Felsılajos Község Önkormányzata
LMKOHFL/94/17/2015.
Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve
2015. december 14.
Az ülésen hozott rendelet és határozatok száma és tárgya:
Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 18/2015. (...) önkormányzati
rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 3/2014. (II.28.) önkormányzati
rendelet módosításáról
Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 19/2015. (...) önkormányzati
rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 4/2012. (III.27.) önkormányzati rendelet
módosításáról
55/2015. (XII.14.) NORMATÍV határozat

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselıtestületének 2016. évi munkatervérıl

56/2015.(XII.14.) ÖH.

A Lajosmizsei Fekete István Sportiskolai
Általános Iskola Felsılajosi tagintézménye
felvételi
körzethatárának
meghatározására
vonatkozó vélemény

57/2015.(XII.14.) ÖH.

Az önkormányzat 2016. évi belsı ellenırzési
tervének jóváhagyása

Jegyzıkönyv
Készült: Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. december 14-én, 15.20
órakor Felsılajoson a Faluházban megtartott soros ülésérıl.
Jelen vannak: Juhász Gyula polgármester, Makainé Antal Anikó, Majoros István, Czigány Lajos,
Kun János alpolgármester képviselık. A Képviselı-testület létszáma összesen 5 fı.
Tanácskozási joggal meghívottak: dr. Balogh László jegyzı
Muhariné Mayer Piroska
Jegyzıkönyvvezetı:

Rıfös-Horvát Edit

Juhász Gyula polgármester: Tisztelettel köszöntök mindenkit, aki a mai ülésünkön megjelent.
Megállapítom, hogy az ülés határozatképes, 5 fı képviselı jelen van.
Van-e esetleg valakinek más napirendre javaslata? Amennyiben nincs, kérem, aki egyetért így 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

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének …/2015. (…)
1. önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló
3/2014. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról
2. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének …/2015. (…)
önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 4/2012. (III.
27.) önkormányzati rendelet módosításáról
3. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı – testületének 2016. évi
munkaterve

Juhász Gyula
polgármester
Juhász Gyula
polgármester
Juhász Gyula
polgármester

4. A Lajosmizsei Fekete István Sportiskolai Általános Iskola Felsılajosi Juhász Gyula
tagintézménye felvételi körzethatárának meghatározására vonatkozó polgármester
vélemény
5. Az önkormányzat 2016. évi belsı ellenırzési tervének jóváhagyása

dr. Balogh
László
jegyzı

6. Interpelláció

Juhász Gyula
polgármester
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1. napirendi pont:

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének…/2015. (…) önkormányzati
rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 3/2014. (II.28.) önkormányzati
rendelet módosításáról
Juhász Gyula polgármester: Az elızı ülésen döntöttünk arról, hogy meghosszabbítjuk a
szerzıdést az Izsák-Kom Nonprofit Kft-vel. A rendeletben át kell vezetni a módosítást, miszerint
2017.december 31-ig hosszabbítjuk meg a szerzıdést.
Juhász Gyula polgármester: Kérdezem, hogy van-e kérdés, vélemény, észrevétel? Amennyiben
nincs, szavazásra teszem fel a kérdést. Aki elfogadja a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról
szóló rendelet módosítását, kérem, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselıtestület tagjai 5 fı igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- az alábbi rendeletet
alkotta:
Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének
18/2015. (...) önkormányzati rendelete
a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 3/2014. (II.28.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV.
törvény 35. § (1) bekezdés a) pontjában és a 88. § (4) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás
alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1)
bekezdés 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a környezet védelmének általános
szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (3) bekezdésében biztosított véleményezési
jogkörében eljáró Csongrád Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi
Fıosztálya véleményének kikérésével a következıket rendeli el:
1. §
(1) Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének a hulladékgazdálkodási
közszolgáltatásról szóló 3/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdésében a
„2015. december 31.” szövegrész helyébe a „2017. december 31.” szöveg lép.
2. §
(1) Ez a rendelet 2016. január 1. napján lép hatályba és a hatályba lépését követı napon hatályát
veszti.
Juhász Gyula
polgármester

dr. Balogh László
jegyzı

Kihirdetés idıpontja: 2015.……………………….
dr. Balogh László
jegyzı
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2. napirendi pont:

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének…/2015. (…) önkormányzati
rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 4/2012. (III. 27.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Juhász Gyula polgármester: A módosításra az új Vario Medcare mobil Egészségır szolgáltatás
bevezetése, valamint a régi jelzırendszeres házi segítségnyújtó rendszer megszüntetése miatt van
szükség. Ennek havi díja 3810 Ft, jövedelem határokhoz kötjük, hogy kiket tudunk támogatni
ennek az összegnek a megfizetésénél. Kaptunk egy tájékoztatást is és holnap a rendszert
Lajosmizsén a Mővelıdési házban bemutatják.
dr. Balogh László jegyzı: A készüléket holnap a Mővelıdési házban bemutatják, szerzıdést is
lehet kötni. A jelenlegi jelzırendszeres házi segítségnyújtási rendszerünk elavult, már nem kapunk
rá semmilyen finanszírozást, nem tudjuk a hálózatot bıvíteni sem. Ezért ezt év végén
megszüntetnénk és az új rendszerrel próbálnánk megoldani az idısek, betegek felügyeletét. Az új
rendszer lehetıséget ad a kommunikációra, lehetséges, hogy nagyobb lenne erre a modernebb
készülékre az igény. Vannak üzemeltetési költségei, valamilyen célszerő lenne hozzájárulnia az
önkormányzatnak is. A szolgáltatás díja havonta 3810 Ft, három év hőségidıt kell aláírni, így nem
kell kifizetni a készülék 55.000 Ft-os díját. Arról kell döntenünk, hogy az önkormányzat vállalja-e
azt a bizonyos részt a készülék, illetve szolgáltatásdíjához való hozzájárulást. A készüléket a
csuklón kell viselni, folyamatosan méri a pulzust, a testhımérsékletet. Ha valami nem megfelelı
azonnal riasztást küldd a központnak, ahonnan a megfelelı szolgálatot küldi. Ha kell a
hozzátartozókat értesíti, mentıt küldd.
Majoros István képviselı: Hányan veszik igénybe jelenleg ezt a szolgáltatást Felsılajoson?
Juhász Gyula polgármester: 7 vagy 8 fı.
Czigány Lajos képviselı: Nem tudjuk mekkora terhet vállalunk magunkra.
Juhász Gyula polgármester: Hét készülék 16.000 Ft havonta. Lehet, hogy lesz rá állami
támogatás, de ez nem biztos.
Makainé Antal Anikó képviselı: Lehet módosítani az összeghatárt?
dr. Balogh László jegyzı: Bármikor.
Czigány Lajos képviselı: Fogadjuk el.
dr. Balogh László jegyzı: Elsıként Ercsiben vezették be, közbiztonsági okok miatt, ott a bőnügyi
statisztika is szépen javult.
Juhász Gyula polgármester: Kérdezem, hogy van-e kérdés, vélemény, észrevétel? Amennyiben
nincs, szavazásra teszem fel a kérdést. Aki elfogadja az egyes szociális ellátásokról szóló 4/2012.
(III. 27.) önkormányzati rendelet módosítását, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület tagjai 5 fı igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás
nem volt- az alábbi rendeletet alkotta:
Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 19/2015. (...)
önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 4/2012. (III.27.)
önkormányzati rendelet módosításáról
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Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a szociális igazgatásról és a szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (1) bekezdésében, 25. § (3) bekezdés b) pontjában, 32.
§ (3) bekezdésében, 45. § (1) bekezdésében, valamint a 132. § (4) bekezdés g) pontjában kapott
felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következıket rendeli el:
1. §
(1) Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének az egyes szociális ellátásokról szóló
4/2012. (III.27.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 4. § (1) bekezdése helyébe a
következı rendelkezés lép:
„(1) Az Önkormányzat az Szt. 45. § (1) bekezdésében meghatározottak alapján a (2) és (7)
bekezdésben meghatározott esetekben települési támogatást biztosít.”
(2) A Rendelet 4. §-a a következı (7)-(9) bekezdéssel egészül ki:
„(7) Az Önkormányzat a (2) bekezdésben foglaltakon túl települési támogatást nyújt a „VARIO
MEDCARE a mobil Egészségır” egészségvédelmi rendszer használatához.
(8) A (7) bekezdés szerinti települési támogatás megállapításához a 2. melléklet szerinti
kérelemnyomtatványt, és a Szolgáltatóval kötött szerzıdést kell benyújtani.
(9) Az Önkormányzat a (7) bekezdés szerinti települési támogatás nyújt – a kérelem benyújtása
hónapjának elsı napjától egy évre - az alábbiak szerint:
a) ha a kérelmezı családjában az egy fıre jutó havi jövedelem a 75.000.- Ft-ot nem éri el, havi
2.000.- Ft. támogatást nyújt,
b) ha a kérelmezı családjában az egy fıre jutó havi jövedelem a 75.000.- Ft és 100.000.- Ft
között van, havi 1.000.- Ft. támogatást nyújt. ,
c) ha a kérelmezı családjában az egy fıre jutó havi jövedelem a 100.000.- Ft-ot meghaladja, az
önkormányzat támogatást nem nyújt.”
2. §
(1) Ez a rendelet 2016. január 1. napján lép hatályba, és a hatályba lépését követı napon
hatályát veszti.
Juhász Gyula
polgármester

dr. Balogh László
jegyzı

A kihirdetés napja: 2015……………..
dr. Balogh László
jegyzı
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3. napirendi pont:

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı – testületének 2016. évi munkaterve
Juhász Gyula polgármester: Minden évben legalább hat ülést és egy közmeghallgatást kell
tartanunk.
dr. Balogh László jegyzı: Azok a napirendi pontok szerepelnek ebben, amelyeket jogszabály tesz
kötelezıvé vagy, amelynek tárgyalását a Képviselı-testület korábban kötelezıvé tett.
Juhász Gyula polgármester: Kérdezem, hogy van-e kérdés, vélemény, észrevétel? Amennyiben
nincs, a határozat-tervezet szavaztatom. Aki elfogadja Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı
– testületének 2016. évi munkatervét, kérem, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a
Képviselı-testület tagjai 5 fı igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- az alábbi
határozatot hozta:
55/2015. (XII.14.) NORMATÍV határozat
Felsılajos Község Önkormányzata
Képviselı-testületének 2016. évi munkatervérıl
Határozat
Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete az alábbiakban fogadja el a Képviselıtestület 2016. évi munkatervét:
Felsılajos Község Önkormányzata
Képviselı-testületének
2016. évi munkaterve
A Képviselı-testületi ülések helye: Felsılajos Község Faluháza
A képviselı-testületi ülés idıpontja és napirendi pontjai:

2016. február
1.

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének …/2016. ( …)
önkormányzati rendelete a nem közmővel összegyőjtött háztartási
szennyvíz begyőjtésére vonatkozó közszolgáltatás helyi szabályairól szóló
4/2014. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról
Elıterjesztı:
Elıkészítéséért felelıs:
Elıkészítésében résztvevı:

Juhász Gyula polgármester
dr. Balogh László jegyzı
Kasnyikné Földházi Tünde
környezetvédelmi ügyintézı
---

Elızetes bizottsági tárgyalás:
2.

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének …/2016. ( …)
önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetésrıl szóló 2/2015. (II. 19.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Elıterjesztı:
Juhász Gyula polgármester
Elıkészítéséért felelıs:
dr. Balogh László jegyzı
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3.

Elıkészítésében résztvevı:

Rimóczi Erika irodavezetı

Elızetes bizottsági tárgyalás:

---

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének …/2016. (….)
önkormányzati rendelete a 2016. évi költségvetésrıl
Elıterjesztı:
Juhász Gyula polgármester
Elıkészítéséért felelıs:
dr. Balogh László jegyzı
Elıkészítésében résztvevı:
Rimóczi Erika irodavezetı
Elızetes bizottsági tárgyalás:

---

4.

Jelentés a 2015. január 1-tıl 2015. december 31-ig tartó idıszakban a
Képviselı-testület által meghozott és 2015. december 31-ig lejárt határidejő
határozatainak végrehajtásáról
Elıterjesztı:
dr. Balogh László jegyzı
Elıkészítéséért felelıs:
dr. Balogh László jegyzı
Elıkészítésében résztvevı:
Muhariné
Mayer
Piroska
aljegyzı
Elızetes bizottsági tárgyalás:
---

5.

Interpelláció

2016. március
1.

2.
2016. április
1.

2.

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének …/2016. (….)
önkormányzati rendelete a település címerérıl
Elıterjesztı:
Juhász Gyula polgármester
Elıkészítéséért felelıs:
dr. Balogh László jegyzı
Elıkészítésében résztvevı:
Gyurgyik Erzsébet vezetıi
referens
Elızetes bizottsági tárgyalás:
--Interpelláció

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének .../2016. (…)
önkormányzati rendelete a 2016. évi költségvetésrıl szóló …/2016. (….)
önkormányzati rendelet módosításáról
Elıterjesztı:
Juhász Gyula polgármester
Elıkészítéséért felelıs:
dr. Balogh László jegyzı
Elıkészítésében résztvevı:
Rimóczi Erika irodavezetı
Elızetes bizottsági tárgyalás:
--Beszámoló a Lajosmizsei Önkormányzati Tőzoltó Parancsnokság 2015. évi
munkájáról
Elıterjesztı:
Juhász Gyula polgármester
Elıkészítéséért felelıs:
dr. Balogh László jegyzı
Elıkészítésében résztvevı:
Gyurgyik Erzsébet vezetıi
referens
Elızetes bizottsági tárgyalás:
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3.

Interpelláció

2016. május
1.

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének …/2016. (…)
önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetésrıl szóló 2/2015. (II. 19.)
önkormányzati rendelet végrehajtásáról. Felsılajos Önkormányzatának 2015.
évi zárszámadása
Elıterjesztı:
Juhász Gyula polgármester
Elıkészítéséért felelıs:
dr. Balogh László jegyzı
Elıkészítésében résztvevı:
Rimóczi Erika irodavezetı
Elızetes bizottsági tárgyalás:

---

2.

Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal beszámolója a 2015. évben végzett
munkáról
Elıterjesztı:
dr. Balogh László jegyzı
Elıkészítéséért felelıs:
dr. Balogh László jegyzı
Beszámoló elkészítéséért felelıs:
Gyurgyik Erzsébet vezetıi
referens
Elıkészítésében résztvevı:
Közös Önkormányzati Hivatal
munkatársai
Elızetes bizottsági tárgyalás:
---

3.

Lajosmizse Város Jegyzıjének beszámolója az adóztatásról
Elıterjesztı:
dr. Balogh László jegyzı
dr. Balogh László jegyzı
Elıkészítéséért felelıs:
Beszámoló elkészítéséért felelıs:
Mezeiné Hrubos Henriette
csoportvezetı
Elıkészítésében résztvevı:
Gazsó Krisztina fıtanácsos
Elızetes bizottsági tárgyalás:
---

4.

Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának
értékelése
Elıterjesztı:
Juhász Gyula polgármester
Elıkészítéséért felelıs:
dr. Balogh László jegyzı
Elıkészítésében résztvevı:
Gyurgyik Erzsébet vezetıi
referens
Elızetes bizottsági tárgyalás:
---

5.

2015. évi belsı ellenırzési jelentés
Elıterjesztı:
Elıkészítéséért felelıs:
Elıkészítésében résztvevı:
Elızetes bizottsági tárgyalás:

6.

dr. Balogh László jegyzı
dr. Balogh László jegyzı
dr. Csikai Zsolt belsı ellenır
---

Interpelláció
2016. június - július
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szünet

2016. augusztus
1.

2.

2016. szeptember
1.

2.
2016. október
1.

2.

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének .../2016. (…)
önkormányzati rendelete a 2016. évi költségvetésrıl szóló …/2016. (….)
önkormányzati rendelet módosításáról
Elıterjesztı:
Juhász Gyula polgármester
Elıkészítéséért felelıs:
dr. Balogh László jegyzı
Elıkészítésében résztvevı:
Rimóczi Erika irodavezetı
--Elızetes bizottsági tárgyalás:
Interpelláció

Beszámoló a település közbiztonságának helyzetérıl a közbiztonság érdekében
tett intézkedésekrıl, és az azzal kapcsolatos feladatokról
Elıterjesztı:
Juhász Gyula polgármester
Elıkészítéséért felelıs:
dr. Balogh László jegyzı
Beszámoló elkészítéséért felelıs:
Gyurgyik Erzsébet vezetıi
referens
Beszámoló elkészítésében résztvevı:
Kecskeméti Városi
Rendırkapitányság képviselıje
Elızetes bizottsági tárgyalás:
--Interpelláció

I. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének …/2016. (….)
önkormányzati rendelete a természetben nyújtott szociális célú tőzifa
támogatás jogosultsági feltételeirıl szóló 17/2012. (XII. 21.) önkormányzati
rendelet módosításáról
II. Támogatási igény benyújtása szociális célú tőzifa vásárláshoz kapcsolódó
támogatásra
Elıterjesztı:
Juhász Gyula polgármester
Elıkészítéséért felelıs:
dr. Balogh László jegyzı
Elıkészítésében résztvevı:
Dodonka Csaba
vezetı tanácsos
dr. Tóth Andrea
irodavezetı
Elızetes bizottsági tárgyalás:
--A Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális
Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsa elnökének beszámolója a
Társulási Tanács munkájáról
Elıterjesztı:
Juhász Gyula polgármester
Elıkészítéséért felelıs:
dr. Balogh László jegyzı
Beszámoló elkészítéséért felelıs:
Gyurgyik Erzsébet vezetıi
referens
Beszámoló elkészítésében résztvevı:
Társulási Tanács Elnöke
Elızetes bizottsági tárgyalás:
--9

3.
2016. november
1.

2.

3.
2016. december
1.

Interpelláció
Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének .../2016. (…)
önkormányzati rendelete a 2016. évi költségvetésrıl szóló …/2016. (….)
önkormányzati rendelet módosításáról
Elıterjesztı:
Juhász Gyula polgármester
Elıkészítéséért felelıs:
dr. Balogh László jegyzı
Elıkészítésében résztvevı:
Rimóczi Erika irodavezetı
Elızetes bizottsági tárgyalás:
--Felsılajos 11. hrsz-ú ingatlan /Faluház/ helyiségei bérleti díjainak
megállapítása 2017. évre
Elıterjesztı:
Juhász Gyula polgármester
Elıkészítéséért felelıs:
dr. Balogh László jegyzı
Elıkészítésében résztvevı:
dr. Tóth Andrea irodavezetı
Elızetes bizottsági tárgyalás:
--Interpelláció

Közmeghallgatás

2016. december
1.

2.

3.

Felsılajos Község Önkormányzata
munkaterve
Elıterjesztı:
Elıkészítéséért felelıs:
Elıkészítésében résztvevı:

Képviselı-testületének

Elızetes bizottsági tárgyalás:
2017. évi belsı ellenırzési terv jóváhagyása
Elıterjesztı:
Elıkészítéséért felelıs:
Elıkészítésében résztvevı:
Elızetes bizottsági tárgyalás:
Interpellációk
Juhász Gyula
polgármester
Felelıs: Képviselı-testület
Határidı: 2015. december 14.

2017.

évi

Juhász Gyula polgármester
dr. Balogh László jegyzı
Muhariné Mayer Piroska
aljegyzı
--dr. Balogh László jegyzı
dr. Balogh László jegyzı
dr. Csikai Zsolt belsı ellenır
---

dr. Balogh László
jegyzı

4. napirendi pont:

A Lajosmizsei Fekete István Sportiskolai Általános Iskola Felsılajosi tagintézménye felvételi
körzethatárának meghatározására vonatkozó vélemény
Juhász Gyula polgármester: Kormányhivatal részére javaslatot tehetünk. Javaslatunk az, hogy
Felsılajos közigazgatási területe a körzethatár.
dr. Balogh László jegyzı: A felsılajosi gyermekeket kötelezı felvenni, de lajosmizsei és
táborfalvai gyermekek felvételére is van lehetıség.
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Juhász Gyula polgármester: Kérdezem, hogy van-e kérdés, vélemény, észrevétel? Amennyiben
nincs, a határozat-tervezet szavaztatom. Aki elfogadja a határozat-tervezetet, kérem,
kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselı-testület tagjai 5 fı igen szavazattal –
ellenszavazat, tartózkodás nem volt- az alábbi határozatot hozta:
56/2015.(XII.14.) ÖH.
A Lajosmizsei Fekete István Sportiskolai Általános Iskola Felsılajosi tagintézménye felvételi
körzethatárának meghatározására vonatkozó vélemény
Határozat
1. Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a Bács-Kiskun Megyei
Kormányhivatal részére javasolja, hogy a Lajosmizsei Fekete István Sportiskolai Általános
Iskola Felsılajosi tagintézménye (6055 Felsılajos, Iskola utca 14-16.) beiskolázási körzete
Felsılajos közigazgatási területe legyen, ahol a településen lakóhellyel, ennek hiányában
tartózkodási hellyel rendelkezı hátrányos helyzető, általános iskolába járó gyermekek
létszáma 0 fı.
2. Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete felkéri a polgármestert, hogy
fentiekrıl a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatalt tájékoztassa.
Felelıs: Képviselı-testület
Határidı: 2015. december 14.
5. napirendi pont:
Az önkormányzat 2016. évi belsı ellenırzési tervének jóváhagyása
Juhász Gyula polgármester: Készült egy ütemezés a belsı ellenır tevékenységére vonatkozóan.
dr. Balogh László jegyzı: Próbáltuk úgy összeállítani, hogy a belsı ellenır mindenhol, minden
területen jelen legyen. Ez segítség nekünk, hogy megállapítja a hibákat.
Juhász Gyula polgármester: Kérdezem, hogy van-e kérdés, vélemény, észrevétel? Amennyiben
nincs, a határozat-tervezet szavaztatom. Aki elfogadja a 2016. évi belsı ellenırzési tervének
jóváhagyását, kérem, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselı-testület tagjai 5 fı
igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- az alábbi határozatot hozta:
57/2015.(XII.14.) ÖH.
Az önkormányzat 2016. évi belsı ellenırzési tervének jóváhagyása
Határozat
Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete jóváhagyja az önkormányzat 2016. évi
belsı ellenırzési tervét, amely jelen elıterjesztés 1. mellékletét képezi.
Felelıs: Képviselı-testület, jegyzı.
Határidı: 2015. december 14.
6. napirendi pont
Interpelláció
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dr. Balogh László jegyzı: Felsılajosnak még nincs címere. Eszik Alajos urat megkerestem, ı
tervezte a lajosmizsei címert. A Képzımővészeti Egyetemen tanít. Felsılajos történetérıl nincs sok
információnk, de megpróbálunk mindent felkutatni, hiszen fontos a szakmai, történeti
megalapozottság. Mindannyiunknak gondolkodni kellene, várjuk az ötleteket a címerrel
kapcsolatosan.

Juhász Gyula polgármester: Köszönöm szépen. Szeretne valaki interpellálni? Amennyiben nem,
mivel több napirendi pontunk nincs, így a mai Képviselı-testületi ülést 15.45 órakor bezárom.
kmf.

Juhász Gyula sk.
polgármester

dr. Balogh László sk.
jegyzı
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