Felsőlajos Község
Önkormányzata
II/59/10/2014.

Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve
2014.augusztus 14.

Az ülésen hozott határozatok száma és tárgya:

27/2014. (VIII. 14.) ÖH

Felsőlajos Község Helyi Választási Bizottsága tagjainak
megválasztása

28/2014. (VIII. 14.) ÖH

Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal felé
történő adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésére irányuló
megállapodás megkötése a Bácsvíz Zrt-vel

29/2014. (VIII. 14.) ÖH

Beszámoló a Lajosmizsei Önkormányzati Tűzoltó
Parancsnokság 2013. évi munkájáról
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Jegyzőkönyv

Készült: Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 14-én 10.00
órakor Felsőlajoson a Faluházban megtartott Képviselő-testületi üléséről.
Jelen vannak: Juhász Gyula polgármester, Kun János alpolgármester, Majoros István, Czigány Lajos,
Makainé Antal Anikó képviselők. A Képviselő-testület létszáma összesen 5 fő.
Tanácskozási joggal meghívottak:

dr. Balogh László jegyző

Jegyzőkönyvvezető:

Terenyi Helga

Juhász Gyula polgármester: Tisztelettel köszöntök mindenkit, aki a mai ülésünkön megjelent.
Megállapítom, hogy az ülés határozatképes, 5 fő képviselő jelen van.
A meghívóban 5 napirendi pont szerepel, van-e esetleg valakinek más napirendre javaslata?
Amennyiben nincs, akkor kérem, aki így egyetért a napirendi pontokkal, kézfeltartással jelezze.
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az
alábbi napirendi pontokat fogadta el:

Napirend

Előterjesztő

1.

Felsőlajos Község Helyi Választási Bizottsága tagjainak megválasztása

dr. Balogh László
jegyző

2.

Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal felé történő adatszolgáltatási Juhász Gyula
kötelezettség teljesítésére irányuló megállapodás megkötése a Bácsvíz Zrt-vel
polgármester

3.

Beszámoló a Lajosmizsei Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság 2013. évi Juhász Gyula
polgármester
munkájáról

4.

Egyebek

5.

Interpelláció

Juhász Gyula
polgármester

1. napirendi pont:

Felsőlajos Község Helyi Választási Bizottsága tagjainak megválasztása
Juhász Gyula polgármester: Átadom a szót jegyző úrnak.
dr. Balogh László jegyző: Tisztelt Képviselő-testület! Az előző választási bizottság mandátuma lejárt,
így újat kell választani augusztus 30-ig. Ez a HVI vezető hatásköre, hogy erre javaslatot tegyen. Én az
előző tagokra teszek javaslatot, illetve a póttagok tekintetében egy változás van, ketten nem vállalták,
helyettük egy póttagok javaslok, Szabó Márta személyében. Ehhez módosító javaslatot nem lehet
tenni, ezt a Képviselő-testület vagy elfogadja, vagy nem. Ha nem, akkor a megyei önkormányzat fogja
jóváhagyni. A tagok pedig a következőek: Gulyásné Szigetvári Márta, Terenyi Zoltánné, Havasi
Pálné, Péli Marianna, Krasnyánszki Éva. Ők választanak majd maguk közül elnököt, illetve alelnököt.
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Juhász Gyula polgármester: Köszönöm szépen. Én azt gondolom, hogy az előző választásnál is jól
ellátták a munkájukat, úgyhogy én javaslom, hogy fogadjuk el. Van-e valakinek kérdése, véleménye,
javaslata ezzel kapcsolatosan? Amennyiben nincs, kérem, aki elfogadja a határozat-tervezetet,
kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 5 igen szavazattal – ellenszavazat,
tartózkodás nem volt - az alábbi határozatot hozta:
27/2014. (VIII. 14.) ÖH
Felsőlajos Község Helyi Választási
Bizottsága tagjainak megválasztása
Határozat
Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Felsőlajos Község Helyi Választási
Bizottsága tagjainak és póttagjainak - a Helyi Választási Iroda Vezetőjének indítványára - az alábbi
személyeket választja meg:
Tagok:

Gulyásné Szigetvári Márta
Havasi Pálné
Terenyi Zoltánné
Péli Marianna
Krasnyánszki Éva

Póttagok:

Szabó Márta
Füzesiné Gróf Ildikó

Felelős: Képviselő-testület
Határidő: 2014. augusztus 14.

2. napirendi pont:
Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal felé történő adatszolgáltatási kötelezettség
teljesítésére irányuló megállapodás megkötése a Bácsvíz Zrt-vel
Juhász Gyula polgármester: Felsőlajos vagyonkezelési szerződést kötött a Bácsvízzel, most van egy
adatszolgáltatási kötelezettség, melyről azt gondolom, hogy át kell engedni nekik, hiszen ők értenek
hozzá, és akkor nem kell nekünk az adatszolgáltatást végezni.
dr. Balogh László jegyző: Az adatok ott keletkeznek a Bácsvíznél, célszerű átadni a feladatot,
felesleges az önkormányzatot bevonni.
Juhász Gyula polgármester: Van-e valakinek kérdése, véleménye, javaslata ezzel kapcsolatosan?
Amennyiben nincs, kérem, aki elfogadja a határozat-tervezetet, kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az
alábbi határozatot hozta:
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28/2014. (VIII. 14.) ÖH
Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal felé történő adatszolgáltatási kötelezettség
teljesítésére irányuló megállapodás megkötése a Bácsvíz Zrt-vel
Határozat
1.) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy megállapodik a Bácsvíz
Zrt-vel - az előterjesztés melléklete szerint - arról, hogy a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi
CCIX. törvény 61/B. § (3)–(7) bekezdése, valamint a 87/A. § (2) bekezdése alapján a Magyar
Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal felé teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségnek a
Bácsvíz Zrt., mint víziközmű-szolgáltató tesz eleget.
2.) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Juhász Gyula
polgármestert a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 61/B. § (3)–(7)
bekezdésében, valamint a 87/A. § (2) bekezdésében foglalt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésére
irányuló megállapodás aláírására.
Felelős: Képviselő-testület
Határidő: 2014. augusztus 14.

3. napirendi pont:

Beszámoló a Lajosmizsei Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság 2013. évi munkájáról
Juhász Gyula polgármester: A beszámolót, ahogy minden évben, most is elkészítették. Nagyon sok
adatot tartalmaz, statisztikákat, vonulásokat. Még a Faluház vihar utáni bádogozása is itt van a képek
között. Az anyagban is benne van, hogy nagyon számítanak az önkormányzatok segítségére, hiszen
lakosságszám arányosan támogatjuk őket, Felsőlajos 800 E Ft körüli összeggel. A 2014-es adatok az
V. hónapig szerepelnek benne, nagy valószínűséggel ez a szám is el fogja érni a korábbi évek átlagát.
Olyan statisztikát nem látok benne, ami kimondottan Felsőlajosra vonatkozna, mert úgy szerepel a
beszámolóban, hogy Lajosmizse és működési területe. A működésük a támogatásokkal nincs
veszélyben, de fejleszteni ebből a pénzből nem nagyon tudnak. Van-e valakinek kérdése, véleménye,
javaslata ezzel kapcsolatosan? Amennyiben nincs, kérem, aki elfogadja a határozat-tervezetet,
kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 5 igen szavazattal – ellenszavazat,
tartózkodás nem volt - az alábbi határozatot hozta:
29/2014. (VIII. 14.) ÖH
Beszámoló a Lajosmizsei Önkormányzati
Tűzoltó Parancsnokság 2013. évi munkájáról
Határozat
Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Lajosmizsei Önkormányzati Tűzoltó
Parancsnokság 2013. évi munkájáról szóló beszámolót elfogadja.

Felelős: Képviselő-testület
Határidő: 2014.augusztus 14.
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4. napirendi pont:
Egyebek
Juhász Gyula polgármester: Egyebek napirendi pontban szeretném elmondani, hogy a 052/37 hrsz
számú utat kisajátítással szeretnénk 8 m-en működtetni. Több esetben történt már kerítés elhelyezése,
barázdázás, stb. Most kedden meg oszlop felállítás történt. Jegyző úrral, alpolgármester úrral úgy
döntöttünk, hogy eltávolítjuk az oszlopokat az út közepéről, hiszen balesetveszélyes volt. Ahogy ott
dolgoztunk, éppen jött egy motoros is, aki majdnem nekiment az első oszlopnak, hiszen azok
mindenféle jelzés, figyelmeztetés nélkül voltak kitéve. Tegnap feljelentést is tettünk ismeretlen tettes
ellen. Arra kérem a Képviselő-testületet, hogy valahogyan lépjünk fel ez ellen, mert ez a kialakult
helyzet már nagyban veszélyezteti a vállalkozások működését. A Tanyacsárdától is kaptunk egy
levelet, hogy tudják-e használni a továbbiakban ezt az utat, vagy sem. Minél hamarabb komoly lépést
kell tennünk. Most éppen beton oszlopok vannak odakészítve. A közútkezelő engedélye kell
mindenhez, ami az út mellett zajlik, így oda oszlopokat nem lehet csak úgy kitenni. Ha kell, akár a
rendőrség segítségét is fogjuk kérni, hogy ezek az oszlopok ne kerüljenek le a földbe.
dr. Balogh László jegyző: A közút biztonságos használatának a biztosítása polgármesteri hatáskör.
Kedden úgy ítéltük meg, hogy az oszlopok balesetveszélyesek, így eltávolítottuk azokat. A terület
földmérése megtörtént, a záradékolás napokon belül meglesz. A Lajosmizsei rendőrkapitány hívott az
imént, hogy a rendőrök úton vannak, és a közlekedési rendőrök is hamarosan megérkeznek
Kecskemétről, megpróbálják megakadályozni az oszlopok lehelyezését.
Juhász Gyula polgármester: Úgy gondolom, hogy ezt már nem szabad hagynunk. Meg kell
oldanunk, hogy ez az út mindenki számára használható legyen.
Kun János alpolgármester: Vannak részek, ahol a faágak is nagyon be vannak nőve, és ez fokozódik,
amikor esik az eső.
dr. Balogh László jegyző: Ilyenkor kötelezni kell a tulajdonost, hogy vágja le. Ezért kell engedélyt
kérni a közútkezelőtől, és általában 10 m-re az út szélétől nem szabad ültetni.
Juhász Gyula polgármester: Szerintem soha olyan még nem történt, hogy valaki engedélyt kérjen,
mielőtt fát ültet, de ezért lenne fontos a közútkezelői engedély. Úgy látszik itt nem tudunk egyezségre
jutni.
A másik dolog amit szeretnék elmondani, hogy az óvodában elkezdődtek a munkálatok, jelenleg a
szigetelés folyik, a nyílászárók is megérkeztek. Arra kérem a Képviselő-testületet, hogy a
költségvetésünkből tegyünk hozzá még egy kis pénzt, hogy akkor már rendbe legyen a csatorna is, és a
széldeszka is ki legyen cserélve. Menjünk át, és nézzük meg együtt, hogy mikre kellene még a pénz. A
Faluházzal nem lesz probléma, a kazáncserére elegendő a pénz, amit elkülönítettünk.
Egyebek napirendi ponton belül szeretne valaki még szólni? Nem.
5. napirendi pont:
Interpelláció
Juhász Gyula polgármester: Interpelláció esetleg? Nincs. Mivel több napirendi pontunk nincs, így a
mai Képviselő-testületi ülést 10.45 órakor bezárom.

kmf.

/Juhász Gyula sk./
polgármester

/dr. Balogh László sk./
jegyző
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