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Felsőlajos Község Önkormányzata 
Képviselő-testületének 2021. október 07-én megtartott 

soros nyílt képviselő-testületi üléséről 
 
 
 
 
Az ülésen hozott rendelet száma és tárgya: 
 
Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2021 (…) önkormányzati 
rendelete a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjról szóló 11/2018. 
(IX.28.) önkormányzati rendelet módosításáról  
 
Az ülésen hozott határozatok száma és tárgya: 
 
52/2021. (X.07.)  Faragó Környezetvédelmi Kft. 2021. 01. 01. – 2021. 09. 01. időszak 

közötti nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízre vonatkozó 
beszámolójának elfogadása 

 53/2021. (X.07.) Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére 
vonatkozó közszolgáltatással kapcsolatos pályázat ismételt kiírása 

54/2021. (X.07.)  Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális 
Közszolgáltató Társulás Társulási Tanács Elnökének beszámolója a 
Tanács - 2020. szeptember és 2021. augusztus között végzett - 
munkájáról   

 
55/2021. (X.07.)  Döntés a Felsőlajos Község Önkormányzatának a háziorvosi, házi 

gyermekorvosi, fogorvosi és védőnői körzetekről szóló 15/2015. (X.26.) 
önkormányzati rendelet módosításának előkészítéséről 
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J e g y z ő k ö n y v 
 

Készült: Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2021. október 07-én 12.38 
órakor Lajosmizse Városháza Dísztermében megtartott soros nyílt üléséről. 
 
Jelen vannak: Juhász Gyula polgármester, Czigány Lajos, Majoros István és Makainé Antal 
Anikó képviselők. 
Igazoltan távol: Kun János alpolgármester. (1 fő) 
A Képviselő-testület létszáma összesen 4 fő. 
 
Tanácskozási joggal meghívottak:   dr. Balogh László jegyző 
      Muhariné Mayer Piroska aljegyző 
       
             
Egyéb meghívottak:    Józsáné dr. Kiss Irén EGYSZI intézményvezető 
      Rostásné Rapcsák Renáta vezetői referens 
      Gyurgyik Erzsébet   
 
Jegyzőkönyvvezető:     Kisjuhászné Almási Anita titkársági ügyintéző 
 

Juhász Gyula polgármester: Tisztelettel köszöntök mindenkit, aki a mai soros nyílt ülésünkön 
megjelent. Megállapítom, hogy az ülés határozatképes, 4 fő képviselő jelen van. Kun János 
alpolgármester igazoltan van távol az ülésről. A meghívóban 5 napirendi pont szerepel. Egy 
napirendi pont felvételét javaslom, ami a háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi és védőnői 
körzetekről szóló 15/2015. (X.26.) önkormányzati rendelet módosításának előkészítéséről szól. 
Van-e esetleg valakinek más napirendre javaslata? Amennyiben nincs, kérem, aki egyetért a 
módosított napirendi ponttal, kézfeltartással jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 
4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi napirendi pontokat fogadta 
el: 
 

 Napirend 
 

Előterjesztő 
 

1. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének …/2021. 
(…) önkormányzati rendelete a Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjról  szóló 11/2018. (IX.28.) önkormányzati 
rendelet módosításáról 

Juhász Gyula 
polgármester 

2. I. Faragó Környezetvédelmi Kft. beszámolójának elfogadása  
II. Tájékoztatás a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 
begyűjtésére vonatkozó közszolgáltató kiválasztásával kapcsolatban 
 Döntés az ajánlattételi felhívás ismételt megküldéséről  

Juhász Gyula 
polgármester 

3. Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális 
Közszolgáltató Társulás Társulási Tanács Elnökének beszámolója a 
Tanács - 2020. szeptember és 2021. augusztus között végzett - 
munkájáról   

Juhász Gyula 
polgármester 

4. Döntés a Felsőlajos Önkormányzatának a háziorvosi, házi 
gyermekorvosi, fogorvosi és védőnői körzetekről szóló 15/2015. 
(X.26.) önkormányzati rendelet módosításának előkészítéséről 
 

Juhász Gyula 
polgármester 
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5. Egyebek  

6. Interpelláció  

   

1. napirendi pont: 
Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének …/2021. (…) önkormányzati 
rendelete a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjról  szóló 11/2018. 
(IX.28.) önkormányzati rendelet módosításáról 
Előadó: Juhász Gyula polgármester 
 
Juhász Gyula polgármester: Az előterjesztésben olvasható, hogy csatlakoztunk a Bursa 
Hungarica rendszerhez. A rendeletet módosítani szükséges arra vonatkozóan, hogy az egy főre 
jutó jövedelemhatár a 70.000 Ft helyett 85.000 Ft legyen. Lajosmizse is csatlakozott a 
támogatási rendszerhez és ma fog erről dönteni. Javaslom, hogy összhangban legyen 
Lajosmizsével az összeg. Van-e ezzel kapcsolatban észrevétel, javaslat? Amennyiben nincs, aki 
elfogadja a rendelet-tervezetet az előterjesztés szerinti indokolással, kézfelemeléssel jelezze! 
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt - az alábbi rendeletet hozta meg: 
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Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2021. (...) önkormányzati 
rendelete 

a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjról szóló 11/2018. (IX.28.) 
önkormányzati rendelet módosításáról  

Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) 
bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1. § 

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjról szóló 11/2018. (IX. 28.) 
önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(1) A pályázat elbírálása során szociálisan rászorultnak kell tekinteni azt a pályázót, akinek 
családjában, közös háztartásában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg nettó 85000 Ft-
ot.” 

2. § 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatályba lépést követő napon 
hatályát veszti. 
 
 

Juhász Gyula       dr. Balogh László  
       polgármester                  jegyző 
 
 
A rendelet kihirdetésének napja: …………. 
 
                                                                                    dr. Balogh László   
                                                                                            jegyző 
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2. napirendi pont: 
I. Faragó Környezetvédelmi Kft. beszámolójának elfogadása  
II. Tájékoztatás a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére 
vonatkozó közszolgáltató kiválasztásával kapcsolatban 
Döntés az ajánlattételi felhívás ismételt megküldéséről  
Előadó: Juhász Gyula polgármester 
 
Juhász Gyula polgármester: A Faragó Környezetvédelmi Kft. beszámolója az előterjesztés 
mellékletében megtalálható. A Felsőlajoson keletkezett lakosságtól és Önkormányzati 
fenntartású intézménytől átvett szennyvíz összesen 192 m3. Előre meg kell határozni az 
elszállítási mennyiséget, ami 204 m3. 94,1% teljesítést mutat az előrelátotthoz képest. Van-e 
ezzel kapcsolatban észrevétel, javaslat? Amennyiben nincs, aki elfogadja az I. határozat-
tervezetet, kézfelemeléssel jelezze! Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 4 igen szavazattal 
– ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi határozatot hozta meg: 
 
52/2021. (X.07.) ÖH. 
Faragó Környezetvédelmi Kft. 2021. 01. 01. – 2021. 09. 01. időszak közötti nem közművel 
összegyűjtött háztartási szennyvízre vonatkozó beszámolójának elfogadása 

 Határozat 
 
Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Faragó 
Környezetvédelmi Kft. 2021. 01. 01. – 2021. 09. 01. időszak közötti nem közművel 
összegyűjtött háztartási szennyvízre vonatkozó beszámolóját.  
Felelős: Képviselő-testület 

Határidő: 2021. október 7. 
 
Juhász Gyula polgármester: Egyszer már ajánlatkérési felhívást tettünk közzé és 
meghatározásra kerültek a vállalkozások. Az ajánlattételi határidőn belül nem érkezett ajánlat 
a közszolgáltatás végzésére. A KUSZAKA 2004. Bt. képviselője 2021. szeptember 30-án 
érkezett levelében jelezte, hogy kapacitáshiány miatt nem tudja vállalni a feladatellátást. 
Javaslom az eljárás ismételt lefolytatását. Az ajánlattételi határidő: 2021. november 02. 16:00 
óra. A KUSZAKA 2004. Bt. nem kerül megkeresésre. Az alábbi vállalkozások kerülnek ismét 
megkeresésre: 
 

1. Faragó Környezetvédelmi és Szolgáltató Kft. 
2. Gulyás és Társa Kft 
3. Somogyi István 
4. Szabolcska Ferenc 
5. TI-TÓ Kft. 
6. Vadkert Komszolg Kft. 

Van-e ezzel kapcsolatban észrevétel, javaslat? Amennyiben nincs, aki elfogadja a II. határozat-
tervezetet, kézfelemeléssel jelezze! Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 4 igen szavazattal 
– ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi határozatot hozta meg: 
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53/2021. (X.07.) ÖH. 
Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 
közszolgáltatással kapcsolatos pályázat ismételt kiírása 

Határozat 

1) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy a 
49/2021. (IX.16.) önkormányzati határozatban foglalt ajánlattételi határidőig (2021. 
szetember 30-ig) nem érkezett be ajánlat a nem közművel összegyűjtött háztartási 
szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás végzésére. 

2) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a vízgazdálkodásról szóló 
1995. évi LVII. törvény 4. § (2) bekezdés d) pontjában foglalt kötelességének eleget téve 
a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 
közszolgáltatás folyamatos és teljes körű ellátása érdekében a közszolgáltató 
kiválasztásával kapcsolatosan ismételten a következő intézkedéseket teszi:   

 
Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a vízgazdálkodásról szóló 
1995. évi LVII. törvény 44/F §. (3) bekezdés c) pontjában foglaltakra hivatkozással a 
nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 
közszolgáltatás minimum 4 éves maximum 10 éves végzésének lehetőségével az alábbi 
vállalkozásokat keresi meg azzal, hogy az ajánlattételi határidő : 2021. november 02. 
16:00 óra 
 
1. Faragó Környezetvédelmi és Szolgáltató Kft. 
2. Gulyás és Társa Kft 
3. Somogyi István 
4. Szabolcska Ferenc 
5. TI-TÓ Kft. 
6. Vadkert Komszolg Kft. 

 
3)  Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a fent megnevezett 

vállalkozások által küldött ajánlatokat az alábbi szempontrendszer szerint bírálja el: 
- A Közszolgáltató heti ügyfélfogadási ideje 

- A Közszolgáltató napi készenléti ügyelete az általa meghatározott beosztás szerint, 
amelyet azonban úgy köteles meghatározni, hogy abba hetente legalább egy hétköznapi 
napon a 16.30-18.30 óráig tartó idő bele essen.  

- A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésének és elszállításának 
a határideje, melyet legkésőbb Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-
testületének a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére 
vonatkozó közszolgáltatás helyi szabályairól szóló mindenkor hatályos 
önkormányzati rendeletében meghatározott határidőn belül  kell elvégezni, ellenkező 
esetben késedelembe esik. 

- Késedelmi kötbér mértéke 
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Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak a módszernek 
az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az ajánlatok részszempontok 

szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot: 

A legjobb 10, a legrosszabb 1, a többi a kettő közötti lineáris arányosítással kiszámított pontot 
kap rész-, illetve alszempontonként az alábbi képlet szerint: 

                Avizsgált - Alegrosszabb 

P  = ------------------------- (Pmax – Pmin) + Pmin  , 

          Alegjobb - Alegrosszabb 

ahol: 

P: a vizsgálat ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 

Pmax: 10 pont 

Pmin: 1 pont 

Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme 

Alegrosszabb: a legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme 

Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme. 

Amennyiben Alegjobb=Alegrosszabb, a fenti képlet nem alkalmazható. Ez esetben az adott 
részszempontra valamennyi ajánlattevő 1 pontot kap. 

A pontszámok kiszámítása minden részszempontnál és alszempontnál a 2. tizedesjegyig 
kerekítve történik. 
Az „1.”-„2” részszempont esetén a legkisebb, a „3.”-„5.” részszempont esetén a legnagyobb 
érték a legjobb. A megajánlott értékek tört számok is lehetnek, de csak 1 tizedesjegyig. Az egy 
tizedesjegynél több tizedesjegyet tartalmazó értéket kérjük 1 tizedesjegy értékre kerekíteni. 
 
A pontok részszempontonként az adott súlyszámmal megszorozzuk, majd a súlyszámmal 
megszorzott pontokat összeadjuk. Összességében legelőnyösebb a legtöbb pontot szerző ajánlat 
lesz. 
 Ajánlattevő  Ajánlattevő Ajánlattevő 

1. A begyűjtési-
elszállítási 
határidő 

Érték (óra)    

 Pont    
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 súlyozott pont/30/    

2. késedelmi 
kötbér 

Érték (Ft/nap)    

 pont    

 súlyozott pont/10/   

 

 

3. ügyfélfogadás 
ideje 

Érték (óra/hét)    

 pont    

 súlyozott pont /30/    

4. készenléti 
ügyelet ideje  

Érték (óra/nap)    

 pont    

 súlyozott pont /30/    

Összpontszám    

 

4)  Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert, hogy a jelen határozatban foglaltak szerinti ajánlatokat bekérje és azokat 
a Képviselő-testület 2021. novemberi ülése elé terjessze.  
Felelős: Képviselő-testület, polgármester 
 Határidő: 2021. október 7. 

3. napirendi pont: 
Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás 
Társulási Tanács Elnökének beszámolója a Tanács - 2020. szeptember és 2021. augusztus 
között végzett - munkájáról   
Előadó: Juhász Gyula polgármester 
 
Juhász Gyula polgármester: Az előterjesztés tartalmazza a Társulási Tanács által hozott 
döntéseket. Van-e ezzel kapcsolatban észrevétel, javaslat? Amennyiben nincs, aki elfogadja a  
határozat-tervezetet, kézfelemeléssel jelezze! Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 4 igen 
szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi határozatot hozta meg: 
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54/2021. (X.07.) ÖH. 
Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és  
Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanács  
Elnökének beszámolója a Tanács - 2020. szeptember  
és 2021. augusztus között végzett - munkájáról   
 

Határozat 
 
Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Társulási Tanács Elnöke által 
készített Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató 
Társulás Társulási Tanácsának munkájáról szóló beszámolót elfogadja. 
 
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2021. október 7. 
 
4. napirendi pont: 
Döntés a Felsőlajos Önkormányzatának a háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi és 
védőnői körzetekről szóló 15/2015. (X.26.) önkormányzati rendelet módosításának 
előkészítéséről 
Előadó: Juhász Gyula polgármester 
 
Juhász Gyula polgármester: A felvett napirendi pont tárgyalása következik. Korábban már 
ezzel a témával már foglalkozott a Képviselő-testület. Új praxis jönne létre. Felsőlajos  
lakosságszáma önállóan nem elegendő egy vegyes körzet finanszírozott kialakítására, így 
ésszerűen a Felsőlajoshoz közelebb eső Lajosmizsei területek alkotnának egy un. Lajosmizsei 
VII. sz. vegyes körzetet, amely a felsőlajosival együttesen jelentene egy vegyes körzetet. Egy 
újabb orvosi körzet létrehozásával több orvos venne részt az ellátásban, ezáltal zökkenő-
mentesebbé téve az ügyeletet ellátó orvos biztosítását. A házi orvosok részéről visszaérkeztek 
a vélemények. Lajosmizse is tárgyalja mai napon az anyagot. A meghozott döntést 
véleményezésre meg kell küldeni az az Országos Kórházi Főigazgatóság Alapellátásfejlesztési 
Főigazgatóság Praxiskoordinációs és Nyilvántartási Főosztály részére. Várhatóan novemberi 
ülésen lehet dönteni a rendelet- tervezet módosításáról. Van-e ezzel kapcsolatban észrevétel, 
javaslat? Józsáné dr. Kiss Irénnek átadom a szót. 
 
Józsáné dr. Kiss Irén EGYSZI intézményvezető: Rostásné Rapcsák Renáta készítette el az 
előterjesztés írásos részét és felsorolja azokat indokokat, érveket amivel e témában foglakozni 
kell. Az idén kijöttek az ügyelet szervezésével kapcsolatos új szabályok. 
Korábban már a beszámolóban is jeleztük az intézmény részéről, hogy a település 
lakosságszáma Lajosmizsén és Felsőlajoson megengedi, hogy további körzetet lehet létrehozni, 
mint házi orvosi és házi gyermekorvos körzetet. A lakosság ellátás szempontjából nagyon 
fontos, hogy minél több szakember orvos jelen van. Például, ha a két gyermekorvos közül az 
egyik hiányzik, akkor egy főre az egész lakosság gyermekorvos ellátása ráhárul. Ez nagyon 
nagy teher. Nagyon fontos, hogy több orvos legyen. Az ügyeletnél az egy orvos vállal havonta 
pár napot. Örülök, hogy eddig ez a téma eljutott. Az egész ügyintézési folyamat körülbelül fél 
éve tart. Felsőlajos ellátása szempontjából nagyon fontos tényező lesz, hogy egy héten nem 
csak egyszer, hanem rendszeren a hét több napján rendelni fog az orvos, legalább is az előzetes 
tárgyalások szerint erről van szó. A házi orvosnak hetente kötelező a rendelési ideje van és azt 
neki le kell tölteni. A praxisközösségnél heti maximum 20 óra. Dr. Szisz János a táborfalvi házi 
orvos, aki bevonásra került az ügyeletbe. Jók a betegek részéről a tapasztalatok. A házi orvos 
szakvizsgáján túl rendelkezik az ortopéd szakvizsgával, repülő orvosi szakvizsgával. Több évig 
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dolgozott kórházban külföldön. Több nyelven beszél, széles ismeretekkel rendelkező 
szakemberről van szó. Reumatológiai szakvizsga elvégzése folyamatban van. Nagy 
várakozással van a szakma. A felsőlajosi rendelő minimum feltételéről is beszélni kell. Az 
intézmény defibrillátort és EKG-t tud biztosítani. A hiányzó szükséges eszközöket pótolni kell.  
 
Juhász Gyula polgármester: Köszönjük szépen a tájékoztatást. Korábban már egyeztettünk 
erről. Felmerült a 7. körzet kialakítása Felsőlajoson.  Intézményvezető Asszony is elmondta, 
hogy többször tud jelen lenni a házi orvos a településen. Jelenleg hetente 1-2 napon 1 órákat 
rendel. Szabad orvos választás majd átrendezi a sorokat. Fontosnak tartom, hogy a körzetében 
lévő orvos köteles ellátni a beteget. A beteg majd eldönti, hogy helyben marad vagy marad a 
régi orvosánál. Van-e ezzel kapcsolatban észrevétel, javaslat? Amennyiben nincs, aki elfogadja 
a határozat-tervezetet, kézfelemeléssel jelezze! Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 4 igen 
szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi határozatot hozta meg: 
 
55/2021. (X.07.) ÖH. 
Döntés a Felsőlajos Község Önkormányzatának a háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi és 
védőnői körzetekről szóló 15/2015. (X.26.) önkormányzati rendelet módosításának 
előkészítéséről 

Határozat 
Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
Felsőlajos Község Önkormányzatának a háziorvosi, házi gyermekorvosi, 
fogorvosi és védőnői körzetekről szóló 15/2015. (X.26.) önkormányzati rendeletét 
az előterjesztés mellékletében foglaltaknak megfelelően kéri – az Országos 
Kórházi Főigazgatóság véleményezését követően - módosításra előterjeszteni.   
 

Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2021. október 7. 
 
5. napirendi pont: 
Egyebek 
 
Juhász Gyula polgármester: Szeptember 25-én megtörtént a bölcsőde átadó ünnepség, ami 
települési nappal lett kibővítve. Az ünnepségen sokan részt vettek. Jó hangulatú nap volt. 
Falunapi rendezvény idén nem volt, de most lakosságnak szerveztünk egy kis kikapcsolódási 
lehetőséget. Bízok benne, hogy jövőre a Falunapot meg tudjuk tartani-  
 
6. napirendi pont: 
Interpelláció 
 
Juhász Gyula polgármester: Van- e valakinek kérdése, interpellációja? Amennyiben nincs a 
mai soros nyílt testületi ülést 13.01 órakor bezárom!  
 

kmf. 
 

 
 

        Juhász Gyula sk,                                                                dr. Balogh László sk. 
                   polgármester                                         jegyző  


