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J e g y z ő k ö n y v 
 

Készült: Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. június 25-én 13.30 
órakor, Lajosmizse Városháza Dísztermében megtartott soros nyílt üléséről. 
 
Jelen vannak: Juhász Gyula polgármester, Kun János alpolgármester, Czigány Lajos, Majoros 
István képviselők.  
Bejelentéssel távol: Makainé Antal Anikó képviselő. (1 fő) 
A Képviselő-testület létszáma összesen 4 fő. 
 
Tanácskozási joggal meghívottak:   dr. Balogh László jegyző 

Muhariné Mayer Piroska aljegyző 
           
Egyéb meghívottak:   Basky András Lajosmizse polgármestere 

Horváth Sándor pályázati referens 
      
   
Jegyzőkönyvvezető:    Almási Anita Ildikó titkársági ügyintéző 
 
Juhász Gyula polgármester: Tisztelettel köszöntök mindenkit, aki a mai soros nyílt ülésünkön 
megjelent. Megállapítom, hogy az ülés határozatképes, 4 fő képviselő jelen van.  Makainé Antal 
Anikó képviselő jelezte, hogy a mai ülésen nem tud részt venni. A meghívóban három napirendi 
pont szerepel. Van-e esetleg valakinek más napirendre javaslata? Amennyiben nincs, kérem, 
aki egyetért így a napirendi pontokkal, kézfeltartással jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselő-
testület 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi napirendi pontokat 
fogadta el: 
 

 Napirend 
 

Előterjesztő 
 

1. 
 

Testvértelepülési kapcsolat létesítése Lajosmizse Várossal 
 

Juhász Gyula 
polgármester 

2.  Egyebek  

3.  Interpelláció 
 
 

 

1. napirendi pont: 
Testvértelepülési kapcsolat létesítése Lajosmizse Várossal 
Előadó: Juhász Gyula polgármester 
 
Juhász Gyula polgármester: Polgármester Úr ismertette a Testvértelepülési kapcsolat 
létesítése Lajosmizse Várossal szóló előterjesztést. Van-e ezzel kapcsolatban észrevétel, 
javaslat? Basky András Lajosmizse polgármesterének átadom a szót! 

Basky András Lajosmizse polgármestere: Jászberénnyel kötöttünk már testvértelepülési 
megállapodást és ennek kapcsán indul el a Lajosmizse Felsőlajos közti testvértelepülési 
kapcsolat és ezt egy szerződéssel kell megerősíteni.  
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Juhász Gyula polgármester: Van-e ezzel kapcsolatban észrevétel, javaslat? Amennyiben 
nincs, aki elfogadja a rendelet-tervezetet, kézfelemeléssel jelezze! Megállapítom, hogy a 
Képviselő-testület 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi rendeletet 
hozta meg: 

28/2018. (VI.25.) ÖH. 
Testvértelepülési együttműködési 
megállapodás kötése Lajosmizse várossal 

 
Határozat 

 
Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete testvértelepülési 
együttműködési megállapodást köt Lajosmizse várossal az előterjesztés 2. melléklete 
szerinti együttműködési megállapodásban foglalt célok megvalósításáért, továbbá 
felhatalmazza a polgármestert e megállapodás aláírására. 

Felelős: Képviselő-testület, polgármester 
Határidő: 2018. június 25. 
 
2. napirendi pont: 
Egyebek 
 
Juhász Gyula polgármester: Van- e valakinek kérdése, hozzászólása a napirendi ponthoz?  A 
Falunapi rendezvények rendben lezajlott. Sok érdeklődő volt. Az utcabál hajnali 3 óráig tartott. 
Rendőri jelenlét jelentős volt, polgárőrség, közterület felügyelő is kivette a részét a munkából. 
Más településtől is kaptunk segítséget polgárőrség szempontjából. Augusztus 9-én kezdődik el 
az óvodai felújítási munkálatai. Ott előkészítettünk mindent, közmunkásokkal kerítettük el a 
területet. Így olcsóbb lett az előkészítő munka elvégzése, mintha vállalkozó végezte volna el. 
Van- e valakinek kérdése, hozzászólása a napirendi ponthoz?  Nincs. 

 

3. napirendi pont: 
Interpelláció 
 
Juhász Gyula polgármester: Van- e valakinek kérdése, hozzászólása a napirendi ponthoz?  
Amennyiben nincs a mai Képviselő testületi ülést 13.40 órakor bezárom! 
 
 
 

kmf. 
 

 
 

  Juhász Gyula sk.       dr. Balogh László sk. 
                  polgármester                jegyző  

 
 


