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megtartott közmeghallgatással egybekötött
Képviselő-testületi ülésről
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Jegyzőkönyv

Készült: A Képviselő-testület 2016. december 13-án 17.05 órakor a Faluházban megtartott
közmeghallgatással egybekötött Képviselő-testületi ülésről.
Jelen vannak: Juhász Gyula polgármester, Kun János alpolgármester, Makainé Antal Anikó,
és Majoros István képviselők. A Képviselő-testület létszáma 4 fő.
Bejelentéssel távol: Czigány Lajos képviselő.

dr. Balogh László jegyző
Muhariné Mayer Piroska aljegyző
Valamint a mellékelt jelenléti íven megjelentek

Tanácskozási joggal megjelentek:

Jegyzőkönyvvezető: Almási Anita Ildikó
Juhász Gyula polgármester:
Tisztelettel köszöntök mindenkit, aki a mai közmeghallgatáson megjelent! Örülünk, hogy
ilyen szép számban eljöttek a közmeghallgatásra. Kettő napirendi pont szerepel a
meghívóban, ezzel kapcsolatban van-e valakinek kérdése, véleménye, javaslata? Amennyiben
nincs, aki egyetért a napirendi pontokkal, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a
Képviselő-testület 3 igen szavazattal, - ellenszavazat, tartózkodás nem volt, egy fő Juhász
Gyula polgármester nem szavazott- az alábbi napirendi pontokat fogadta el a Képviselőtestület:

Napirendi pont
1. Tájékoztató Felsőlajos Község
(fejlesztésekről, beruházásokról),
elképzelésekről

Önkormányzata 2016. évi tevékenységéről
költségvetési helyzetéről és a 2017. évi

2. Közmeghallgatás („a helyi lakosság és a helyben érdekelt szervezetek képviselői a
helyi közügyeket érintő kérdéseket és javaslatot tehetnek”)

1. napirendi pont
Tájékoztató Felsőlajos Község Önkormányzata 2016. évi tevékenységéről (fejlesztésekről,
beruházásokról), költségvetési helyzetéről és a 2017. évi elképzelésekről
Juhász Gyula polgármester: A Képviselő-testület által elfogadott 2016. évi költségvetési

rendelet betartásával igyekeztünk végrehajtani a település gazdálkodását.
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Önkormányzatunk 87,88 millió forintból gazdálkodott ebben az évben, amely tartalmazza a
tagintézmény és egyéb a lajosmizsei önkormányzat által biztosított szolgáltatások
finanszírozását is.
Az gazdálkodásunknál nagy jelentősége van annak, hogy a saját bevételeink hogyan
teljesülnek, mivel a bevételek jelentős része
a saját bevételből származik, ami az
összbevételek 44,63%-a, ami 39,2 millió forint.
A gépjárműadó összes bevétele 10 millió forint ebből 40% vagyis 4 millió forint marad az
önkormányzatnál. A 2016. III. negyedévi zárásnál 95 %-os a teljesülés volt megállapítható.
Az iparűzési adó tekintetében a III. negyedéves zárást követően a tervezettnek megfelelően
teljesült. A fentiekből is látszik, hogy a bevételek teljesülése jónak mondható.
A település vezetése nagy figyelmet fordít a vállalkozásokra, mert a rendezési terv alapján
lehetőséget biztosít arra, hogy új vállalkozások telepedjenek meg, illetve a régiek is megfelelő
körülmények között végezhessék a tevékenységüket.
A befolyt bevételeket úgy kellett felhasználni, hogy a működés biztosítva legyen. Az
önkormányzat éves szintű működési kiadása 45,46 millió forint, ami magába foglalja a
személyi juttatásokat, a munkaadót terhelő járulékokat, dologi kiadásokat, pénzbeli
juttatásokat és a működési célú támogatást valamint a pénzeszközátadást.
A kiadások csökkentése érdekében a közmunka program keretében 1 pályázati lehetőséget
használt ki az önkormányzat, amely március 1-től 2017. február 28-ig szól. Ennek a
pályázatnak 100 %-os volt támogatottsága. Nagy segítséget nyújt az önkormányzat a település
valamint a programban résztvevő számára. A bevált közmunkaprogramot a lehetőségeknek
megfelelően a jövőben is folytatni fogjuk.
A 2016. évi takarékos és fegyelmezett gazdálkodás eredményeként bizakodva tekintünk a
2017 évi gazdálkodás elé, mivel várhatóan jentős pénzmaradvánnyal zárjuk ezt az évet.
A 2017 évre a bevételi oldalon az előző szintnek megfelelően a 85 -90 millió forintos
bevétellel számítunk. A különböző jogcímen befolyt források esetében azonos szintű
bevételekkel, a saját bevételeknél az iparűzési adónál növekedéssel számolunk, mivel már
2016-ban a III. negyedévre teljesült a tervezett összeg, és még várható bevétel érkezik a
december havi feltöltésekkel. A gépjárműadó esetében továbbra is a 4 millió forintot tudjuk
figyelembe venni.
2017. évben is elsődleges cél a működőképesség biztosítása az önkormányzatnál és az
intézmények vonatkozásában egyaránt.
Amennyiben működés biztonsága mellett rendelkezünk szabad forrással, akkor az alábbi
beruházásokat szeretnénk megvalósítani:
-

A Faluház mellett megvásárolt ingatlan hasznosítása, amely egy közösségi térként
vagy az iskolában lévő könyvtár áthelyezésére fog szolgálni
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-

Reményein szerint a pályázatok útján a Települési Operatív Programban az óvoda
fejlesztése megvalósul, és várható hogy lehetőség nyílik 2018-ban ennek a
programnak a keretében a faluház, iskola energetikai felújítása
- „Külterületi helyi közutak fejlesztése” című pályázatot nyújtunk be, amire a külterületi
utak burkolatjavítása és külterületi utak karbantartásara szolgáló erőgép és eszközök
vásárlására ad lehetőséget
- Optikai rendszer központjának kiépítése 2016 megtörtént, ezáltal elsőként a
vállalkozásoknak lesz lehetősége csatlakozni a rendszerhez
- Nyertes pályázatunk van az Óvoda utca aszfaltozására, amelynél figyelembe kell
venni a csatornahálózat kiépítését, ami várhatóan 2018-ban valósulhat meg.
- Járdaépítések a korábbi feltételek szerint
- Játszótér környezetének parkosítása
Az általános tartalékot az önkormányzat elképzeléseinek megfelelően pályázatokra, vagyis az
önerő biztosítására kívánja felhasználni. Az eddig elmondottakon kívül a lehetőségekhez
képest szeretnénk tovább támogatni a különböző társadalmi sport és egyéb szervezeteket.
Remélem, hogy a felsorolt és a fel nem sorolt feladatok ellátása mellett megoldható lesz a
2017. évi gazdálkodás is.
Fontosabb feladatok, események
2016. évben is megszervezésre, megvalósításra került a
- Nyári gyermekétkeztetés, amelyben 12 gyermek kapott 44 napon keresztül meleg ételt.
-

-

Gyermekek nyári napközbeni ellátása, megszervezése és finanszírozása megvalósult
idén nyáron is, amelyben 14 fő vett részt.
Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetése is megtörtén az őszi
szünetben és meg fog történni a téli szünetben is. 12 gyermek részére biztosítunk
meleg ételt.
Szociális célú tűzifára támogatást nyert az önkormányzat pályázat útján, ami 40 erdei
köbméter jelent, amelyet 40 család részére osztunk ki.
A sportpályán történtek fejlesztések, lekötésre került az áram és kiépítettük az
öntözőrendszert.
Csatorna átereszek áthelyezése, meder tisztítása megtörtént a Mizsei részen.
T-mobil hálózat fejlesztése megvalósult.
Közös összefogással megépült a Tanyacsárdához vezető út.
Elkészült a Kerékpárút felújítása.
Földutak javítása, karbantartása is megtörtént.

Egyéb programok
- Címer megalkotása, elfogadása, avatása megtörtént 2016-ban.
-

Megalakult a Felsőlajos Polgárőr Egyesület
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-

-

Megkötésre került a Közbiztonság érdekében a rendőrséggel való
együttműködési megállapodás.
Szemétgyűjtési akció sikeres volt.
Lezajlott az Elektronikai hulladékgyűjtés.
Falunap jövőre 2017. június 24-én lesz.
Hírös Hét áthelyezésre került augusztusra, ami nekünk szerencsés, mert nem ütközik a
Falunappal. Nagyon köszönöm a település lakosságának a Hírős Hétre tett
felajánlásait.
Idősek Napja minden évben megszervezzük.
MÁRKA Üdítőgyártó Kft. épül és már tájékoztattak arról, hogy milyen
álláslehetőségek lesznek náluk, akit érdekel, a szóróanyagot innen az asztalról elviheti.

Köszönöm szépen én ennyit szerettem volna elmondani.
Juhász Gyula polgármester: Köszönöm szépen, én ennyit szerettem volna elmondani, és
kérdezem a képviselő-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 Képviselő-testület 3 igen szavazattal, - ellenszavazat, tartózkodás nem
volt, egy fő Juhász Gyula polgármester nem szavazott- az alábbi határozatot hozta:
57/2016. (XII. 13.) ÖH
A polgármester tájékoztatója az Önkormányzat
2016. évi tevékenységéről
Határozat
Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a polgármester
tájékoztatóját Felsőlajos Község Önkormányzata 2016. évi tevékenységéről
(fejlesztésekről, beruházásokról), költségvetési helyzetéről és a 2017. évi elképzelésekről.
Felelős: Képviselő-testület
Határidő: 2016. december 13.
2. napirendi pont
Közmeghallgatás („a helyi lakosság és a helyben érdekelt szervezetek képviselői a helyi
közügyeket érintő kérdéseket és javaslatot tehetnek”)
Juhász Gyula polgármester: Várom a kérdéseket, hozzászólásokat.
Szarkáné Jurászik Zita Felsőlajosi óvodavezető: Ezúton szeretném megköszönni az
önkormányzat segítségét, a Hivatal Felsőlajos kirendeltségének és a Lajosmizsei Hivatal
egész éves segítségét. A polgármester úr lelkiismeretes munkáját. Köszönöm a polgárőrség és
a rendőrség munkáját, valamint az Felsőlajosi Állatkert támogatását, hogy az óvodások
ingyen meglátogathatták. Köszönöm továbbá a közmunkások által nyújtott segítséget.
Juhász Gyula polgármester: Az óvodában segítik a közmunkások a munkát.
5

Havasi Pál felsőlajosi lakos: Valószínű, hogy nem hallottam vagy elkerülte a figyelmemet,
de szeretném tudni hogyan áll a csatorna helyzet Felsőlajoson. Mikorra várható, hogy
elkészül? Ezen túl szeretném megköszönni Polgármester Úrnak, Képviselő-testületnek a
Falunapot, az Idősek Napját és külön az óvó és tanító néniknek a gyermekek felkészítését
ezekre a rendezvényekre. Mindig nagyon szépek ezek a műsorok. El szeretném mondani,
hogy a Föld Napja alkalmából sorra kerülő szemétgyűjtési akció során sajnos szinte
ugyanazok az emberek vannak ott. A fiatalok nem nagyon veszik ki ebből a részüket, pedig
nekünk, idősebbeknek is már nehéz ez, de mégis végig járjuk a több kilométeres szakaszt,
hiszen szebb lesz a településünk.
Juhász Gyula polgármester: A csatorna várhatóan 2018-ban fog elkészülni, de figyelembe
kell venni hozzá, hogy nyertünk egy pályázatot, melynek során az Óvoda utca burkolat
felújításra kerül sor. Ezeket a munkákat úgy kell összehangolni, hogy ne kelljen az utat a
csatornaépítés miatt ismét felbontani. Tehát először csatornázás, majd aszfaltburkolat.
Köszönjük, hogy tetszett az Idősek Napi rendezvény. A szemétgyűjtési akcióra továbbra is
várjuk az önkéntesek segítségét. A fiatalok sok esetben dolgoznak, ezért nem tudnak részt
venni, de miután minden évben folyamatosan részt veszünk ezen az akción, így a
településünkön évről évre kevesebb a szemét. Sajnos a több esetben megállapítható, hogy
nem helyi lakosok szemetlenek.
Osbáth Barna felsőlajosi iskola tagintézmény vezetője: Köszönjük a segítséget, amit az
Önkormányzattól, a Hivataltól kap az iskola. A KLIK nem mindig ad meg minden segítséget
időben, így mindig fordulhatunk az Önkormányzathoz. Nagyon örülünk a széles sávú internet
kapcsolatnak, nagyon jól működik. Köszönöm továbbá a Szülői Szervezet segítségét is.
Szeretném elmondani, hogy az új iskolaigazgató asszonnyal nagyon jó az együttműködés.
Juhász Gyula polgármester: Az iskola működtetés már nem Önkormányzati feladat, de ha
bármi problémátok van úgy, mint eddig, jelezzétek és megpróbálunk segíteni. Az iskola a
KLIK vagyonkezelésében van, de az iskola felújítását, mint tulajdonos Önkormányzat
pályázatok útján megpróbáljuk megvalósítani. Az internet jelenleg a Faluházban, valamint az
iskolában érhető el. A lakosság részére később tudják biztosítani.
Keresztes Lászlóné felsőlajosi lakos: Én is szeretnék mindent megköszönni, de külön a
harangszót, mert büszkék lehetünk arra, hogy a templomunkban harang is van, nem is
beszélve arról, hogy milyen szép az egész környezet.
Juhász Gyula polgármester: A közmunkásoknak sokat köszönhetünk a környék
rendezettségéért. A harang önkormányzati és lakossági támogatásból tudtuk megvalósítani.
Van, akit zavar, hogy ilyen sűrűn, negyed óránként van harangszó, de van olyan is aki ennek
örül. Szerintem ehhez a beállításhoz nem kellene hozzányúlni, más településeken is megszólal
a harang egy rendezvény alatt, vagy megvárják a harangszó végét vagy hangosabban folyik a
tárgyalás. Véleményem szerint így jó ahogy van!
Terenyi Zoltánné felsőlajosi lakos: A Márka Kft.-nél nagyon veszélyes lekanyarodni,
amikor Kecskemét felől jövünk Felsőlajosra és balra kell lefordulni a főútról, mert nagyon
sokan nem figyelnek a lekanyarodó autóra. Velem történt meg, hogy valamelyik nap
majdnem „belém rohantak”. Jó lenne, ha ezt a közlekedési helyzetet záróvonallal vagy előzni
tilos táblával vagy esetleg egy balra kanyarodó külön sávval meglehetne oldani.
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Juhász Gyula polgármester: Volt már erre kezdeményezés, végeztek is forgalomszámlálást
vélhetően nagyon rossz időben, mert éppen nem igazán volt lekanyarodó forgalom, így azt
állapították meg, hogy semmilyen intézkedésre nincs szükség. Szerintem a Tanyacsárda miatt
szükség lenne ennek a helyzetnek a megoldására, sőt sokan az Állatkerthez is itt fordulnak le.
Azt ígérhetem, valamit megpróbálunk a későbbiekben elérni, hogy biztonságosabb lehessen
itt a közlekedés, mert ha beindul a Márka gyár, akkor megnő a személyautós és kamionos
forgalom is.
Majoros István képviselő: A települést járja, látom, hogy sok a szemét a Fő út és a dűlő utak
mellett is, arra kérném a lakosságot, ha valaki olyat lát, hogy éppen rakják, ki a szemetet az
autóból írja, fel a rendszámot adja le nekünk és megpróbálunk intézkedni.
Juhász Gyula polgármester: Már említettem, hogy sok esetben nem Felsőlajosiaktól származik
a szemét. A téli időszakban közmunkásokkal összeszedetjük a szemetet. Tavasszal ismét lesz
szemétgyűjtési akció, de a rendszám felírása sokban segíthet. Szeretne-e még valaki
hozzászólni a közmeghallgatáshoz? Amennyiben nem mindenkinek köszönöm a részvételét,
kívánok mindenkinek áldott adventi készülődést. A közmeghallgatással egybekötött
Képviselő-testületi ülést 17.50 órakor lezárom.
K.mf.

Juhász Gyula sk.
polgármester

dr. Balogh László sk.
jegyző
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