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44/2013. (VIII.01.) ÖH.  Forgalomirányító jelzılámpa üzemeltetésével 
kapcsolatos megállapodás 

 
45/2013. (VIII.01.) ÖH.  Beszámoló a szilárd hulladékkezelési közszolgáltatással 

kapcsolatban kialakult helyzetrıl 
 
46/2013. (VIII.01.) ÖH. Szándéknyilatkozat tétele pályázati forrásból 

beszerzendı eszközök közös használatára Lajosmizse 
Város Önkormányzatával 
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J e g y z ı k ö n y v 
 
 

Készült: Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. augusztus 01-én 13.00 
órakor a Faluházban megtartott rendkívüli ülésérıl. 
 
Jelen vannak: Juhász Gyula polgármester, Kun János alpolgármester, Majoros István, Makainé Antal 
Anikó, Czigány Lajos képviselık. A Képviselı-testület létszáma összesen 5 fı. 
 
Tanácskozási joggal meghívottak: dr. Balogh László jegyzı 
 
Egyéb meghívottak:   Kasnyikné Földházi Tünde környezetvédelmi referens 
 
 
Jegyzıkönyvvezetı:    Ollósi Anikó 
 
 
Juhász Gyula polgármester: Tisztelettel köszöntök mindenkit, aki a mai rendkívüli ülésünkön 
megjelent. Megállapítom, hogy valamennyi képviselı jelen van, így az ülés 5 fıvel határozatképes. 
Két napirendi pontunk van a meghívó szerint, és egy plusz napirend kiosztós anyagként, így három 
napirendi pontunk van, amit meg kellene tárgyalnunk. Kérdezem, hogy van-e valakinek ezzel 
kapcsolatosan javaslata? Amennyiben nincs, kérem, aki egyetért a napirendi pontokkal, kézfeltartással 
jelezze. 
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az 
alábbi napirendi pontokat fogadta el: 
 
 Napirend 

 
Elıterjesztı 

1.  
 
 

Forgalomirányító jelzılámpa üzemeltetésével kapcsolatos megállapodás Juhász Gyula  
polgármester 

2. 
 

Beszámoló a szilárd hulladékkezelési közszolgáltatással kapcsolatban 
kialakult helyzetrıl 
 

Juhász Gyula  
polgármester 

3. 
 
 

Szándéknyilatkozat tétele pályázati forrásból beszerzendı eszközök közös 
használatára Lajosmizse Város Önkormányzatával 

Juhász Gyula  
polgármester 

 
 
1. napirendi pont: 
Forgalomirányító jelzılámpa üzemeltetésével kapcsolatos megállapodás 
 
Juhász Gyula polgármester: Az elıterjesztés anyagát mindenki megkapta. Szeretném megkérdezni, 
hogy valakinek van e ezzel kapcsolatban kérdése. 
 
Az elıkészített anyagban látható a korábbi, 1997. évi megállapodás. Látható, hogy akkor, az 
önkormányzatnak nagyobb részt kellett vállalnia az üzemeltetésbıl. Az idei évben változtak a törvényi 
szabályozások, így az önkormányzatnak, csupán az üzemeltetési költség 25 %-át kell fizetni.  
A határozat – tervezetben láthatóak ezek a költségek számszerősítve. 
 Véleményem szerint a jelzılámpa mőködése, csak hasznos számunkra, hiszen nagyban 
megkönnyíti az átkelést, annak idején többször, több ülésen volt téma a kiépítés, de jó döntés volt, 
hogy kiépítésre került. Csökkenti a balesetveszélyt, segíti a lakosságot az átkelésben, ami még így sem 
egyszerő, ám e nélkül csak nagyobb gondot jelentene, véleményem szerint nem kérdés, hogy 
elfogadjuk és aláírjuk a megállapodást. 
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Ennyit szeretettem volna elmondani, kérdezem, hogy van-e valakinek kérdése, véleménye, javaslata?  
 
 
dr. Balogh László jegyzı: Jól összefoglalta Polgármester Úr, annyit főznék hozzá, hogy jogszabályi 
szabályozás miatt a Közútkezelınek olyan szerzıdést kell kötnie, hogy a hozzájárulást a kezelt 
forgalmi ágak arányában kell megfizetnie az önkormányzatnak. Eddig felesben történt a fizetés, most 
azonban egy ág után fizet Felsılajos, a közútkezelı pedig három ág után, így jött ki a 75 %, illetve a 
25 %, ami kedvezıbb, az eddigiektıl. 
 
Juhász Gyula polgármester: Örülünk, hogy van ez a csomópont, fontos a biztonság, az átkelés 
biztonságos segítése, ennek fenntartása érdekében be kell vállalnunk ezeket a díjakat.  
 
Kérdés vélemény? 
Amennyiben nincs, akkor szavaztatom a határozat-tervezetet. Kérem, aki elfogadja a határozat 
tervezetet, kézfelemeléssel jelezze.  Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 5 igen szavazattal – 
ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi határozatot hozta: 

 
44/2013. (VIII.01.)  ÖH 
Forgalomirányító jelzılámpa üzemeltetésével 
kapcsolatos megállapodás    
 

Határozat 
 
Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a forgalomirányító jelzılámpa 
üzemeltetésével kapcsolatosan az elıterjesztés 3. sz. mellékletét képezı megállapodást 
jóváhagyja, felhatalmazza Juhász Gyula polgármestert a megállapodás aláírására. 
 
Felelıs: Képviselı-testület 
Határidı: 2013. augusztus 1. 

 
 

2. napirendi pont: 
Beszámoló a szilárd hulladékkezelési közszolgáltatással kapcsolatban kialakult 
helyzetrıl 
 
Juhász Gyula polgármester: Az elıterjesztés anyagát mindenki megkapta. Szeretném megkérdezni, 
hogy valakinek van e ezzel kapcsolatban kérdése. 
Kasnyikné Földházi Tündének köszönöm az elıkészített anyagot. Tegnap folytattunk egy 
megbeszélést az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökséggel. Bíztunk abban, hogy a 
megbeszélések végére, az elıterjesztésben majd mást kell feltüntetnünk. Sajnos nem így történt. Pár 
szóban szeretnénk ismertetni az ott elhangzottakat, bár az elıterjesztésben érthetıen szerepel minden! 
2013. március 31-én lejárt a szerzıdésünk. Szerettünk volna megfelelı idıben rendezni ezt a kérdést. 
Szerencsés helyzetünk volt, hiszen nem kellett közbeszerzési eljárást lefolytatnunk, elegendı volt a 
három ajánlat beszerzése. Szomorúan tapasztaltuk, hogy a határidı lejárta után, egy ajánlat sem 
érkezett be. 
Ekkor kerestük a korábbi, szolgáltatónkat, a Saubermacher Kft-t, kértük a segítségüket, hogy mit 
tegyünk, hogyan tovább. 
Sikerült megállapodnunk abban, hogy ugyan 2013. december 31-ig nem, de július 30-ig hosszabbítunk 
szerzıdést.  
Bíztunk abban, hogy hamar rendezıdik a kérdés, és változnak a törvények, jogszabályok. Sajnos nem 
alakult kedvezıbben, nem történt jelentı változás. Eltelt az idı, már augusztust írunk, változás 
azonban nem történt, sajnos szolgáltató nélkül maradtunk.  
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Jött egy tervezet, mely tartalmazta, hogy az összeg magasabb, ezt próbáltuk leszorítani, csökkenteni, 
annak érdekében, hogy a fennmaradó idıszakban a hulladék elszállítása megtörténjen.  
Térségünkben van még két település, mely hasonló problémával küzd, a két település Szentkirály és 
Jakabszállás. Ott is folynak a tárgyalások. Az anyagban is szerepel, hogy van arra lehetıség, hogy nem 
fizetjük meg az összeget, nem vállaljuk fel a felkínált lehetıséget. Ebben az esetben a 
Katasztrófavédelem megoldja az elszállítást.  
 
Kértük, hogy részletfizetésre biztosítsanak lehetıséget. Úgy lenne megoldható, hogy augusztusban is, 
és októberben is 100 000 – 100 000 Ft-ot utaljunk. Emellett folyamatosan győjtjük az információkat.   
 
Röviden ennyit szerettem volna elmondani. Mint, azt már említettem, az elıterjesztés részletesen és jól 
áttekinthetıen tartalmazza a szükséges információkat.  
Várom a véleményeket.  
Annyit szeretnék még elmondani, hogy engem személy szerint aggaszt, hogy mi lesz, és az, hogy mi 
lenne a jó döntés részünkrıl.  
Ha úgy döntünk, hogy fizetünk, akkor is csak decemberig oldódik meg a probléma. A tegnapi 
megbeszélésen is azt az ígéretet kaptuk, hogy a következı évre, már ezek a problémák nem merülnek 
fel.  
Szeretném megkérdezni, hogy Kasnyikné Földházi Tünde szeretne e még valamit elmondani a 
témával kapcsolatban? 
 
Kasnyikné Földházi Tünde környezetvédelmi ügyintézı: Köszönöm a lehetıséget. Véleményem 
szerint Polgármester Úr jól összefoglalta  kérdést, mindent elmondott, nem szeretnék hozzáfőzni 
semmit. Természetesen ha kérdésük lenne, szívesen válaszolok.  
 
Juhász Gyula polgármester: Az anyagban valóban minden megtalálható.  
 
Kun János alpolgármester: Az említett december 14-i dátumon nem lehet esetleg változtatni? 
 
Kasnyikné Földházi Tünde környezetvédelmi ügyintézı: A szerzıdést Lajosmizsén is felmondták. 
Az említett dátum, a felmondás után, a kézhezvételtıl számított hat hónapot tekinthetjük. Együtt 
kezelik a két teleülést, Lajosmizsét, és Felsılajost, emiatt számítjuk, ezt a december 14-i dátumot.  
 
Kun János alpolgármester: Igazából majdnem mindegy, hogy milyen dátummal számolunk, addigra 
rendeznünk kell a kérdést, a problémát. 
 
Kasnyikné Földházi Tünde környezetvédelmi ügyintézı: Folynak a tárgyalások, ennek ellenére, 
semmi konkrét információval nem rendelkezünk. Úgy hiszem, hogy a lakosság szempontjából 
mindegy, hogy hogyan oldjuk meg, de a szemetet el kell hordani. A feladatot önkormányzatnak kell 
megoldania. Annyit még szeretnék elmondani, hogy bárhogyan is döntenek most, az önkormányzatnak 
nem származik belıle hátránya. 
 
Juhász gyula polgármester: Röviden összefoglalva, két lehetıségünk van. 
Az egyik az, hogy elfogadjuk, a szerzıdés – tervezetet, és megkötjük azt, így kifizetve a felmerült 
többlet költségeket, rendezve ezzel a kérdést, december 14-ig. 
A másik lehetıség, hogy ha nem fizetünk, nem fogadjuk el a szerzıdés – tervezetet. Ebben az esetben 
nem jön a szolgáltató, nem lesz elszállítva a hulladék, tehát nincs megoldás a fennmaradó idıszakra. 
İszintén szólva, én ezt nem szeretném! 
Tudom azt, hogy találnánk helyet ennek a pénznek, ám nem tudunk más megoldást találni. 
Januárra megoldódik a probléma, de most nincs megoldás, csak ez. Reményeink szerint ez csak egy 
átmeneti idıszak. 
A nehézségek ellenére is szerencsésebbek vagyunk a városoknál, mert a költséghatárok miatt nem kell 
közbeszerzési eljárást lefolytatnunk. 
Úgy hiszem, hogy a rendelkezésre álló információk alapján, meg tudjuk hoznia  döntésünket.  
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Kérdése, véleménye van e még valakinek? 
Amennyiben nincs, akkor szavaztatom a határozat-tervezetet.  
Kérem, aki elfogadja a határozat tervezetet, kézfelemeléssel jelezze.  Megállapítom, hogy a Képviselı-
testület 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi határozatot hozta: 
 
 
 45/2013. (VIII.01.) ÖH.  
Felhatalmazás települési szilárd hulladékkezelési 
közszolgáltatási szerzıdés megkötésére 
 

Határozat 
 
 
Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete felhatalmazza Felsılajos Község 
Polgármesterét, hogy az átmeneti idıre az elıterjesztés mellékletét képezı szerzıdést megkösse a 
Saubermacher-Magyarország Kft-vel annak érdekében, hogy a települési szilárd hulladékkezelési 
közszolgáltatás folyamatosan biztosított legyen a településen. 

 
Felelıs: Képviselı-testület, polgármester 
Határidı: 2013. augusztus 01. 
 
 
 
3. Napirendi Pont 
Szándéknyilatkozat tétele pályázati forrásból beszerzendı eszközök közös használatára 
Lajosmizse Város Önkormányzatával 
 
Juhász Gyula polgármester: Harmadik, egyben utolsó napirendi pontunkhoz érkeztünk. 
Megkérem Jegyzı Urat, hogy legyen szíves ismertetni a kiosztott anyagot, az elıterjesztést. 
 
dr. Balogh László jegyzı: Köszönöm a szót! Tisztelt Polgármester Úr, Tisztelt Képviselı-testület!  
Az elıterjesztésben arról van szó, hogy a Tanyafejlesztései Program keretein belül eszköz beszerzésre 
nyílik lehetıség.  
Lajosmizse Város Önkormányzata pályázatot kíván benyújtani.  
Korábban már volt egy hasonló pályázatunk, akkor sikerült beszereznünk az eszközöket.  
Akkor Lajosmizse Város Önkormányzata és Felsılajos Község Önkormányzata közösen pályázott, 
tehát mindkét településre igényeltük a traktort.  
A most meghirdetett tanyafejlesztési programban, sajnos kevés pénz van, de akkor is meg kell 
próbálnunk.  
Szeretnénk kérni Felsılajos Község Önkormányzatától egy szándéknyilatkozatot a pályázat 
benyújtásával kapcsolatban. Amennyiben megnyerjük a pályázatot, akkor rendeznénk részletesen az 
eszköz felhasználását. A pályázati felhívásban nem kérik konkrétan a szándéknyilatkozatot, ám a 
benyújtáshoz szükségét érzem. 
 
Juhász Gyula polgármester: Köszönöm! Ez az eszköz is ugyanúgy közös használatú lenne ugye?  
 
dr. Balogh László jegyzı: Igen. 
 
Juhász Gyula polgármester: A pályázó a Közalapítvány lenne? 
 
dr. Balogh László jegyzı: Nem, hanem az Önkormányzat, és gép használata lenne közös. 
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Juhász Gyula polgármester: Úgy hiszem, hogy rendben van. A használat feltételeit pedig majd 
külön megállapodásban rögzítjük. 
Kérdés vélemény? 
Amennyiben nincs, akkor szavaztatom a határozat-tervezetet. Kérem, aki elfogadja a határozat 
tervezetet, kézfelemeléssel jelezze.  Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 5 igen szavazattal – 
ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi határozatot hozta: 
 
 
... /2013.(...) ÖH 
Szándéknyilatkozat tétele munkagépek 
közös használatára vonatkozóan 
 

Határozat 
 

Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete pályázati forrásból 
beszerzendı eszközök, munkagépek közös üzemeltetésére szándéknyilatkozatot ír alá 
Lajosmizse Város Önkormányzatával az elıterjesztés melléklete szerinti célok 
megvalósításáért. Felhatalmazza a polgármestert a szándéknyilatkozat aláírására. 
 
 

Felelıs: Képviselı-testület, polgármester 
Határid ı: 2013. augusztus 1. 
 
Juhász Gyula polgármester: Több napirendi pontunk nincs, így a mai  rendkívüli Képviselı-testületi 
ülést 14.10 órakor bezárom és nagyon köszönöm mindenkinek, hogy el tudott jönni az ülésre. 
 
 

kmf. 
 
 

 
/:Juhász Gyula sk./           /:dr. Balogh László sk./ 
   polgármester                      jegyzı  


