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Felsőlajos Község Önkormányzata 
Képviselő-testületének 2022. március 17-én megtartott 

rendkívüli nyílt képviselő-testületi üléséről 
 
Az ülésen hozott rendelet száma és tárgya: 
 
- 
Az ülésen hozott határozatok száma és tárgya: 
 
22/2022. (III.17.)  Hozzájárulás a szociális étkeztetés biztosításával kapcsolatos döntések 

meghozatalához 
 
23/2022. (III.17.) Felsőlajos Község Önkormányzata 2021. évi tanyagondnoki 

beszámolójának elfogadása   
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J e g y z ő k ö n y v 
 

Készült: Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. március 17-én 09.03 
órakor Lajosmizse Városháza Dísztermében megtartott rendkívüli nyílt üléséről. 
 
Jelen vannak: Juhász Gyula polgármester, Kun János alpolgármester, Majoros István 
képviselő. 
Igazoltan távol: Czigány Lajos és Makainé Antal Anikó képviselő 2 fő 
A Képviselő-testület létszáma összesen 3 fő. 
 
Tanácskozási joggal meghívottak:   dr. Balogh László jegyző 
 

            Egyéb meghívottak:    - 
 
Jegyzőkönyvvezető:     Kisjuhászné Almási Anita titkársági ügyintéző 
 

Juhász Gyula polgármester: Tisztelettel köszöntök mindenkit, aki a mai rendkívüli nyílt 
ülésünkön megjelent. Megállapítom, hogy az ülés határozatképes, 3 fő képviselő jelen van. 
Czigány Lajos és Makainé Antal Anikó képviselők igazoltan vannak távol az ülésről. A 
meghívóban 2 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 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt - az alábbi napirendi pontokat fogadta el: 

 Napirend 
 

Előterjesztő 
 

1. Hozzájárulás a személyes gondoskodást nyújtó ellátások díjainak 2022. 
évi meghatározásához 

Juhász Gyula 
polgármester 

2. Felsőlajos Község Önkormányzata tanyagondnoki szolgálat 
beszámolója a 2021. évi tevékenységről 

Juhász Gyula 
polgármester 

1. napirendi pont: 
Hozzájárulás a személyes gondoskodást nyújtó ellátások díjainak 2022. évi 
meghatározásához  
Előadó: Juhász Gyula polgármester 
 
Juhász Gyula polgármester: Az előző testületi ülésen tárgyalva lett az anyag. Szerződésben 
állt az önkormányzat a Mizse Gastro Kft-vel. A testületi ülés után küldte meg az árajánlatát a 
cég, melyben lényegesen megemelte az árakat. E miatt újabb ajánlatokat kellett bekérni. A 
BORTELLO Kft. –Korona Étterem- nyújtotta be a legkedvezőbb nettó árajánlatot:  

ebéd díja 827.- Ft/fő/nap 
kiszállítás díja 39.- Ft/háztartás/nap 

Hozzájárulást kell adnia Felsőlajos Község Önkormányzat Képviselő-testületének. Lajosmizse 
Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a mai napon fogja tárgyalni az előterjesztést.   
 
dr. Balogh László jegyző: A jogszabály évközben egyszer lehetővé teszi a díj felülvizsgálatát.  
 
Juhász Gyula polgármester: Az alapanyag árak emelkedtek. Az évben biztosan tárgyalni kell 
még az anyagot. Van-e ezzel kapcsolatban észrevétel, javaslat? Amennyiben nincs, aki 
elfogadja a határozat-tervezetet, kézfelemeléssel jelezze! Megállapítom, hogy a Képviselő-
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testület 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi határozatot hozta 
meg: 
 
22/2022. (III.17.) ÖH. 
Hozzájárulás a szociális étkeztetés biztosításával  
kapcsolatos döntések meghozatalához 

Határozat 
 
Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul - az előterjesztés 1. 
mellékletét képező - Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testülete elé beterjesztett a 
szociális étkeztetés biztosításával kapcsolatos döntések meghozataláról szóló határozat-
tervezetben foglaltakhoz.  
 
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2022. március 11. 
 
2. napirendi pont: 
Felsőlajos Község Önkormányzata tanyagondnoki szolgálat beszámolója a 2021. évi 
tevékenységről 
Előadó: Juhász Gyula polgármester 
 
Juhász Gyula polgármester: A szolgálat 2021. március 1-jétől kezdte meg működését. Dibák 
Andrásné látja el tanyagondnoki feladatokat. Kezdetben saját gépjárművel történt az ellátás, de 
2021. december 01. napjától a Magyar Falu Program keretében elnyert támogatásból beszerzett 
OPEL kisbuszt.  

Polgármester Úr ismertette az előterjesztés beszámolóját. 
A tanyagondnoki szolgálatot folyamatosan biztosítani kell, ezért a tanyagondnokot távollétében 
Juhász Gyula polgármester helyettesítette. 2022. március 21-től gépész munkatárs lesz a 
helyettes, aki a megfelelő képzést megkapja. 
Van-e ezzel kapcsolatban észrevétel, javaslat? Amennyiben nincs, aki elfogadja a határozat-
tervezetet, kézfelemeléssel jelezze! Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 3 igen szavazattal 
– ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi határozatot hozta meg: 
 
23/2022. (III.17.) ÖH. 
Felsőlajos Község Önkormányzata 2021. évi tanyagondnoki beszámolójának elfogadása   

    
Határozat 

Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés 1. melléklete szerint 
elfogadja Felsőlajos Község Önkormányzata 2021. évi tanyagondnoki beszámolóját.   
 
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2022. március 17. 
 
Juhász Gyula polgármester: Mivel más napirendi pont nincs 9.12 órakor a Képviselő-testületi 
ülés bezárom! 

kmf. 
 

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


