
Felsőlajos Község Önkormányzata 
 
LMKOHFL/14-13/2018. 
 
 
 
 
 
 

Képviselő-testületi soros ülés jegyzőkönyve 
2018. szeptember 27. 

 
 
 
 
  
 

Az ülésen hozott rendeletek és határozatok száma és tárgya: 
 

Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2018. (...) önkormányzati 
rendelete a természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről 
szóló 17/2012. (XII. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2018. (...) önkormányzati 
rendelete a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjról  
 

33/2018. (IX.27.) ÖH.  Csatlakozás a Bursa Hungarica Önkormányzati 
Ösztöndíjrendszerhez 

34/2018. (IX.27.) ÖH.   A 2019-2033. évi időszakra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv 
véleményezése 

35/2018. (IX.27.) ÖH.   Felsőlajos Község Önkormányzata Közbeszerzési 
Szabályzatának módosítása 

36/2018. (IX.27.) ÖH.   Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére 
vonatkozó közszolgáltatással kapcsolatos pályázat kiírása 
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J e g y z ő k ö n y v 
 

Készült: Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. szeptember 27-én 
11.09 órakor, Lajosmizse Városháza Dísztermében megtartott soros nyílt üléséről. 
 
Jelen vannak: Juhász Gyula polgármester, Czigány Lajos, Makainé Antal Anikó, Majoros 
István képviselők.  
Bejelentéssel távol: Kun János alpolgármester (1 fő) 
A Képviselő-testület létszáma összesen 4 fő. 
 
Tanácskozási joggal meghívottak:   dr. Balogh László jegyző 
           
Egyéb meghívottak:   Kasnyikné Földházi Tünde környezetvédelmi referens 

Gyurgyik Erzsébet vezetői referens 
Szilágyi Ödön irodavezető 
Dodonka Csaba pályázati referens 

      
   
Jegyzőkönyvvezető:    Kisjuhászné Almási Anita 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.  Bejelentéssel 
távol Kun János alpolgármester. A meghívóban 8 napirendi pont szerepel. Van-e esetleg 
valakinek más napirendre javaslata? Amennyiben nincs, kérem, aki egyetért 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. 
 

Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének…/2018. 
(…) önkormányzati rendelete a természetben nyújtott szociális célú 
tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről szóló 17/2012. (XII. 21.) 
önkormányzati rendelet módosításáról  
 

Juhász Gyula 
polgármester 

2. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének …/2018. 
(…) önkormányzati rendelete a Bursa Hungarica Ösztöndíjról  
 

Juhász Gyula 
polgármester 

3. Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjrendszer 2019. évi fordulójához  
 

Juhász Gyula 
polgármester 
 

4. 2019-2033. évi időszakra vonatkozó gördülő fejlesztési terv 
véleményezése 

Juhász Gyula  
polgármester 

5. Felsőlajos Község Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatának 
módosítása 

Juhász Gyula  
polgármester 
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6. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére 
vonatkozó közszolgáltatással kapcsolatos pályázat kiírása 

Juhász Gyula  
polgármester 

7.  Egyebek Juhász Gyula  
polgármester 

8.  Interpelláció 
 

 

1. napirendi pont: 
Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének…/2018. (…) önkormányzati 
rendelete a természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről 
szóló 17/2012. (XII. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról  
Előadó: Juhász Gyula polgármester 
 
Juhász Gyula polgármester: Polgármester Úr ismertette a természetben nyújtott szociális 
célú tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről szóló előterjesztést. Javaslom, hogy az 1 főre 
jutó támogatás 150%-ról a 200%-ra, azaz 57.000 Ft összegre változzon. Egyedül élő esetén 
200%-ról 250%-ra, azaz 71.250 Ft összegre változzon. Magasabb összeget nem javaslom.  
 
dr. Balogh László jegyző: A rendelet megfelel a pályázati kiírásnak, polgármester kérésének 
megfelelően lett behozva a rendelet módosítása, mivel a rászorultsági határt emelni szükséges.  
 
Juhász Gyula polgármester: Magasabb határ emelés esetén többen lesznek rá jogosultak. 
Mindig több tűzifát igénylünk és általában mindig kevesebb kapunk. Az előző évhez képest 
több család lesz jogosult a támogatásra. Ha kevesebb támogatást kapunk, akkor lehet vásárolni 
kell majd tűzifát. 
 
dr. Balogh László jegyző: Október 15-ig lehet benyújtani a jegyző részére téli 
rezsicsökkentéssel kapcsolatos igényfelmérő nyilatkozatot.  A távhővel és a gázzal fűtők kapták 
meg az év elején és most a tavasszal téli rezsicsökkentésben nem részesültek kaphatnak 
támogatást. A megjelenő Hírlap újságban megtalálható lesz az igényfelmérő adatlap. Jelen 
állapot szerint természetben kerül kiosztásra a támogatás. Pályáztatni kell majd egy vállalkozót.  

Juhász Gyula polgármester: Van-e kérdés, észrevétel ezzel kapcsolatban?  Czigány Lajosnak 
átadom a szót. 

Czigány Lajos képviselő: Óvatosan kell ezzel bánni. Ahogy mondtad is, ha kicsit emelünk a 
fa készlet nem lesz elegendő. Körülbelül mennyi családot érint? 

Juhász Gyula polgármester: Körülbelül 30 családot érint.  

Juhász Gyula polgármester: A rendeletben az alábbi módosítást javaslom: az 1 főre jutó 
támogatás 150%-ról a 200%-ra, azaz 57.000 Ft összegre változzon. Egyedül élő esetén 200%-
ról 250%-ra, azaz 71.250 Ft összegre változzon. Van-e kérdés, észrevétel ezzel kapcsolatban? 
Amennyiben nincs, aki elfogadja így a rendelet-tervezetet, kézfelemeléssel jelezze! 
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt - az alábbi rendeletet hozta meg: 
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Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
10/2018. (...) önkormányzati rendelete a természetben nyújtott szociális célú tűzifa 

támogatás jogosultsági feltételeiről szóló 17/2012. (XII. 21.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 

 
 
Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) 
bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 
 

1. § 
 

(1) Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a természetben nyújtott 
szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről szóló 17/2012. (XII. 21.) 
önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép. 
 
(1) „Tűzifa támogatás állapítható meg annak a felsőlajosi állandó lakóhellyel 

rendelkező lakosnak, akinek lakása fával vagy fával is fűthető, és akinek családjában 
az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az 57.000 Ft-ot, egyedül élő esetén 
a 71.250 Ft-ot.”  

 
2.  § 

 
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon 
hatályát veszti. 
 
 

 
 Juhász Gyula  dr. Balogh László  
 polgármester jegyző  
 
 
 
A rendelet kihirdetésének napja: 2018……………… 
 
 
         dr. Balogh László  
 jegyző 
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2. napirendi pont: 
Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének …/2018. (…) önkormányzati 
rendelete a Bursa Hungarica Ösztöndíjról  
 
Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2019. 
évi fordulójához  
Előadó: Juhász Gyula polgármester 
 
Juhász Gyula polgármester: Javaslom a 2. és a 3. napirendeket egybe tárgyaljuk meg. 
Polgármester Úr ismertette a Bursa Hungarica Ösztöndíjról szóló előterjesztéseket. Az 5.000 
Ft állami támogatás fix, de az önkormányzat dönthet más összegről is. A támogatás 10 hónapon 
keresztül 50.000 Ft-ot kap a támogatott.  

dr. Balogh László jegyző: Két forrásból kap ilyenkor a diák pénzt. Az egyik az önkormányzat 
által megállapított támogatás és az államtól maximum 5.000 Ft támogatást kaphat még 10 
hónapon keresztül. Ez a fizetési kötelezettség a jövő évét terheli majd az önkormányzatot.  

Juhász Gyula polgármester: Az előterjesztésben A és B verzió is található. 

dr. Balogh László jegyző: Az A verzióban kell gondolkodni. 

Gyurgyik Erzsébet vezetői referens: Hivatalosan mind a két verzió van. Ki kell írni a 
pályázati kiírást. Adhatnak be B típusú pályázatot, de nem ez a jellemző.   

Juhász Gyula polgármester: A pályázó egyszer alkalommal pályázhatja meg?  

Gyurgyik Erzsébet vezetői referens: Minden évben újra pályázhat.  

dr. Balogh László jegyző: El kell dönteni, hogy az önkormányzat havonta milyen összegű 
támogatást nyújt a diákoknak, valamint a rászorultsági értékhatárt milyen szinten kerüljön 
meghatározásra? Lajosmizsén diákonként 10.000 Ft-ot ad diákonként 10 hónapra, és a 
jövedelemhatár 60.000 Ft volt. Délután lesz Lajosmizse Képviselő-testületének az ülése és 
javasolni fogják a jövedelemhatár emelését 65.000 Ft-ra. Tavaly Lajosmizsén 10 pályázó volt 
és 9 felelt meg a pályázati feltételeknek.  A rászorultsági értékhatár megállapítatásánál a család 
nettó jövedelmében kell gondolkodni. A fizetésen kívül beletartozik még a családi pótlék és 
egyéb más jövedelem is.   

Juhász Gyula polgármester: Támogatni kell azokat a fiatalokat, akiknek a családja anyagilag 
nem úgy áll. A továbbtanulás miatt fontos lenne.  

dr. Balogh László jegyző: Egy évre vállal az önkormányzat kötelezettséget, jövőre újra 
csatlakozni kell a rendszerhez.  

Juhász Gyula polgármester: 5.000 Ft-ot javaslom és majd a későbbiekben meglátjuk, hogyan 
alakul a családok helyzete. 

Majoros István képviselő: Felvetésként most adjunk 5.000 Ft-ot és majd meglátjuk, hogyan 
alakul a későbbiekben.  
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Czigány Lajos képviselő: Lajosmizse ezt már kipróbálta. Ez egy felsőlajosi lakos számára ne 
legyen hátrány, hogy nem Lajosmizsén lakik, akkor mi is adjunk annyit mint Lajosmizse.  

Makainé Antal Anikó képviselő: Én is így gondolom és ezt támogatom. Aki tudja, hogy a 
felsőoktatásban tanul a gyermeke, ez tényleg csak a töredéke a havi kiadásnak, de így is tudjuk 
támogatni. A 10.000 Ft összeget javaslom.  

Juhász Gyula polgármester: Támogatom mind a két összeget. Csatlakozunk a Bursa 
Hungarica rendszerhez.  

Czigány Lajos képviselő: A 10.000 Ft-ot javaslom. 

Makainé Antal Anikó képviselő: A 10.000 Ft-ot javaslom.  

Majoros István képviselő: A 10.000 Ft-ot javaslom.  

Juhász Gyula polgármester: Én is támogatom a 10.000 Ft-ot. A rászorultsági értékhatár 
65.000 Ft, ami a rendelet-tervezet kipontozott részére kerül beírásra. Van-e kérdés, észrevétel 
ezzel kapcsolatban? Amennyiben nincs, aki elfogadja így a rendelet-tervezetet, kézfelemeléssel 
jelezze! Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 4 igen szavazattal – ellenszavazat, 
tartózkodás nem volt - az alábbi rendeletet hozta meg: 
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Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
11/2018.(...) önkormányzati rendelete 

a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjról  
 
Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) 
bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 

1. Általános rendelkezések 
1.§ 

(1) E rendelet hatálya kiterjed a Felsőlajos Község közigazgatási területén állandó lakóhellyel 
rendelkező, Felsőlajos Község Önkormányzatához (a továbbiakban: Önkormányzat) pályázatot 
benyújtó, felsőoktatási intézményben tanulmányaikat megkezdő és tanulmányaikat folytató 
hallgatókra. 
 

2.§ 
 

(1) Az Önkormányzat évente nyilatkozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjrendszerhez (továbbiakban: Ösztöndíjrendszer) történő csatlakozásról.  

 
(2) A rendeletben nem szabályozott kérdésekben az Ösztöndíjrendszer Általános 

Szerződési Feltételeiben foglaltaknak megfelelően kell eljárni.  
 

 
2. A pályázati kiírás tartalma, közzététele, a pályázatok benyújtása és elbírálásának 

szempontjai 
 

3.§ 
 

(1) A pályázat a kiíró mindenkori ajánlásának megfelelő tartalommal kerül kiírásra. 
 

(2) A pályázati kiírásokat az Önkormányzat a Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal 
Felsőlajosi Kirendeltségén (továbbiakban: Kirendeltség) épületében lévő hirdetőtáblán 
és az Önkormányzat honlapján teszi közzé.  

 
(3) A pályázati kiírás alapján összeállított pályázati dokumentációt a Jegyzői Irodában a 
pályázati kiírásban meghatározott benyújtási határidőig lehet beadni. 

4.§ 
(1) A pályázat elbírálása során szociálisan rászorultnak kell tekinteni azt a pályázót, akinek 
családjában, közös háztartásában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg nettó 65.000 Ft-
ot. 

5.§ 
 

(1) A beérkezett pályázatok a pályázati határidő lejártát követő ülésén kerülnek 
elbírálásra. 
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(2) A bírálati lapok, az összesítő lapok kitöltéséről, a támogatás folyósításáról a 
Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal gondoskodik. 

 

 
3. Záró rendelkezések 

6. § 
(1) Ez a rendelet 2018. október 1. napján lép hatályba  

               Juhász Gyula dr. Balogh László  

                 polgármester jegyző 

A rendelet kihirdetésének napja: 2018…………. 

 dr. Balogh László. 
                                                                                                          jegyző 
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Juhász Gyula polgármester: A Bursa Hungarica rendszerhez való csatlakozásnál 10.000 Ft-
ot javaslom, így módosul a határozat-tervezetben szereplő összeg. Van-e kérdés, észrevétel 
ezzel kapcsolatban? Amennyiben nincs, aki elfogadja így a határozat-tervezetet, 
kézfelemeléssel jelezze! Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 4 igen szavazattal – 
ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi határozatot hozta meg: 

33/2018. (IX.27.) ÖH. 
Csatlakozás a Bursa Hungarica  
Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez 
 

Határozat 
1.) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a jogszabályoknak megfelelően 

kifejezett és visszavonhatatlan döntést hoz arról, hogy csatlakozik a hátrányos szociális 
helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok 
támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjrendszer 2019. évi pályázati fordulójához. 

2.) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a felsőoktatási hallgatók 
számára, valamint a felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok részére kiírandó Bursa 
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2019. évi pályázati 
fordulójának Általános Szerződési Feltételeit elfogadja, és kötelezettséget vállal arra, hogy 
a pályázatok kiírása, elbírálása és az önkormányzat által nyújtott támogatás összegének 
továbbítása során maradéktalanul az Általános Szerződési Feltételekben foglaltaknak 
megfelelően jár el. 

3.) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 
önkormányzat által nyújtott támogatás egy főre eső havi maximális összege 10.000 
Ft/fő/hó. 

4.) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete kötelezettséget vállal arra, hogy 
a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2019. évi fordulója 
keretében a beérkezett pályázatokat és a pályázatokról hozott döntését a 
https://bursa.emet.hu/onk/tonkbelep.aspx internet címen elérhető EPER-Bursa 
rendszerben rögzíti.  

5.) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete nyilatkozik arról, hogy az EPER-
Bursa rendszerben általa meghatározott és a pályázóktól bekérendő, a szociális 
körülmények igazolására fontosnak tartott nyilatkozatok és mellékletek nem állnak 
ellentétben a pályázati kiírás feltételeivel. 

6.) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza a polgármestert, hogy 
a csatlakozásról, valamint az elektronikus adatbázis használatáról szóló nyilatkozatot 
legkésőbb 2018. október 3. napjáig küldje meg az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 
részére. 
Felelős: Képviselő-testület, illetve polgármester 
Határidő: 2018. szeptember 27., a nyilatkozat megküldésére: 2018. október 3.  
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3. napirendi pont: 
2019-2033. évi időszakra vonatkozó gördülő fejlesztési terv véleményezése  
Előadó: Juhász Gyula polgármester 
 
Juhász Gyula polgármester: Polgármester Úr ismertette a 2019-2033. évi időszakra 
vonatkozó gördülő fejlesztési terv véleményezéséről szóló előterjesztést. Van-e kérdés, 
észrevétel ezzel kapcsolatban? Amennyiben nincs, aki elfogadja így a határozat-tervezetet, 
kézfelemeléssel jelezze! Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 4 igen szavazattal – 
ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi határozatot hozta meg: 

34/2018. (IX.27.) ÖH. 
A 2019-2033. évi időszakra vonatkozó  
Gördülő Fejlesztési Terv véleményezése 

 
Határozat 

 
Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja az előterjesztés 2. 
mellékletét képező 2019-2033. évre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervet. 
 
Határidő: 2018. szeptember 27. 
Felelős: Képviselő-testület 
 

4. napirendi pont: 
Felsőlajos Község Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatának módosítása  
Előadó: Juhász Gyula polgármester 
 
Juhász Gyula polgármester: Polgármester Úr ismertette a Közbeszerzési Szabályzatának 
módosításáról szóló előterjesztést. Dodonka Csabának átadom a szót. 

Dodonka Csaba pályázati referens: Ismerteti a kiosztós anyagot.  

Juhász Gyula polgármester: Van-e kérdés, észrevétel ezzel kapcsolatban? Amennyiben nincs, 
aki elfogadja így a kiosztós anyagban foglaltak figyelembe vételével határozat-tervezetet, 
kézfelemeléssel jelezze! Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 4 igen szavazattal – 
ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi határozatot hozta meg: 

35/2018. (IX.27.) ÖH. 
Felsőlajos Község Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatának módosítása 
 

Határozat 
 
Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja az előterjesztés 
mellékletét képező módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Közbeszerzési Szabályzatot az 
ülésen kiosztott anyagban szereplő módosításokkal együtt. 
 
 
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2018. szeptember 27. 
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5. napirendi pont: 
Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 
közszolgáltatással kapcsolatos pályázat kiírása  
Előadó: Juhász Gyula polgármester 
 
Juhász Gyula polgármester: Polgármester Úr ismertette a nem közművel összegyűjtött 
háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatással kapcsolatos pályázat kiírásáról 
szóló előterjesztést. Az alábbi szolgáltatókat javaslom:  

 Faragó Környezetvédelmi és Szolgáltató Kft. 
 KUSZAKA 2004 Bt. 
 Somogyi István vállalkozó Izsák 
 Szabolcska Ferenc vállalkozó Kunszentmiklós 
 Szabó János vállalkozó Lajosmizse 

 
dr. Balogh László jegyző: Az önkormányzatnak mindent meg kell tenni azért, hogy  a 
szolgáltatót megtalálja. Ha az első kör nem vezet eredményre, akkor a következő hónapban is 
a testület elé kell vinni és csak végső soron lehet a Katasztrófavédelem felé fordulni, 
polgármester bejelenti a pályázatok eredménytelenségét és akkor lehet kijelölés útján 
közszolgáltatót kijelöltetni.  
 
Juhász Gyula polgármester: A szolgáltatás zavartalan, semmi nem változott. A különbözetet 
a vállalkozó az államtól megkapta. Van-e kérdés, észrevétel ezzel kapcsolatban? Amennyiben 
nincs, aki elfogadja így a kiegészített határozat-tervezetet, kézfelemeléssel jelezze! 
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt - az alábbi határozatot hozta meg: 

36/2018. (IX.27.) ÖH. 
Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 
közszolgáltatással kapcsolatos pályázat kiírása 

Határozat 

1) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a vízgazdálkodásról szóló 
1995. évi LVII. törvény 4. § (2) bekezdés d) pontjában foglalt kötelességének eleget téve 
a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 
közszolgáltatás folyamatos és teljeskörű ellátása érdekében a közszolgáltató 
kiválasztásával kapcsolatosan a következő intézkedéseket teszi: 
 
Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a vízgazdálkodásról szóló 
1995. évi LVII. törvény 44/F §. (3) bekezdés c) pontjában foglaltakra hivatkozással a 
nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 
közszolgáltatás végzésének lehetőségével az alábbi engedéllyel rendelkező 
vállalkozásokat keresi meg azzal, hogy az ajánlattételi határidő: 2018. október 10. 8:00 
óra. 

 Faragó Környezetvédelmi és Szolgáltató Kft. 
 KUSZAKA 2004 Bt. 
 Somogyi István vállalkozó Izsák 
 Szabolcska Ferenc vállalkozó Kunszentmiklós 
 Szabó János vállalkozó Lajosmizse 
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2) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a fent megnevezett 

vállalkozások által küldött ajánlatokat az alábbi szempontrendszer szerint bírálja el: 
- A Közszolgáltató heti ügyfélfogadási ideje 
- A Közszolgáltató napi készenléti ügyelete az általa meghatározott beosztás szerint, 
amelyet azonban úgy köteles meghatározni, hogy abba hetente legalább egy hétköznapi 
napon a 16.30-18.30 óráig tartó idő bele essen.  
- A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésének és elszállításának 
a határideje, melyet legkésőbb Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-
testületének a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére 
vonatkozó közszolgáltatás helyi szabályairól szóló mindenkor hatályos 
önkormányzati rendeletében meghatározott határidőn belül  kell elvégezni, ellenkező 
esetben késedelembe esik. 
- Késedelmi kötbér mértéke 
 
 

Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak a módszernek 
az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az ajánlatok részszempontok 

szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot: 
 

A legjobb 10, a legrosszabb 1, a többi a kettő közötti lineáris arányosítással kiszámított pontot 
kap rész-, illetve alszempontonként az alábbi képlet szerint: 
 
                Avizsgált - Alegrosszabb 

P  = ------------------------- (Pmax – Pmin) + Pmin  , 
          Alegjobb - Alegrosszabb 
ahol: 
 
P: a vizsgálat ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 
Pmax: 10 pont 
Pmin: 1 pont 
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme 
Alegrosszabb: a legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme 
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme. 
 

Amennyiben Alegjobb=Alegrosszabb, a fenti képlet nem alkalmazható. Ez esetben az adott 
részszempontra valamennyi ajánlattevő 1 pontot kap. 
A pontszámok kiszámítása minden részszempontnál és alszempontnál a 2. tizedesjegyig 
kerekítve történik. 
Az „1.”-„2” részszempont esetén a legkisebb, a „3.”-„5.” részszempont esetén a legnagyobb 
érték a legjobb. A megajánlott értékek tört számok is lehetnek, de csak 1 tizedesjegyig. Az egy 
tizedesjegynél több tizedesjegyet tartalmazó értéket kérjük 1 tizedesjegy értékre kerekíteni. 
 
A pontok részszempontonként az adott súlyszámmal megszorozzuk, majd a súlyszámmal 
megszorzott pontokat összeadjuk. Összességében legelőnyösebb a legtöbb pontot szerző ajánlat 
lesz. 
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 Ajánlattevő  Ajánlattevő Ajánlattevő 

1. A begyűjtési-
elszállítási 
határidő 

Érték (óra)    

 Pont    

 súlyozott pont/30/    

2. késedelmi 
kötbér 

Érték (Ft/nap)    

 pont    

 súlyozott pont/10/   

 

 

3. ügyfélfogadás 
ideje 

Érték (óra/hét)    

 pont    

 súlyozott pont /30/    

4. készenléti 
ügyelet ideje  

Érték (óra/nap)    

 pont    

 súlyozott pont /30/    

Összpontszám    
 

3) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert, hogy a jelen határozatban foglaltak szerinti ajánlatokat bekérje és azokat 
a Képviselő-testület 2018. októberi ülése elé terjessze.  

 
Felelős: Képviselő-testület, polgármester  
Határidő: 2018. szeptember 27. 
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6. napirendi pont: 
Egyebek 
 
Juhász Gyula polgármester: Van- e valakinek kérdése, hozzászólása a napirendi ponthoz?  
Nincs. 

 

7. napirendi pont: 
Interpelláció 
 
Juhász Gyula polgármester: Van- e valakinek kérdése, hozzászólása a napirendi ponthoz?  
Amennyiben nincs a mai Képviselő testületi ülést 12.02 órakor bezárom! 
 
 
 

kmf. 
 

 
 

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

 
 


