Felsőlajos Község
Önkormányzata
II/59/17/2014.

Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve
2014. november 20.

Az ülésen hozott határozatok száma és tárgya:

46/2014. (XI. 20.) ÖH

Felsőlajos Község Településrendezési Terve 2014 évi
módosításához
kapcsolódóan
környezeti
vizsgálat
szükségességének meghatározása

47/2014. (XI. 20.) ÖH

Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás Társulási Tanácsába
tagok delegálása

48/2014. (XI. 20.) ÖH

Lajosmizsei
Közfeladat-ellátó
megállapodásának módosítása

49/2014. (XI. 20.) ÖH

Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének
döntése a Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal
további működtetéséről

50/2014. (XI. 20.) ÖH

A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatalban
igazgatási szünet elrendelése

51/2014. (XI. 20.) ÖH

Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és
Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanács
Elnökének beszámolója a Tanács munkájáról

52/2014. (XI. 20.) ÖH

Beszámoló az adóztatásról

53/2014. (XI. 20.) ÖH

Polgármester 2014. évi jutalma

54/2014. (XI. 20.) ÖH

Alpolgármester 2014. évi jutalma
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Társulás

társulási

Jegyzőkönyv

Készült: Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 20-án 11.00
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
Muhariné Mayer Piroska aljegyző

Jegyzőkönyvvezető:

Terenyi Helga

Juhász Gyula polgármester: Tisztelettel köszöntök mindenkit, aki a mai ülésünkön megjelent.
Megállapítom, hogy az ülés határozatképes, 5 fő képviselő jelen van.
Makainé Antal Anikó ÜB elnök: Szeretném elmondani, hogy minden képviselő időben leadta a
vagyonnyilatkozatát, így mindenki élhet a képviselői jogaival.
Juhász Gyula polgármester: Köszönöm szépen. A meghívóban 8 napirendi pont szerepel, én egy
napirendi pontot javasolok pluszba felvenni, ez a polgármester, alpolgármester jutalma. Van-e esetleg
valakinek más napirendre javaslata? Amennyiben nincs, kérem aki 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 Településrendezési Terve 2014 évi módosításához Juhász Gyula
kapcsolódóan környezeti vizsgálat szükségességének meghatározása
polgármester

2.

Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás társulási megállapodásának módosítása

3.

Döntés a Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal további működtetéséről

Juhász Gyula
polgármester

8.

Juhász Gyula
polgármester
A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatalban igazgatási szünet elrendelése Juhász Gyula
tárgykörű napirendi pont előzetes véleményezése
polgármester
Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Juhász Gyula
Társulás Társulási Tanács Elnökének beszámolója a Tanács munkájáról
polgármester
A jegyző beszámolója az adóztatásról
dr. Balogh László
jegyző
Polgármester, alpolgármester 2014. évi jutalma
Makainé Antal Anikó
ÜB elnök
Egyebek

9.

Interpelláció

4.
5.
6.
7.
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1. napirendi pont:
Felsőlajos Község Településrendezési Terve 2014 évi módosításához kapcsolódóan környezeti
vizsgálat szükségességének meghatározása
Juhász Gyula polgármester: Átadom a szót jegyző úrnak.
dr. Balogh László jegyző: Itt tulajdonképpen arról van szó, hogy folyamatban van a
településrendezési terv, és az állami főépítész felvetette, hogy nem szükséges-e egy környezeti
vizsgálat. Kovács Gábor kollegánk véleménye az, hogy nem jelent ez akkora beavatkozást, hogy ez
szükséges lenne, de a döntést meg kell róla hozni.
Juhász Gyula polgármester: Köszönöm szépen. A településrendezési terv módosítása amúgy is egy
hosszú folyamat, ezt tudjuk jól. Én javasolnám, hogy akkor mi is ezen a véleményen legyünk, hogy ez
nem indokolt.
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:

46/2014. (XI. 20.) ÖH
Felsőlajos Község Településrendezési Terve 2014 évi módosításához kapcsolódóan környezeti
vizsgálat szükségességének meghatározása
Határozat
Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete kinyilvánítja, hogy a 2014. évben előzetes
véleményezésre bocsátott rendezési terv módosításhoz az egyes tervek és programok környezeti
vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 1. § (3)
bekezdése és a 3. § alapján a környezeti vizsgálat elvégzését nem tartja indokoltnak, mivel a
- mindkét módosítás a település egy – beépítési hagyományokkal rendelkező, részben jelenleg is
beépített – részére terjed ki,
- a módosítás alá vont területeken nem végeznek a Korm. rendelet 1. § (2) bekezdés alá tartozó
tevékenységet,
- a módosítás alá vont területeken nem végeznek a Korm. rendelet 1. § (2) bekezdés alá tartozó
környezet-használatot jelentő tevékenységet.
Felelős: Képviselő-testület
Határidő: 2014. november 20.
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2. napirendi pont:
Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás társulási megállapodásának módosítása
Juhász Gyula polgármester: Lajosmizse ma 16.00 órakor fogja tárgyalni ezt az anyagot. Az
előterjesztés szerint megint az az elképzelés, hogy 5-5 fővel működjön a társulási tanács. Ez egy
nagylelkű gesztus, hiszen lehetne lakosságszám arányos is az összetétel. Az biztos, hogy nekünk nagy
szükségünk van a társulásra, hiszen nehezen tudnánk egyedül ellátni ezeket a feladatokat.
dr. Balogh László jegyző: Lajosmizsén tegnap bizottság már tárgyalta, és a régi módon született meg
a javaslat, polgármester úr, a három bizottsági elnök, és a tanácsnok Lajosmizse részéről.
Gyakorlatilag majdnem ugyanazok a személyek vannak delegálva.
Juhász Gyula polgármester: Köszönöm szépen. Az I. határozat-tervezet a tagok delegálásáról szól.
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:

47/2014. (XI. 20.) ÖH
Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás
Társulási Tanácsába tagok delegálása

Határozat

Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Lajosmizsei Közfeladat-ellátó
Társulás Társulási Tanácsába a Képviselő-testület valamennyi tagját delegálja, azaz 5 főt.
Felelős: Képviselő-testület
Határidő: 2014. november 20.

Juhász Gyula polgármester: Az előterjesztés II. határozat-tervezete pedig a megállapodás
módosításáról. 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:
48/2014. (XI. 20.) ÖH
Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás
társulási megállapodásának módosítása
Határozat

1) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete - az előterjesztés mellékletét
képező - Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás társulási megállapodásának módosítását
elfogadja.
2) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a
módosító társulási megállapodás aláírására, valamint az elfogadott módosításnak megfelelően
az egységes szerkezetű társulási megállapodás elkészítésére és aláírására.
Felelős: Képviselő-testület, polgármester
Határidő: 2014. november 20.
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3. napirendi pont:
Döntés a Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal további működtetéséről
Juhász Gyula polgármester: Mivel 932 fő van Felsőlajoson, így önálló hivatalt nem működtethet,
ezért csatlakoznánk továbbra is Lajosmizséhez. Mi nem is szerettünk volna máshová tartozni, hiszen
mindig is közel állt a két település egymáshoz. Most lenne lehetőségünk ezen változtatni, de én ezt
nem szeretném, nem tudom a többieknek van-e esetleg más véleménye?
dr. Balogh László jegyző: Basky András polgármester úr elnézését kéri, de nem tudott eljönni az
ülésre, mert jelenleg éppen a laborról tárgyal, hiszen egy nagyon kedvezőtlen szerződési ajánlatot
kaptunk, mellyel a vérvétel akár veszélybe is kerül. De természetesen a további együttműködést ő is
megerősíti.
Juhász Gyula polgármester: Sok sikert kívánunk neki a tárgyaláshoz, mert ez minket is nagyban
érint. Reméljük előnyös egyezségre jut, és tovább fog tudni működni a labor. Az előterjesztéshez vane valakinek kérdése, véleménye, javaslata? Amennyiben nincs, kérem, aki elfogadja a határozattervezetet, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 5 igen szavazattal –
ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi határozatot hozta:

49/2014. (XI. 20.) ÖH
Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének
döntése a Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal
további működtetéséről
Határozat
1. Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a hivatali
feladatokat a továbbiakban is Lajosmizse Várossal kívánja ellátni, a Lajosmizsei Közös
Önkormányzati Hivatalt fenn kívánja tartani, e feladatok ellátására nem kíván más
településhez csatlakozni.
2. Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert,
hogy a döntésről Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testületét tájékoztassa.
Felelős: Képviselő-testület, polgármester
Határidő: 2014. november 20.

4. napirendi pont:
A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatalban igazgatási szünet elrendelése tárgykörű
napirendi pont előzetes véleményezése
Juhász Gyula polgármester: Átadom a szót jegyző úrnak.
dr. Balogh László jegyző: Kellően precíz az előterjesztés, minden le van benne írva. Három napra
szeretnénk igazgatási szünetet elrendelni, a két ünnep között. Ügyeletet természetesen fogunk tartani,
így a hivatal működni fog.
Juhász Gyula polgármester: Köszönjük szépen. 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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50/2014. (XI. 20.) ÖH
A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatalban
igazgatási szünet elrendelése

Határozat

1) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Lajosmizsei Közös
Önkormányzati Hivatal 2014. évi munkarendjében 2014. december 29-31. (hétfő kedd - szerda) napokra, azaz 3 munkanapra igazgatási szünetet rendeljen el.
2) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert,
hogy a határozat 1) pontjában foglalt döntésről Lajosmizse Város polgármesterét
tájékoztassa.
Felelős: Képviselő-testület, polgármester
Határidő: 2014. november 20.

33/2014. (IX. 25.) ÖH
Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása

Határozat
Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Lajosmizsei Közös Önkormányzati
Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának előterjesztés melléklete szerinti módosítását
véleményezte és az elhangzott javítással együtt azzal egyetért.
Felelős: Képviselő-testület
Határidő: 2014. szeptember 25.

5. napirendi pont:
Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás
Társulási Tanács Elnökének beszámolója a Tanács munkájáról
Juhász Gyula polgármester: Az előterjesztésben le van írva, hányszor ülésezett a társulás, miben
döntöttünk.
dr. Balogh László jegyző: A 4. oldalon a 2. főcímtől kezdve 2014-es dátumoknak kellene lennie a
2013-as helyett, ezt kérem javítsuk.
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Juhász Gyula polgármester: Köszönjük szépen, ezt akkor javítjuk. Van-e valakinek kérdése,
véleménye, javaslata ezzel kapcsolatosan? Amennyiben nincs, kérem, aki elfogadja a beszámolót,
kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 5 igen szavazattal – ellenszavazat,
tartózkodás nem volt - az alábbi határozatot hozta:

51/2014. (XI. 20.) ÖH
Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és
Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanács
Elnökének beszámolója a Tanács munkájáról
Határozat
Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Társulási Tanács előző ciklusának Elnöke
által készített Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató
Társulás Társulási Tanácsának munkájáról szóló beszámolót elfogadja azzal, hogy a 4. oldaltól az ülés
dátuma a 2013. helyett helyesen 2014.
Felelős: Képviselő-testület
Határidő: 2014. november 20.

6. napirendi pont:
A jegyző beszámolója az adóztatásról
Juhász Gyula polgármester: Ismét átadom a szót jegyző úrnak.
dr. Balogh László jegyző: A jegyzőnek évente be kell számolni az adóztatásról, és érdekes módon év
közben. De egyébként sosincs itt egy statikus állapot, éppen ezért a számok is sajátosak. A program,
amin a kollegák dolgoznak huszonéves, annak egyszerűségével. Az adók behajtásával jól állunk,
összességében elégedettek lehetünk. Lajosmizsén már bent van a tervezett adóbevétel 100 %-a. Jól
működik a behajtási rendszer, költséghatékony.
Kun János alpolgármester: Miből adódik, hogy nincs költség?
dr. Balogh László jegyző: A bírósági végrehajtó áthárítja az adósra. 2-3-szor fel szoktuk szólítani az
adóst, ha ennek ellenére sem fizet, átadjuk a Szűcs-Galsi végreható irodának, aki az eredeti tartozásra
25-30 %-ot tesz rá /kiadásait, munkadíját fedezve/.
Juhász Gyula polgármester: A helyi adók a működésünk jelentős részét teszik ki, körülbelül 65 %ot. Jelentős, 125 körüli adóbevallást adnak be egy évben, ha nem lennének a vállalkozások, nagyon
nehéz helyzetben lennénk. Ugyan a gépjárműadó 40 %-a marad már csak itt a településen, de azért
még így is jelentős tétel ez is. Felsőlajoson az iparűzési adó 1,5 %, szerintem ez nem sok. 25 M Ft volt
az iparűzési adó tervezés, már 29 M Ft befolyt, bár ebben vannak túlfizetések is, viszont még nem is
fizetett mindenki. Ez mind a tartalékba tud menni. Ehhez kellenek ezek a vállalkozások, és az újak is.
Látjuk, hogy még növelték is bevételeiket a vállalkozások, ezt biztosan nem mondhatja el minden
település magáról. A gépjárműadót 3,7 M Ft-ra terveztük, ebből 3,393 M Ft folyt be, biztos jön még be
pénz, tehát ez is teljesülni fog vélhetően. Ez korábban 8 M Ft körül volt. A gazdálkodásunk jónak
mondható, nem terveztünk alul, nem lesz aggodalomra okunk.
dr. Balogh László jegyző: Igen, itt a gépjárműadónál van még elmaradás, de ez egy szeptemberi
állapot, azóta biztosan folyt még be pénz. Azt is szeretném elmondani, hogy nem szeretünk egyből a
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végrehajtóhoz fordulni, csak ha már muszáj. Olyan eset is előfordult már, hogy az ügyfél egy csekken
fizette be a gépjárműadót és a pótlékot, így az egyik számláján túlfizetés keletkezett, míg a másik a
hátralék egyre csak nőtt. Nekünk nincs jogunk átvezetni egyik számláról a másikra.
Juhász Gyula polgármester: Köszönöm szépen. Van-e még 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:

52/2014. (XI. 20.) ÖH
Beszámoló az adóztatásról
HATÁROZAT
Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
adóztatásról szóló beszámolót.

elfogadja

az

önkormányzati

Felelős: Képviselő-testület
Határidő: 2014. november 20.

7. napirendi pont:
Polgármester és alpolgármester 2014. évi jutalma
Juhász Gyula polgármester: A felvett napirendi ponttal folytatjuk. Átadom a szót az ÜB elnökének.
Makainé Antal Anikó ÜB elnök, képviselő: Tisztelt polgármester úr, tisztelt Képviselő-testület! Az
ÜB megtárgyalta a napirendi pontot, és egyetértettünk abban, hogy a polgármester úr és az
alpolgármester úr munkáját ilyen módon is el szeretnénk ismerni. Ezúton is köszönjük az egész éves
munkátokat. Polgármester úrnak 375.000.- Ft-ot javasol az ÜB, alpolgármester úrnak pedig 125.000.Ft-ot.
Juhász Gyula polgármester: Köszönöm szépen. Először a polgármester 2014. évi jutalmát
szavaztatom. Én személyes érintettséget jelentek be, így nem kívánok a szavazásban részt venni, és
hozzájárulok a nyilvános üléshez. Kérem aki elfogadja az ÜB javaslatát, kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt, 1 fő
Juhász Gyula nem szavazott - az alábbi határozatot hozta:

53/2014. (XI. 20.) ÖH
Polgármester 2014. évi jutalma
Határozat
Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Juhász Gyula polgármester
jutalmát 2014. évre 375.000.- Ft-ban állapítja meg.
Felelős: Képviselő-testület
Határidő: 2014. november 20.
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Juhász Gyula polgármester: Most pedig az alpolgármester úr jutalmát szavaztatom. Van-e valakinek
kérdése, véleménye, javaslata ezzel kapcsolatosan?
Kun János alpolgármester: Én személyes érintettséget jelentek be, így nem kívánok a szavazásban
részt venni, és hozzájárulok a nyilvános üléshez.
Juhász Gyula polgármester: Köszönöm szépen. Van-e még valakinek kérdése, véleménye, javaslata
ezzel kapcsolatosan? Amennyiben nincs, kérem, aki elfogadja a határozat-tervezetet, kézfelemeléssel
jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem
volt, 1 fő Kun János nem szavazott - az alábbi határozatot hozta:

54/2014. (XI. 20.) ÖH
Alpolgármester 2014. évi jutalma
Határozat
Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Kun János alpolgármester
jutalmát 2014. évre 125.000.-Ft-ban állapítja meg.
Felelős: Képviselő-testület
Határidő: 2014. november 20.

Juhász Gyula polgármester: Szeretném megköszönni a jutalmat a bizottságnak is és a testületnek is.
Ez az összeg engem meglepett, mert eddig 1 havi tiszteletdíjnak megfelelő összeg volt. Én ezt
elfogadom, de ennek egy részét a településnek fogom oly módon visszajuttatni, ahogyan eddig is,
hogy ha jön a hó, a saját gépemmel megpróbálom megoldani a hóeltakarítást. Köszönöm szépen, ez
elismerés a munkámért.
Kun János alpolgármester: Én is köszönöm szépen. Nem tudom még mire, de én is a település
javára fogom fordítani a 2015-ös évben.

8. napirendi pont:
Egyebek
Juhász Gyula polgármester: Egyebek napirendi ponton belül van-e valakinek kérdése?
Én szeretném elmondani, hogy az optikai kábel lehelyezésre került, egyedül az Akácfa utcában nincs
még kész. Az iskola sarkánál lesz egy optikai végpont, így bekötésre kerül a hivatal és az iskola is. A
munkálatok zökkenőmentesen mentek, egyetlen egy panasz sem érkezett. December eleje körül
működni fog a végpont. Itt kezdték a munkát nálunk, és el kell jutniuk egészen Kerekegyházáig. Az
Optikon Kft nyerte meg ezt a munkát, így hátha lesz lehetősége a lakosságnak is rácsatlakozni. Az
Aliment már többször is megkeresett minket ezzel kapcsolatosan, nagyon szeretne ő is optikai kábelt.
Mindenképpen segítsük őket valahogyan ebben. Tettem már lépéseket ezzel kapcsolatosan, bízom
benne, hogy hamarosan megoldásra kerül.
Egy másik dolog. Hétvégén lesz a bál, amit az iskolai SZMK-s szülők szerveznek, várunk mindenkit
szeretettel.
Jövő hét végén idősek napi rendezvény lesz pénteken 12 órától. 250 meghívót küldtünk ki, 120-140 fő
szokott körülbelül eljönni. Ajándékkal készülünk nekik, aki nem tud eljönni, annak pedig eljuttatjuk.
December 9-én közmeghallgatás lesz, erre is várunk mindenkit szeretettel.
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dr. Balogh László jegyző: Itt szeretném elmondani, hogy előtte december 2-án lesz a képviselők
részére a képzés, melyen kötelező mindenkinek részt vennie. A köztartozásmentes adatbázisba már
mindenki bejelentkezett, ugye? Igazolás kell majd róla.
Az I-III. negyedévi beszámolót, és a költségvetési koncepciót már nem kötelező tárgyalni a Képviselőtestületnek, de ez nem jelenti azt, hogy nem fogunk készíteni.
A decemberi ülés időpontja a közmeghallgatás előtt lenne, hiszen előzetes egyetértésre biztosan
szükség lesz, hiszen a pénzügyi iroda létszáma 2 fővel emelkedni fog, így módosítani kell a Közös
Hivatali megállapodást.
Juhász Gyula polgármester: Visszatérve a koncesszió készítésére, én örülök neki, hogy nem
kötelező, hiszen amikor készíteni kellett, még semmilyen adat nem állt rendelkezésre.
dr. Balogh László jegyző: A költségvetési törvény kihirdetését követő 45 napon belül nekünk el kell
készíteni a költségvetési rendeletet, így lehet, hogy a decemberi ülésre már az igényeket össze lehetne
gyűjteni.
Juhász Gyula polgármester: Köszönöm szépen. Van-e még valakinek egyebek napirendi ponton
belül mondanivalója?
Majoros István képviselő: A bolt előtti italozással valamint kezdeni kellene, mert már tűrhetetlen
állapotok vannak az Óvoda utcában.
Juhász Gyula polgármester: Erről már volt szó korábban is. A közterületen nem lehet alkoholt
fogyasztani, ezért a rendőr büntethet. Helyi rendeletet nem lehetne rá alkotni?
dr. Balogh László jegyző: Nem lehet, mert törvény szabályozza. Az üzletnek ezt a problémát még
nem vetettük fel?
Juhász Gyula polgármester: De, természetesen már szóltunk neki is. Biztos, hogy tudna tenni
valamit ő is. A közterület felügyelőt nem lehetne kiküldeni egy kicsit időnként? Gondolom ezt is
ellenőrizheti, nem? 6-8-ig bármikor jöhetne, biztosan találna az utcán italozó egyéneket. Vagy
küldjünk a vállalkozónak egy levelet? De nem ő tehet róla, hogy megveszik a sört, és az utcán
felbontják és megisszák. Ha valaki kapna egy büntetést, biztosan elterjedne ebben a körben, és lehet,
hogy akkor elmennének haza a sörükkel együtt. Van aki 1-1,5 órát is eltölt az utcán.
dr. Balogh László jegyző: Az biztos, hogy mint közterület felügyelő igazoltathat, és büntethet az
Attila.
Kun János alpolgármester: Vannak kényszerítő eszközei is, és lehetősége is van használni.
Makainé Antal Anikó ÜB elnök, képviselő: Én annyit szeretnék mondani, hogy az Iskola utcában
folyamatos a kamion forgalom, nem lehetne valamit kezdeni velük?
Juhász Gyula polgármester: Igen, ezt is meg kell vizsgálni, a tiltó táblákat mindenképpen ki kell
helyezni, hiszen az utcákat nagyon tönkre teszik.
Czigány Lajos képviselő: Az Óvoda utcában mi a helyzet azzal a kritikus telekkel?
dr. Balogh László jegyző: Sajnos nincs meg a tulajdonos, nem veszi át a leveleket. Szinte csak az az
egy lehetőségünk van, hogy elszállítjuk a szemetet, és jelzálogjogot jegyeztetünk be rá, de akkor ezt az
önkormányzatnak meg kell előre finanszírozni.
Juhász Gyula polgármester: Akkor legfeljebb kérünk 5 konténert, ami körülbelül 200.000.- Ft, a
közmunkásokkal rendbe tudjuk rakatni, és ráterheljük a telekre.
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Kun János alpolgármester: Honnan tudjuk, hogy nem halt meg a tulajdonos?
Czigány Lajos képviselő: De örökös akkor is csak van.
Juhász Gyula polgármester: Jó, akkor azt kell eldöntenünk, hogy bevállaljuk-e ezt a költséget. Írunk
egy levelet neki, melyben felhívjuk a figyelmét erre, de én azt kérném, hogy ezt a levelet
Lajosmizséről küldjük, ne Felsőlajosról.
Kun János alpolgármester: Ha tudjuk a címét, személyesen is megkereshetjük.
dr. Balogh László jegyző: És semmire sem megyünk vele. Egyébként nem ártana egy kérelem a
szomszédoktól, hogy az eljárást meg tudjuk indítani..
Juhász Gyula polgármester: Jó, akkor maradjunk abban, hogy küldünk neki egy levelet. Van-e
valakinek még mondanivalója? Amennyiben nincs, interpelláció következik.
9. napirendi pont:
Interpelláció

Juhász Gyula polgármester: Interpelláció esetleg? Nincs. Mivel több napirendi pontunk nincs, így a
mai Képviselő-testületi ülést 13.00 órakor bezárom.

kmf.

/Juhász Gyula sk./
polgármester

/dr. Balogh László sk. /
jegyző
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