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J e g y z ő k ö n y v 
 

Készült: Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. április 09-én 13.10 
órakor, Felsőlajos Faluházán megtartott soros nyílt üléséről. 
 
Jelen vannak: Juhász Gyula polgármester, Kun János alpolgármester, Makainé Antal Anikó, 
Majoros István képviselők.  
Igazoltan távol: Czigány Lajos képviselő 1 fő.  
A Képviselő-testület létszáma összesen 4 fő. 
 
Tanácskozási joggal meghívottak:   dr. Balogh László jegyző 
      Muhariné Mayer Piroska aljegyző 
            
    
Egyéb meghívottak:    Suba Benedek mb. IGSZ intézményvezető 

Józsáné dr. Kiss Irén EGYSZI intézményvezető 
Meleg Sándor EGYSZI intézményvezető-
helyettes 
Dobos Tamás Tűzoltóság munkatársa 
Hajdú Zoltánné bölcsőde vezető 
Kocsis Györgyné óvoda vezető Lajosmizse 
Szarkáné Jurászik Zita óvoda vezető Felsőlajos 

      Gyurgyik Erzsébet vezetői referens 
      Nyári Zsolt c.r. őrnagy 
 
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.  Czigány Lajos 
képviselő igazoltan van távol az ülésről. A meghívóban hét napirendi pont és egy zárt ülés 
szerepel. Van-e esetleg valakinek más napirendre javaslata? Amennyiben nincs, kérem, aki 
egyetért a módosított napirendi pontokkal, kézfeltartással jelezze. Megállapítom, hogy a 
Képviselő-testület 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi napirendi 
ponttal fogadta el: 

 Napirend 
 

Előterjesztő 
 

1. 
 

 Felsőlajos Község Önkormányzatának tulajdonában álló 
víziközművekkel kapcsolatos döntések meghozatala 
 

Juhász Gyula 
polgármester 

2. Felsőlajos község közrend- és közbiztonsági helyzetéről szóló 
beszámoló elfogadása 
  

Juhász Gyula 
polgármester 

3. Beszámoló a Lajosmizse Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság 2018. 
évi munkájáról 
  

Juhász Gyula 
polgármester 

4. Az alapellátásban dolgozó orvosok 2018. évi szakmai beszámolója 
  

Juhász Gyula 
polgármester 
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5. Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai 
ellátásának értékelése  

Juhász Gyula 
polgármester 

6. Egyebek  

7.  Interpelláció  

 Zárt ülés  

1. Döntés elismerésről Juhász Gyula 
polgármester 

1. napirendi pont: 
Felsőlajos Község Önkormányzatának tulajdonában álló víziközművekkel kapcsolatos 
döntések meghozatala 
Előadó: Juhász Gyula polgármester 
 
Juhász Gyula polgármester: Szilágyi Ödönnel egyeztettem már. Keressük a táblázatban és 
nem találjuk az új utcákban lévő gerincvezetékeket. Még nem lehetett benne a táblázatban, mert 
engedélye nincs kész és a táblázatban nem lehetett szerepeltetni. Tudjuk, hogy elkészült talán 
a rákötések is megvalósultak. Következő évben már szerepelni fog a nyilvántartásban. Van-e 
ezzel kapcsolatban észrevétel, javaslat? Amennyiben nincs, aki elfogadja a határozat-tervezetet, 
kézfelemeléssel jelezze! Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 4 igen szavazattal – 
ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi határozatot hozta meg: 
 
14/2019. (IV.09.) ÖH. 
Felsőlajos Község Önkormányzatának tulajdonában álló víziközművek üzemeltetési 
szerződésének módosításával kapcsolatos döntések meghozatala 
 

Határozat 
 

1.) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja az 
előterjesztés 1. mellékletét képező, az Önkormányzat tulajdonában álló 
ivóvízellátást szolgáló vízi-közművek üzemeltetésére vonatkozó üzemeltetési 
szerződés módosítását. 
 

2.) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Juhász 
Gyula Polgármestert a jelen határozattal jóváhagyott üzemeltetési szerződés 
módosítás aláírására, és a módosításokkal kapcsolatos intézkedések megtételére.  

 
Felelős: Képviselő-testület, polgármester 
Határidő: 2019. április 9. 
 
Juhász Gyula polgármester: Nyári Zsolt c.r. őrnagy még nem érkezett meg a 2. napirendi 
ponthoz, javaslom, hogy az egyebek napirend után tárgyaljuk meg az előterjesztést. Most a 3. 
előterjesztés tárgyalásával folytatjuk az ülést.  
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2. napirendi pont: 
Beszámoló a Lajosmizse Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság 2018. évi munkájáról 
Előadó: Juhász Gyula polgármester 
 
Juhász Gyula polgármester: Polgármester Úr ismertette a Lajosmizse Önkormányzati 
Tűzoltó Parancsnokság 2018. évi munkájáról szóló előterjesztést. 
Üdvözlöm Dobos Tamást, aki képviseli a Tűzoltóságot. Két elég idős tűzoltó fecskendő áll 
rendelkezésre. Most sikerült egy jobb állapotban lévő fecskendőt beszerezni. 
 
Dobos Tamás Tűzoltóság munkatársa: A héten műszaki vizsgára fog menni. Svájcból 
kaptunk egy 2800 literes Mercedes fecskendőt 20 éves, de 30.000 km van benne. Közeljövőben 
bízunk benne, hogy pár héten belül már a négy települést szolgálni fogja.  
 
Juhász Gyula polgármester: A másik gépjármű le lesz állítva vagy tartalék lesz? 
 
Dobos Tamás Tűzoltóság munkatársa: Az tartalék szer lesz és a legöregebb a MAN 
fecskendő a tartaléknak a tartalékja lesz.  
 
Juhász Gyula polgármester: Az anyagban olvashattuk, hogy baleset történt az M5-ös 
autópályán. Melyik szert érte? 
 
Dobos Tamás Tűzoltóság munkatársa: A Steiert érte a baleset, oldalról belecsúszásos baleset 
volt december 9-én. Szerencsésmódon sikerült a kerekein megállni nem dőlt oldalra, kevés 
összegből helyre tudtuk állítani.  
 
Juhász Gyula polgármester: A téves jelzések elég számottevőek Felsőlajoson. 
 
Dobos Tamás Tűzoltóság munkatársa: Felsőlajoson a tűzesetek száma 5 darab, műszaki 
mentések száma 5 darab és a téves jelzések száma 16 darab, ami a Márka Kft. tűzjelzője volt. 
A beindulás idején rengeteg volt a téves jelzés. Minden féle jelzést riasztásnak kell kezelnünk. 
A 16 esetből 5 alkalommal kellett kijönni, mert nem kaptunk semmiféle lemondást. A 
parancsnokság nevében nagyon szépen köszönjük a támogatást is Felsőlajosnak és bízunk 
benne ez a kapcsolat továbbra is megmarad. Bármiben továbbra is lehet számítani a 
tűzoltóságra. 
 
Juhász Gyula polgármester: A költségvetés elfogadásánál a támogatási összeg szerepel. 
Tudomásom szerint minden település elfogadta. Egy perc egy kilométernek számolják és nem 
mindegy, hogy 6 kilométerről érkezik a segítség vagy 25 kilométerről a segítség. Köszönjük 
szépen az anyagot. Van-e ezzel kapcsolatban észrevétel, javaslat? 
 
dr. Balogh László jegyző: A kollegáim dolgoznak ezen, hogy a központi költségvetésből 
támogatást igényeljenek a tűzoltóság működéséhez, talán lesz lehetőség a támogatást 
megigényelni.  
 
Juhász Gyula polgármester: Van-e ezzel kapcsolatban észrevétel, javaslat? Amennyiben 
nincs, aki elfogadja a határozat-tervezetet, kézfelemeléssel jelezze! Megállapítom, hogy a 
Képviselő-testület 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi 
határozatot hozta meg: 
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15/2019. (IV.09.) ÖH. 
Beszámoló a Lajosmizse Önkormányzati  
Tűzoltó Parancsnokság 2018. évi munkájáról 
 

                 Határozat 
 
Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Lajosmizse Önkormányzati 
Tűzoltó Parancsnokság 2018. évi munkájáról szóló beszámolót elfogadja. 
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2019. április 9. 

 
3. napirendi pont: 
Az alapellátásban dolgozó orvosok 2018. évi szakmai beszámolója 
Előadó: Juhász Gyula polgármester 
 
Juhász Gyula polgármester: Polgármester Úr ismertette az alapellátásban dolgozó orvosok 
2018. évi szakmai beszámolóját.  
Józsáné dr. Kiss Irén közreműködésével megújult a fogorvosi rendelő, a váróterem és a házi 
orvosi rendelő. Megfelelő környezet alakult ki, ami elvárható.  
 
Józsáné dr. Kiss Irén EGYSZI intézményvezető: Felsőlajoson nagyon jó körülmények 
között rendelhetnek az orvosok és várhatják a felsőlajosi betegeket. Az elmúlt évben sikerült a 
felsőlajosi rendelőt is megújítani és Lajosmizsén is folyamatos az infrastrukturális feltételeknek 
a biztosítása. Az elmúlt évben több rendelőt kifesteni, karbantartani, illetve az orvosok nagyon 
örültek a légkondíciónálásnak. Örvendetes, hogy az orvosok leírják a védő, szűrő programot, 
amit a közelmúltban a Magyar Kormány finanszírozásával indíthattak az orvosok. Biztatok 
mindenkit, hogy vegye igénybe a programokat.  A szakma mindig három halálozási okot jelöl 
meg és a daganatos betegségek jócskán ott vannak és ennek a szűrését lehetővé teszi ez a 
program. A beszámolóban említették, hogy Lajosmizsén várni kell a szakorvosi rendelésekre. 
A házi orvosok ezt kifogásolják egy-két rendelést kivéve, amikor azonnal mehet a beteg és 
ellátást kap. Valóban az összes többihez be kell jelentkezni, várakozási idő van, de azért nincs 
annyi, mint Kecskeméten. Ott több hónap a bőrgyógyászatra való bejutás. Teljesítmény 
Volumen Keretre kötünk szerződést. Az egészségügyi finanszírozásnak ez az alapja a NEAK-
kal. Terveztük, hogy ezt a Teljesítmény Volumen Keret bővítését megpályázzuk. Ez óraszám 
bővítéssel is fog járni. Aggályos, mert a jelenlegi orvosokkal tudunk rendelni, nagyon sok 
szakrendelést elér a lakosság Lajosmizsén. Ha egy elmozdul, alig tudunk egy másik orvost 
hozni. Reméljük, hogy ez gondmentes lesz. A Teljesítmény Volumen Keret növelésével több 
pontszám lenne. Az ügyeleten előfordulnak olyan esetek, hogy egy – egy napon nincs orvos. 
Márton doktornő az ügyelet egyharmadát viszi. Ha kilép a rendszerből, összeomlik az egész. 
Nagyon érzékeny az ügyeleti rendszer. Az orvosok részéről vannak pressziók a tekintetben, 
hogy szűnjön meg az ügyelet vagy ne szűnjön meg, hanem adja át Kecskemétnek. Ezt tisztán 
látni kell nekik, hogy nem egyszerű dolog ez. Az önkormányzatok döntése kell és a lakosság 
előtt nem biztos, hogy lesz olyan önkormányzat Lajosmizsén, aki felvállalja, hogy ne legyen 
ügyelet. Tételezzük fel hogy igen, Kecskemét elvállalja-e? Ellátás tekintetében is megkeressük 
Kecskemétet. Jó szakmai kapcsolatok vannak, de kaptunk olyan válaszokat is, hogy Kecskemét 
is küzd a maga 100.000 feletti lakosság számával, a maga ellátó rendszerével. Más városok 
ügyes bajos dolgait felvállalni nem egyszerű. Ezért fizetni kell, nem ingyen van. Nem az a 
megoldás, hogy az ügyeletet megszüntessük, hiszen törvényi kötelezettség a lakosság 
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ellátásának a folyamatos biztosítása. Már tavaly hoztuk azt a problémát, hogy az ügyeleti 
díjakat fel kellene emelni. A térséghez képest jók a díjak, de Kecskeméten magasabb. Most 
nem tudunk orvost szerezni, Kecskemétről jönnek orvosok, ha jönnek. A másik lehetőség a 
kiszervezés. A mostani ügyelet az összes többi feladatával ellátja Ha kiszakítanánk ennek a 
szervezését bármelyik gazdasági társaság, aki felvállalná az ügyeletnek az ellátását, nyílván 
ebből az összegből kiszakít a menedzsment költségére. Már látható, hogy kevesebb jutna az 
orvosoknak. A kiszervezés az én véleményem szerint színvonal csökkenése nélkül nem fog 
menni. Végtelenségig ragaszkodni kell, hogy az itteni házi orvosok, akik ismerik a betegeket, 
de megkellene vizsgálni a közeljövően vizsgálni azt, hogy milyen forrásokat tudnánk betenni 
az ügyeletbe. Árajánlatokat fogunk beszerezni az országosan ügyeletet szervező cégektől, hogy 
milyen módon tudnának ebbe a rendszerbe beszállni és orvost hozni. Én ebbe az irányba vinném 
a dolgot.    
 
Juhász Gyula polgármester: Köszönjük szépen a tájékoztatást. A lakosság részéről az a jobb 
és kényelmesebb, ha Lajosmizsén lenne ellátva az ügyeleti rendszer. A feltételei adottak. Az 
orvosoknak az ügyeletet vállalnia kell, a fennmaradó napokat kellene pótolni. A Lajosmizsén 
rendelő házi orvosokkal már a lakosság találkozott, nem idegen a beteg számára és könnyedén 
bemegy, akit jobban ismer.  Van-e ezzel kapcsolatban észrevétel, javaslat? Amennyiben nincs, 
aki elfogadja a határozat-tervezetet, kézfelemeléssel jelezze! Megállapítom, hogy a Képviselő-
testület 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi határozatot hozta 
meg: 
 
16/2019. (IV.09.) ÖH. 
Az alapellátásban dolgozó orvosok  
2018. évi szakmai beszámolója 

Határozat 
 
 

Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az alapellátásban dolgozó orvosok 
2018. évi szakmai beszámolóit megvitatta, és azokat elfogadja.    
 
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2019. április 9. 
 
4. napirendi pont: 
Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának értékelése  
Előadó: Juhász Gyula polgármester 
 
Juhász Gyula polgármester: Polgármester Úr ismertette az önkormányzat gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi feladatai ellátásának értékeléséről szóló előterjesztést.  
Van-e ezzel kapcsolatban észrevétel, javaslat? 
 
Józsáné dr. Kiss Irén EGYSZI intézményvezető: Nagyon sok szervezet vesz részt a 
gyermekvédelemben. Lajosmizse és Felsőlajos gyermekek védelmében nagyon sokan 
intézkednek. Az előterjesztő készítője az anyag 2. oldalán szerepeltette, de hozzátehetjük az 
ügyészséget, a bíróságot, a hivatásos pártfogót. A működésünket a gyermekvédelmi törvény, 
kormányrendelet, jogszabály, miniszteri rendeleti szintű jogszabályok határozzák meg, illetve 
nagyon jelentős a szakmai protokoll. Nagyobb körben pontosan leszabályozott az egész eljárási 
rend, szakmai protokoll. Amikor egy krízis helyzet bekövetkezik vagy észleljük a jelzések 
alapján akkor kinek mi a feladata és dolga. 2016. január 1-től új felállás van, mert összevonták 
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a Családsegítő és a Gyerekjóléti Szolgálatot, új hatáskörökkel, új feladatokkal ruházta fel a 
törvény és a jogszabály. Nagyon jól működik ez a gyermekvédelmi rendszer. Megtanultuk az 
új feladatokat, új hatásköröket. Ha van egy krízis helyzet nem kérdés, hogy mit tesz az óvoda, 
bölcsőde, az iskola, a gyermekjóléti központ. Akármelyik részét ennek a gyermekvédelmi 
rendszernek vizsgáljuk mindenki itt van és tettre készen áll. Vizsgálta az elmúlt időszakban a 
kormányhivatal ezt a fajta tevékenységet. Kint voltunk Felsőlajoson, vizsgáltuk az 
infrastrukturális feltételeket, természetesen a szakmai környezetet, a szakmai programtól 
kezdve az SZMSZ-t és egyes ügyeket is. Tudunk számítani a társintézményekre, a 
szakemberekre beleértve a rendőrséget, a közterület-felügyelőket. Meleg Sándor kollégámnak 
átadom a szót.  
 
Meleg Sándor EGYSZI intézményvezető-helyettes: A település lakosság számát nézzük, 
akkor Felsőlajos problémák tekintetében jelentősen alul reprezentál. Békés és nyugodt 
környezet. Lajosmizsén az esetszám 75-80 %-a jól behatárolható területről származik, más 
részeken viszonylag kevés van. Összesen kettő jelzés érkezett Felsőlajosról tavaly év folyamán. 
Egy esetkonferenciát tartottunk felsőlajosi illetékességű családnál. Ennél az egy családnál van 
súlyos veszélyezettség jelzőrendszer és közös együttműködés szükséges.  A család elég stabil 
helyzetbe került, együtt tudunk velük dolgozni. Összesen 69 olyan kliens interakciót mértünk, 
ami Felsőlajoshoz kötődik. Ennek a döntőtöbbsége család látogatás és segítő beszélgetés volt. 
Összesen 7 veszélyeztetett gyermek van a látókörben, ebből két gyermeknél hatósági intézkedés 
szükséges. Felsőlajosra elég célzottan szoktunk jönni, kevésbé az ügyfélfogadás a domináns 
inkább, ha problémás családról értesülünk, akkor mi egyből a családnál jelentkezünk és ott 
kopogtatnunk be és megnézzük mi a helyzet. 
 
 Juhász Gyula polgármester: Nagyon szépen köszönjük a kiegészítést. Ezek a családok, 
amikor látókörbe kerülnek a jelzőrendszer tagjai jelzik a problémát. A problémát kezelni kell. 
Lehet hiába várnánk van ügyfélfogadás, nem vagyok benne biztos, hogy be is jönnének.  
 
Meleg Sándor EGYSZI intézményvezető-helyettes: A jelzések tartalma többségében nem 
ügyfélfogadáson jelentkezik. Az összes jelzésre vonatkoztatva a legnagyobb kategória mindig 
az iskolai hiányzás, a köznevelési intézményben valamilyen olyan probléma, amiért egyébként 
nem jönnek be az ügyfélfogadásra. A súlyos bántalmazás kategóriában a családon belüli 
konfliktusok valamilyen megjelenése, bántalmazás, súlyos elhanyagolás. A környéken nem 
volt, de már találkoztunk szexuális bántalmazás gyanújával is. Ezek elég súlyos esetek és ezek 
mind olyan dolgok, amit a család környezetében kell vizsgálni és nem pedig ügyfélfogadás 
keretén belül.  
 
Juhász Gyula polgármester: Nagyon szépen köszönjük a kiegészítést. 
 
Szarkáné Jurászik Zita óvoda vezető Felsőlajos: Köszönjük szépen a szakmai segítséget, 
hogy hogyan is kezeljük ezeket a családokat.  
 
Kocsis Györgyné óvoda vezető Lajosmizse: Nyílván ezek adott esetek és azt a hatékonyságot, 
amivel eljártok. Ezeknél a családoknál nagyon fontos, hogy a gyermek kiemelésre kerüljön, 
védelembe kerüljön és az intézkedések megtörténjen. Nagyon szépen köszönjük, mert nagyon 
hatékonyan és gyorsan dolgoztok.   
 
Meleg Sándor EGYSZI intézményvezető-helyettes: Három napon belül nekünk robbanunk 
kell. Gyakorlatilag jött egy jelzés és másfél órán belül ott voltunk és már vizsgálták a kollégák 
a problémát. Ha súlyos veszélyeztetésről kapunk információt, akkor mi 24 órán belül ott 
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vagyunk és kezdeményezzük a szükséges intézkedést. Ha azt látjuk, hogy tényleg fenn áll a 
súlyos veszélyeztetés akkor értesítjük a gyámhivatalt először telefonon és utána leírjuk, ha 
kevésbé súlyos a probléma, akkor írásos megkeresést küldünk. Jelentős fejlődést mutatunk az 
elkövetkező időben, nyilvánvalóan a jelzőrendszer összehangolt működése a legtöbbet ad a 
dologhoz, mert amit mi tudunk róla és jönnek az információk jóval dinamikusabban tudunk 
robbanni a problémára.   
 
Kocsis Györgyné óvoda vezető Lajosmizse: Voltak olyan esetek, ahol nagyon hatékony 
megoldás született és a gyerekek járnak óvodába, ott táplálkoznak, tehát nagyon hatékony 
együttműködés született. Intézkedés történt, esetmegbeszélés, konferencia minden lépést végig 
jártunk és egységes szemléletet képviseltünk. Köszönjük szépen.  
 
Józsáné dr. Kiss Irén EGYSZI intézményvezető: Szakemberek, intézményekre, rendőrségre 
is tudunk számítani. Elmúlt évben volt egy kommandós eset, ahol a rendőrkapitánytól kaptunk 
személyes segítséget.  
 
Juhász Gyula polgármester: Nagyon szépen köszönjük a jelzőrendszert az intézménynek. A 
feladatot a Társulás keretében látjuk el. Helyben kezelődnek az ügyek. Van-e ezzel 
kapcsolatban észrevétel, javaslat? Amennyiben nincs, aki elfogadja a határozat-tervezetet, 
kézfelemeléssel jelezze! Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 4 igen szavazattal – 
ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi határozatot hozta meg: 
 
17/2019. (IV.09.) ÖH. 
Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
feladatai ellátásának átfogó értékelése 

 
Határozat 

 
 

Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyámhatóságokról, valamint a 
gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Kormányrendelet 10. 
melléklete tartalmi követelményeinek megfelelő, és az önkormányzat gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló – az előterjesztés mellékletét képező - átfogó 
értékelést elfogadja. 
 
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2019. április 9. 

 
5. napirendi pont: 
Egyebek 
 
Juhász Gyula polgármester: Van- e valakinek kérdése, hozzászólása a napirendi ponthoz? A 
Faluház energetikai korszerűsítése elkezdődött, a nyílászárók kicserélődtek, a födémszigetelés 
szinte megtörtént, elkezdték a homlokzat szigetelést, a deszkák cseréjét. Goméptől azt kértük, 
hogy május végére legyen kész. A Képviselőkkel járjuk majd át a terepet. Vannak olyan dolgok, 
amik nem voltak benne a pályázatban: deszkák festése, bádogozási munkálatok, a terasz 
kezelése. Árajánlatokat kell majd kérni. Modern Falvak programban is megnyíltak a 
pályázatok. Az első a közösségi tér. Azt szeretnénk, ha a posta átszervezésre kerülne a Takarék 
helyére és a gyógyszertár és a posta helyét egy térbe lenne nyitva. A könyvtár igazgatója azt 
mondta, hogy minimum 80 m2 de inkább 120 m2 kell lennie. 70 m2 körüli lehet a terület. Bízunk 
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benne, hogy a könyvtárat tudná kezelni. 2020-ra közművelődési szervezőt kell foglalkoztatni. 
Könyvtár az iskolában működik. Horvát Sándorral történt egyeztetés során kiderült, hogy 
állítólag a mai naptól már be lehet hozni a könyvtárat is ebbe a pályázatba. A könyvtár kötelező 
feladat, a finanszírozása is ezen e címen kapunk. Erről a felhasználása megvan, hogy mire lehet 
ezt fordítani: eszközök vásárlására, működési és bér költségekre. A pályázat megnyílt. Érdemes 
lenne a Katona József Könyvtárral egyeztetetni, hogy vannak-e ezzel kapcsolatban pályázatok. 
A Modern Falvaknál lehetőség lesz különféle dolgokra pályázni. 
Felmerült a tanyagondnok személye. Örülnék, ha lenne egy alkalmas személy. A közmunkások 
egyre kevesebben vannak. Most 60%-os támogatottságot kapott az önkormányzat és 40% 
önrészt vállalni kell. A feladatokat el kell látni, a közmunkás sok tevékenységet elvégzett. A 
Képviselő-testület támogatta az új fűnyíró beszerzését. Egy ember egy nap alatt lenyírta az 
egész területet. Néhány emberrel el lehet látni a feladatokat. Ebben még gondolkodni kell. 
3.100.000 forintot kapnánk egy évre, ami egy személynek bérét és a bérjárulékát lefedi. 
Feltétele a tanyagondnoknak a jármű biztosítása és a személy biztosítása. Lehet pályázni is, de 
addig nem lehet elindítani még nincs jármű. Használt gépjármű vásárlása is megoldást jelent. 
A tanyagondnoki gépjárművet esetleg a polgárőrség is használhatja.  
 
dr. Balogh László jegyző:  Meg kell fontolni a tanyagondnoki szolgálatot a településnek minél 
hamarabb be kell indítania. Ennek az a feltétele, hogy biztosítani kell egy személyt és egy autót. 
A Modern Falvak programra 2860 település pályázhat a 150 milliárd forintra. Ott lehet majd 
tanyagondnoki szolgálat autóra pályázni. Nagy kereslete lesz, mert sokan beindították és mások 
is bekívánják indítani. A pályázati kiírásról pontos információ még nincs.   
 
Juhász Gyula polgármester: Gondolkodtam már azon, hogy milyen autó lenne a 
legmegfelelőbb autó erre a feladatra. Van-e még kérdés, észrevétel? Makainé Antal Anikónak 
átadom a szót. 
 
Makainé Antal Anikó képviselő: A szülők már érdeklődnek a nyári gyerekfelügyelettel 
kapcsolatban. Milyen lehetőségek vannak erre? Az iskolában felújítás lesz és ott nem lehet 
megvalósítani a felügyeletet.  
 
Juhász Gyula polgármester: Ez kötelező feladat, de volt már olyan, amikor nem volt kötelező 
feladat. 
 
dr. Balogh László jegyző: Nem kötelező feladat.  
 
Makainé Antal Anikó képviselő: Ha nem kötelező feladat, akkor érdemes lenne egy levelet 
megfogalmazni ez ügyben. 
 
dr. Balogh László jegyző:   Mennyi gyermekről van szó? 
 
Makainé Antal Anikó képviselő: 8 gyermekről, de ebből volt olyan, aki nem is felsőlajosi.  
 
Juhász Gyula polgármester: Az igényfelmérést májusban meg kell tenni. Vizsgáljuk meg az 
ügyet és a következő testületi ülésen térjünk vissza az ügyre. Van-e még kérdés, észrevétel? 
Amennyiben nincs szüntetet rendelek el és zárt üléssel folytatódik a Képviselő-testületi ülés. 
 
Szünet kezdete 14.15. 
Szünet vége 14.25. 
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6. napirendi pont: 
Felsőlajos község közrend- és közbiztonsági helyzetéről szóló beszámoló elfogadása 
Előadó: Juhász Gyula polgármester 
 
Juhász Gyula polgármester: Polgármester Úr ismertette Felsőlajos község közrend- és 
közbiztonsági helyzetéről szóló beszámoló elfogadásáról szóló előterjesztést.  
A külföldiek által elkövetett jogsértésekkel kapcsolatban milyen lehetőségei vannak az 
önkormányzatnak és a rendőrségnek? Az ingatlanokba tudjuk, hogy kik vannak bejelentkezve. 
Köszönöm a rendezvények biztosítását. Bízunk benne, hogy egyszer olyan magas lesz a 
létszám, hogy Felsőlajoson körzeti megbízott itt tud lenni a hét több napján. Parancsnok Úr a 
polgárőri értekezleten mindig itt szokott lenni. A polgárőrség a rendőrség munkáját reméljük 
nagyban segíti. Prostitúció esetében a táblázatban látható hány esetben milyen intézkedések 
történtek. Probléma az, hogy aki a buszmegállóban várakozik, mint utas leszólítják őt is. Több 
esetben is előfordult már ilyen. A vonatváró és buszmegálló környékét tiszteletben kellene 
tartani. Megoldást kell találni a helyzet kezelésére.  
 
Nyári Zsolt c.r. őrnagy: Felsőlajos nem bűnügyi helyszín. A 9 bűncselekmény egész évben 
szinte semmi, csekély mennyiségű. Jó közbiztonság. Köszönjük a polgárőrségnek a szolgálatot. 
Továbbra is ha van rá igény képzést tartok a polgárőröknek. A rendőr mindig felel a polgárőrért. 
Tudnia kell a társnak, hogy miben számíthat a párjára. Egyre több az ellenálló ember, de nem 
Felsőlajoson. Nincs kábítószerezés, kevés az ittas vezetés. Nincs éjszakai nyitott 
szórakozóhely, de Lajosmizsén van. A prostitúció tényleg folyamatos probléma itt és 
Kecskeméten. Már a rendőrautótól sem riadnak meg. Mindenki telefonnal járkál, mindenhol 
térfigyelő rendszerek vannak, ami előny nekünk. Nagyon sok lányt megbírságolunk és nagyon 
sok esetben nem prostitúcióval kapcsolatban, hanem szemetelés miatt és egyéb közlekedési 
bűncselekmények miatt tudom. Nagyon sok esetben nem tudják becsukni, mert terhes, 
kisgyermeke van, fiatalkorú. Polgári bejelentés alapján látta az esetet (leintett) én előállítom, 
ha lecsukható. Ha nem csukható be akkor elviszem, előállítom és meghallgatják és kiengedik. 
Kihallgatom a helyszínen, elmondja, hogy elismeri, vagy nem ismeri el a prostitúciót. Elmegy 
a bíróságig szabálysértéssel és kap egy figyelmeztetést. Ha a bírságot nem fizeti be egy hónap 
alatt átválthatják elzárásra. Az elzárás megint arra vonatkozik, akinek fenn áll a bezárás 
feltétele.   
 
dr. Balogh László jegyző:   A kamera felvételt elfogják büntetőeljárásban?  
 
Nyári Zsolt c.r. őrnagy: Igen, elfogadom 
 
Juhász Gyula polgármester: A személyiségjogi védelem miatt ez probléma? 
 
Nyári Zsolt c.r. őrnagy: Közterületen van. A rendőrségnek kell átadni a bizonyítékot.  
 
Juhász Gyula polgármester: A kamera felvételek megoldást jelenthetnek erre. Utána kell járni 
ennek. Működő képes rendszert kell kialakítani, a rendőrség bármikor hozzáférhet. Van-e ezzel 
kapcsolatban észrevétel, javaslat? Amennyiben nincs, aki elfogadja a határozat-tervezetet, 
kézfelemeléssel jelezze! Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 4 igen szavazattal – 
ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi határozatot hozta meg: 
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19/2019. (IV.09.) ÖH. 
Felsőlajos község közrend- és közbiztonsági  
helyzetéről szóló beszámoló elfogadása 
 

Határozat 
 
Felsőlajos község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2018. évre vonatkozó Felsőlajos 
község közrend- és közbiztonsági helyzetéről szóló beszámolót elfogadja. 
 
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2019. április 9. 
 
7. napirendi pont: 
Interpelláció 
 
Juhász Gyula polgármester: Van- e valakinek kérdése, interpellációja?  Amennyiben nincs a 
mai soros nyílt testületi ülést 14.56 órakor bezárom!  

 

kmf. 
 

 
 

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

 

 


