok, amikor egy vállalkozásnak anyagi jellegő problémái vannak. Az
esetk többségében az ilyen helyzetet tudjuk kezelni, ha a felek is úgy akarják. Egy dolgo a
fizetıképesség hiány ls egy másik a fizetési készség hiánya. Ha egy vállalkozó három fizetési felszólító
level után nem cselekszik, úgy gondoljuk akkor helye van a végrehajtásnak. Ezekbıl az adókból
mőködtetjük az önkormányzat intézményeit, minden helyi vállalkozásnak meg kell fizetnie.
Juhász Gyula polgármester: Van-e valakinek még kérdése, véleménye, javaslata ezzel kapcsolatosan?
Amennyiben nincs, a jegyzı adóztatási beszámolójáról szóló határozat-tervezetet szavaztatom. Kérem,
aki elfogadja a határozat-tervezetet, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 5
igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi határozatot hozta:
49/2015. (XI.23.) ÖH
Beszámoló az adóztatásról
HATÁROZAT
Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete elfogadja az önkormányzati adóztatásról
szóló jegyzıi beszámolót.
Felelıs: Képviselı-testület
Határidı: 2015. november 23.

8. Napirendi pont: A „VARIO MEDCARE mobil Egészségır” szolgáltatás bevezetésének
megszervezése
Juhász Gyula polgármester:
A Vario Medcare Egészségır szolgáltatás megszervezésével
kapcsolatosan Józsáné dr. Kiss Iréntıl a Társulási Tanács ülésének keretén belül tájékoztatást kaptunk.
A jelenlegi házi segítségnyújtási rendszerünk elavult, már nem kapunk rá semmilyen finanszírozást,
nem tudjuk a hálózatot bıvíteni sem. Ezért ezt év végén megszüntetnénk és az új rendszerrel próbálnánk
megoldani az idısek, betegek felügyeletét. Az új rendszer lehetıséget ad a kommunikációra, lehetséges,
hogy nagyobb lenne erre a modernebb készülékre az igény. El kell döntetnünk, hogy szeretnénk-e
csatlakozni. Vannak üzemeltetési költségei, valamilyen részarányban hozzá kell járulnia az
önkormányzatnak is. A szolgáltatás díja havonta 3810 Ft, három év hőségidıt kell aláírni, így nem kell
kifizetni a készülék 55.000 Ft-os díját. Késıbb kell arról döntenünk, hogy az önkormányzat vállalja-e
azt a bizonyos részt a készülék, illetve szolgáltatásdíjához való hozzájárulást.
dr. Balogh László jegyzı: A készüléket a csuklón kell viselni, folyamatosan méri a pulzust a
testhımérsékletet. Ha valami nem megfelelı azonnal riasztást küldd a központnak, ahonnan a megfelelı
szolgálatot küldi. Ha kell a hozzátartozókat értesíti, mentıt küldd.
Makainé Antal Anikó képviselı: Mindenképpen csatlakoznunk kell. A külterületen élıknek különösen
hasznos lehet.
Czigány Lajos képviselı: A határozat-tervezetet támogatnunk kell.
Juhász Gyula polgármester: A készülékben GPS is van. Sajnos egyre gyakoribb, hogy eltőnnek az
idısek. Ezzel nyomon lehet ıket követni.
dr. Balogh László jegyzı: A rendırség kiemelt feladata a külterületen élı idısek figyelemmel tartása.
Ez a készülék az ı munkájukat is támogatná.
Juhász Gyula polgármester: Van-e valakinek még kérdése, véleménye, javaslata ezzel kapcsolatosan?
Amennyiben nincs, a határozat-tervezetet szavaztatom. Kérem, aki elfogadja a határozat-tervezetet,
kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 5 igen szavazattal – ellenszavazat,
tartózkodás nem volt - az alábbi határozatot hozta:
50/2015. (XI.23.) ÖH
A „VARIO MEDCARE mobil Egészségır” szolgáltatás bevezetésének megszervezése
Határozat
1) Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a „VARIO
MEDCARE mobil Egészségır” szolgáltatás bevezetését Felsılajos Községben támogatja,
egyúttal felhatalmazza Lajosmizse Város Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális
Intézménye (továbbiakban: Egészségház) vezetıjét, hogy valamennyi szükséges intézkedést
megtegye, a szükséges szerzıdéseket megkösse.
2) Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a 2016. évi költségvetésében
vállalja a „VARIO MEDCARE mobil Egészségır” szolgáltatás bevezetéséhez szükséges
pénzügyi fedezet biztosítását a Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás részére.
3) Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete az 1) pontban foglalt döntését
abban az esetben tartja fenn, amennyiben Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselıtestülete 2015. november 26-i ülésén úgy dönt, hogy bevezeti a tárgyban jelzett szolgáltatást.

Felelıs: Képviselı-testület
Határidı: 2015. november 23.
9. Napirendi pont: A jegyzı beszámolója az adóztatásról
dr. Balogh László jegyzı: Helyi esélyegyenlıségi programunk már van, amely a pályázóképességünk
feltétele. Bizonyos pályázatoknál nem csak a helyi Esélyegyenlıségi program, hanem a Járási
Esélyegyenlıség megléte is feltétel. A Járási Esélyegyenlıségi Program megvalósítására Kecskeméti
Járás pályázott és nyert. A 2014-2020-as programban a források 20%-át a klímaváltozással kapcsolatos
feladatokra kell fordítani. Hivatalunktól klímareferens képzésen hárman fognak részt venni. A Járási
Esélyegyenlıségi Programot minden településnek el kell fogadnia.
Juhász Gyula polgármester: Köszönjük Jegyzı úrnak a szóbeli kiegészítést. A Járási Esélyegyenlıségi
Program elıkészítése során Felsılajost Szívósné Klára képviselte. Azt gondolom, hogy nagyon fontos,
hogy elfogadjuk ezt a programot.
Van-e valakinek még kérdése, véleménye, javaslata ezzel kapcsolatosan? Amennyiben nincs, a
határozat-tervezetet szavaztatom. Kérem, aki elfogadja a határozat-tervezetet, kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az
alábbi határozatot hozta:
51/2015. (XI.23.) ÖH
Járási Esélyteremtı Program elfogadása
Határozat
Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete az elıterjesztés mellékletét képzı
Járási Esélyteremtı Programot elfogadja.
Határidı: 2015. november 23.
Felelıs: Képviselı-testület
10. napirendi pont: Egyebek
Juhász Gyula polgármester: A Márka üdítıital gyár Felsılajoson három hektár területet vásárolt meg.
Holnap jönnek egyeztetésre. 2016-ban már raktárazni szeretnének, 2017-ben pedig gyártanak. 50-60 fıt
tudnak majd foglalkoztatni. Én ezt szerettem volna megosztani.
11. napirendi pont: Interpelláció
Czigány Lajos képviselı: Lakossági panaszt szeretnék közvetíteni. Korán elalszik reggel a
közvilágítás.
dr. Balogh László jegyzı: Két féle kapcsoló létezik: az alkony és az idı kapcsoló.
Juhász Gyula polgármester: Szilágyi Ödönt értesítjük a problémáról.
Majoros István képviselı: A Diófa és a Ribiszke utca sarkán a járdában van a telefonoszlop. A lakosok
szeretnék a járdát megcsinálni.
dr. Balogh László jegyzı: A probléma megoldása millió nagyságrendes kérdés.

Juhász Gyula polgármester: Szilágyi Ödönnek közvetítjük a prblémát és igyekszünk megoldást találni
rá. Ajánlatot kérünk a szolgáltatótól.
Majoros István képviselı: A boltnál nagyon gödrös az út. Zúzott kı megoldást jelenthetne a
problémára
Juhász Gyula polgármester: Orvosolni fogom a problémát. Kérdezem az interpellálókat, hogy az
interpellációkra adott válaszokat elfogadják-e?
Czigány Lajos képviselı: Igen, elfogadom.
Majoros István képviselı: Igen, elfogadom.
Juhász Gyula polgármester: Több interpelláció nem lévén. A mai ülésünket 15:30 órakor bezárom.
Köszönöm mindenkinek a részvételét.
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