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Jegyzıkönyv
Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének
2015. december 14-én
megtartott közmeghallgatással egybekötött
Képviselı-testületi ülésrıl
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Jegyzıkönyv

Készült: A Képviselı-testület 2015. december 14-én 17.10 órakor a Faluházban megtartott közmeghallgatással
egybekötött Képviselı-testületi ülésrıl.
Jelen vannak: Juhász Gyula polgármester, Kun János alpolgármester, Makainé Antal Anikó, Czigány Lajos és
Majoros István képviselık. A Képviselı-testület létszáma 5 fı.
Bejelentéssel távol: Czigány Lajos képviselı, Majoros István képviselık.
Közmeghallgatás kezdete: 09.30 óra
Tanácskozási joggal meghívottak:

dr. Balogh László jegyzı
Berényi Attila közterület felügyelı
Kovács István rendırırs parancsnok
Szarkáné Jurászik Zita óvodavezetı
Tengölics Judit IGSZ vezetı
Kovács Gábor fıépítész
Szilágyi Ödön Önkormányzati irodavezetı
Szívós Antalné
Gazsó Krisztina

Felsılajosi állampolgárok (jelen van 43 fı)
Jegyzıkönyvvezetı:

Rıfös-Horvát Edit

Juhász Gyula polgármester:
Tisztelettel köszöntök mindenkit, aki a mai közmeghallgatáson megjelent! Külön köszöntöm Kovács István
lajosmizsei rendırırs parancsnokát, Godó Lászlót a tőzoltóságtól, és Szarkáné Jurászik Zitát óvodavezetıt, a
tagintézmény vezetıket, a Képviselı-testületet, és vendégeinket.
Örülünk, hogy ilyen szép számban eljöttek a közmeghallgatásra. Kettı napirendi pont szerepel a meghívóban,
ezzel kapcsolatban van-e valakinek kérdése, véleménye, javaslata? Amennyiben nincs, aki egyetért a napirendi
ponttal, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy 5 igen szavazattal, - tartózkodás, ellenszavazat nem voltaz alábbi napirendi pontot fogadta el a Képviselı-testület:

Napirendi pont

1.

Tájékoztató Felsılajos Község Önkormányzata 2015. évi tevékenységérıl (fejlesztésekrıl,
beruházásokról), költségvetési helyzetérıl és a 2016. évi elképzelésekrıl

2. Közmeghallgatás („a helyi lakosság és a helyben érdekelt szervezetek képviselıi a helyi
közügyeket érintı kérdéseket és javaslatot tehetnek”)
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1. napirendi pont

Tájékoztató Felsılajos Község Önkormányzata 2015. évi tevékenységérıl (fejlesztésekrıl,
beruházásokról), költségvetési helyzetérıl és a 2016. évi elképzelésekrıl
Juhász Gyula polgármester:
A 2015. évi költségvetésünket a Képviselı-testület által elfogadott költségvetési rendelet betartásával
igyekeztünk, és igyekszünk az év hátralevı részében is végrehajtani. Az önkormányzatunk 92,86 millió
forintból gazdálkodik, amely tartalmazza a tagintézmény és egyéb a lajosmizsei önkormányzat által biztosított
szolgáltatások finanszírozását is.
A bevételeink jelentıs része 34,62 % saját bevételekbıl származik, ami 32 millió forintnak felel meg. A
gépjármőadó 9,5 millió Ft, amelynek a 40%-a marad az önkormányzatnál, ez 3,8 millió Ft. A 2015. évi III.
negyedévi zárásnál közel 100%-os teljesülés volt megállapítható. Az iparőzési adó a tervezettnek megfelelıen
teljesült. A fentiekbıl is látszik, hogy nagy jelentısége van annak, hogy a saját bevételeink hogyan teljesülnek.
Mindent elkövetünk annak érdekében, hogy minél több új vállalkozás telepedjen meg, illetve a régiek is
megfelelı körülmények között végezzék a tevékenységüket.
A befolyt bevételeket úgy kellett felhasználni, hogy a mőködés minden szinten biztosítva legyen. Az
önkormányzat mőködési kiadása éves szinten 60,41 millió forintot jelent. A kiadások csökkentése érdekében
közmunkaprogram keretében több pályázati lehetıséget használt ki az önkormányzat, amely 100 %-os
támogatást kapott. A közmunkaprogramot a jövıben is folytatni kívánjuk, nagy segítséget jelent a település,
valamint a programban részt vevık számára. 2015. évi fegyelmezett és takarékos gazdálkodásának
köszönhetıen bizakodva tekintünk a 2016-os évre. Jelentıs pénzmaradvánnyal zárjuk az évet. A bevételi oldal
80-85 millió forint volt. Azonos szintő bevételekre számítunk a jövı évben, iparőzési adó tekintetében
növekedésre számolunk. Az idei évben 30 millió forint volt a III. negyedéves zárást megelızıen. Gépjármőadó
esetében továbbra is 3,8 millió forintra számítunk. A 2016. évben is elsıdleges célunk a mőködıképesség
biztosítása, mint az önkormányzat, mind az intézmények vonatkozásában is. Szeretnénk elérni, hogy az arra
rászorultak továbbra is hozzájuthassanak az alapvetıen szükséges forrásokhoz.
Amennyiben a mőködés biztonsága mellett rendelkezünk szabad forrással, akkor az alábbi beruházásokat
kívánjuk megvalósítani:
- a templom és a Faluház közötti rész, a 13. hrsz. sz. ingatlant a 2015.évben megvette az önkormányzat,
hasznosan kellene az épületet hasznosítani. Vannak elképzeléseink. Egy könyvtár megvalósítása is
lehetıség és egy klubhelyiség kialakítása.
- A TOP pályázatoknál 2016-ban az óvoda fejlesztésére nyílik lehetıségünk. A Programmal
kapcsolatosan még folynak az egyeztetések.
- 2017-ben, 2018-ban a Faluház épületének energetikai felújítására lesz lehetıségünk ugyanennek a
programnak a keretein belül. Az iskola felújítására is sor kerül.
A Faluházban kazáncsere volt. Az önkormányzatnál gázszámla a felére csökkent. Az optikai rendszer
központjának kiépítése megtörtént, 2017-ben várható a beüzemelése. A rendszer elkészült, de sajnos nem
mőködik. A T-Home körbejárja a települést, szolgáltatásokat ajánlanak. Sajnos sokszor nem mőködnek a
telefonok.
- Az Óvoda utca szilárd útburkolattal történı felújítása. Az Óvoda utcára elkészültek a tervek, de most
nem lett pályázattal támogatva. 2016-ban újrapályázunk. Meg van határozva, hogy mire lehet fordítani
az összeget.
- A járdaépítések 2016-ban is folytatódnak. Az önkormányzat adja hozzá az alapanyagot és a lakosság
épít.
- Játszótér környéki parkosítás. Fák, sövények ültetése.
- Kerékpárút felújítása, továbbépítése. Pályázatokat írtunk Dabassal és Örkénnyel. Sajnos nem nyertünk.
- Csatornahálózat kiépítése 2016 év végére, 2017-ben tud elindulni ez a beruházás. 2000 lakosnak kell
meg lennie.
- Az általános tartalékot az önkormányzat elképzelésének megfelelıen pályázatokra kívánjuk fordítani, az
önerı biztosítására.
- Szeretnénk a jövıben is támogatni a sport és civil szervezeteket.
Fontosabb feladatokat, eseményeket szeretnék elmondani a 2015-ös évbıl:
- Megszervezésre került a nyári gyermekétkeztetés, melynek során 24 gyermeket 43 napon keresztül
láttunk el meleg étellel. Utólagos vissza nem térítendı támogatásban részesült az önkormányzat,
amelybıl 38 gyermek kapott karácsonyi csomagot, 3500 Ft értékben.
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Szociális tőzifa támogatást nyert az önkormányzat, családonként 1 m3 fát tudtunk szétosztani 40 család
részére.
Korlátoztuk a közterületen történı szeszesital fogyasztást.
A közrendért, közbiztonságért tett munkáját szeretném megköszönni a rendırırsnek. A
jelzıszolgálatnak is sokat köszönhetünk. Több mint 20 fı vesz részt a jelzıszolgálatban, úgy döntöttünk
a továbbiakban polgárırség formájában folytatják a tevékenységüket.
A P+R parkoló megépítése, átadása megtörtént. Be van kamerázva, ha bármi probléma van, akkor meg
tudjuk tekinteni a felvételeket. Biztonságosan lehet tárolni az autókat.
A földutak javítása megtörtént, 11 km földutat javítottunk ki. Tavasszal folytatjuk.
A téli hó eltakarítására felkészültünk. Van egy külsıs vállalkozó, és mint minden évben én is ezzel
támogatom a települést.

Egyebek:
- Március 15-én megnyitott az állatkert. Ez is egy lehetıség Felsılajos településnek, többen megismernek
minket.
- A Föld világnapján szemétgyőjtési akciót szerveztünk. Köszönjük mindazoknak, akik részt vettek.
2016-ban jobban megszórólapozzuk. Szombati napra fogjuk ütemezni jövıre. Elektronikai
hulladékgyőjtésre évente kettıször kerül sor.
- A falunapi rendezvényünk jól sikerült, köszönjük a segítséget és a látogatást.
- Hírıs Hét kiállítás volt Kecskeméten. Köszönöm a kolleganık helytállását a kiállításon.
- Idısek napi rendezvény november 24-én volt. Köszönjük, hogy sokan eljöttek erre a rendezvényre. Az
iskolások és óvodások mősorát is szeretném megköszönni.
2016-os évi elképzeléseink
- Tájékoztatni szeretném a lakosságot a Csorba Zrt-vel szembeni területet megvásárolta egy új
vállalkozás, 3 hektár területrıl van szó. Várhatóan 2016-ban megkezdi a tevékenységét. Új
munkalehetıség 50-70 fı részére. Bevételt jelent a település számára.
- Felsılajosi címer rendelet megalkotását tervezzük. Településünk önállóságának 30. évfordulóját ünnepli
jövıre. Ehhez méltó falunapi rendezvénysorozatot szeretnénk megszervezni.
- Kuratóriumi ülés úgy döntött, hogy a templomra harang és óra kerül.
Köszönöm szépen én ennyit szerettem volna elmondani.
Juhász Gyula polgármester: Köszönöm szépen, én ennyit szerettem volna elmondani, és kérdezem a
képviselı-testületet, hogy elfogadja-e a tájékoztatómat? Amennyiben igen, kérem, kézfelemeléssel jelezzük. Én
természetesen személyes érintettséget jelentek be, így a szavazásban nem veszek részt.
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 4 igen szavazattal, - ellenszavazat, tartózkodás nem volt, 1 fı Juhász
Gyula nem szavazott- az alábbi határozatot hozta.

58/2015. (XII. 14.) ÖH
A polgármester tájékoztatója az Önkormányzat
2015. évi tevékenységérıl
Határozat
Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete elfogadja a polgármester tájékoztatóját
Felsılajos Község Önkormányzata 2015. évi tevékenységérıl (fejlesztésekrıl, beruházásokról),
költségvetési helyzetérıl és a 2016. évi elképzelésekrıl.
Felelıs: Képviselı-testület
Határidı: 2015. december 14.

4

2. napirendi pont

Közmeghallgatás („a helyi lakosság és a helyben érdekelt szervezetek képviselıi a helyi közügyeket
érintı kérdéseket és javaslatot tehetnek”)
Juhász Gyula polgármester: Várom a kérdéseket, hozzászólásokat.
Szarkáné Jurászik Zita felsılajosi óvodavezetı: Ezúton szeretném megköszönni az önkormányzat segítségét.
A közmunkások segítenek nekünk. A polgármester úr lelkiismeretes munkáját és a Képviselı-testület és jegyzı
úr munkáját is köszönöm. A polgárırség és a rendırség munkáját, valamint a lakosság jóindulatát az óvoda felé.
Keresztes Lászlóné: Köszönet az önkormányzat munkáját. Polgármester úr felsorolta, hogy mennyi mindent
csinálnak. Ez így is van. Büszkén mutatom az ismerısöknek Felsılajost.
Juhász Gyula polgármester: Én pedig köszönöm a falunapi munkáját. Tóth Tibor kérte, hogy tolmácsoljam az
intézményvezetıknek, hogy a 2016-os évben is ingyen és bérmentve látogathatják az állatkertet az iskolások és
óvodások.
Szabó Márta: Nekem egy kérdésem lenne. Szórólapot kaptunk televízió és internet szolgáltatásról. Ez az
optikai hálózat, amirıl polgármester úr beszélt?
Juhász Gyula polgármester: Minket hivatalosan nem kerestek meg, hogy járják a települést. Stabil
telefonhálózat kiépítését kell megoldani. Egyelıre a T-Home tud szolgáltatni.
Szeretném még tájékoztatni a lakosságot, hogy a jelzırendszeres házi segítségnyújtás 2016-tól megszőnik,
helyette egy új rendszer, a Vario Medcare mobil Egészségır kerül bevezetésre, melynek bemutatójára holnap
14.00 órakor Lajosmizsén kerül sor. Havi 3800 Ft-os költsége van ennek a szolgáltatásnak, de jövedelem
függvényében támogatja az önkormányzat ezt a 3800 Ft-os költségviselést. Köszönjük, hogy eljöttek a
közmeghallgatásra.
Van-e még valakinek kérdése, véleménye, javaslata? Amennyiben nincs több kérdés, akkor én a
közmeghallgatást 17:50 órakor bezárom.

K.mf.

Juhász Gyula sk.
polgármester

dr. Balogh László sk.
jegyzı
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