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Felsőlajos Község Önkormányzata 
Képviselő-testületének 2022. szeptember 19-én megtartott 

rendkívüli nyílt képviselő-testületi üléséről 
 
Az ülésen hozott rendelet száma és tárgya: 
 
- 
 
Az ülésen hozott határozatok száma és tárgya: 
 
51/2022. (IX.19.)         Víziközmű-vagyon tulajdonjogának térítésmentes átadásával kapcsolatos 

döntés visszavonása  
  
52/2022. (IX.19.)         Vízi közművagyon tulajdonjogának térítésmentes átadásával kapcsolatos 

döntés   
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J e g y z ő k ö n y v 
 

Készült: Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. szeptember 19-én 
13.08 órakor Felsőlajos Faluházán megtartott rendkívüli nyílt üléséről. 
 
Jelen vannak: Juhász Gyula polgármester, Kun János alpolgármester, Makainé Antal Anikó 
és Majoros István képviselők. 
Bejelentéssel távol: Czigány Lajos képviselő1 fő. 
A Képviselő-testület létszáma összesen 4 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, 4 fő képviselő jelen van. 
Czigány Lajos képviselő igazoltan van távol az ülésről. A meghívóban 1 napirendi pont 
szerepel. Van-e esetleg valakinek más napirendre javaslata? Amennyiben nincs, kérem, aki 
egyetért a napirendi ponttal kézfeltartással jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 4 
igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi napirendi pontot fogadta el: 
 

 Napirend 
 

Előterjesztő 
 

1. Víziközmű-vagyon tulajdonjogával kapcsolatos döntés meghozatala   
 

Juhász Gyula 
polgármester 

1. napirendi pont: 
Víziközmű-vagyon tulajdonjogával kapcsolatos döntés meghozatala   
Előadó: Juhász Gyula polgármester 
 
Juhász Gyula polgármester: Előző testületi ülésen döntöttünk a víziközmű-vagyon átadásával 
kapcsolatosan a Magyar Állam részére. Mai ülésre több információ lett.  
 
dr. Balogh László jegyző: Kecskemét polgármestere tárgyalt több minisztériummal. Erre 
hivatkozva Kurdi Viktor levelében megírta, hogy Kecskemét polgármestere lát más lehetőséget 
a Bácsvíz további fenntartására. Kecskemét polgármestere javasolja a településeknek, hogy ne 
kerüljön átadásra ez a vagyon és lesz megoldás a Bácsvíz működőképességének a biztosítására.  
 
Juhász Gyula polgármester: Az I. határozat-tervezet visszavonja az előző ülés döntését. Van-
e ezzel kapcsolatban észrevétel, javaslat? Amennyiben nincs, aki elfogadja az I. 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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51/2022. (IX.19.) ÖH. 
Víziközmű-vagyon tulajdonjogának  
térítésmentes átadásával kapcsolatos döntés visszavonása  
  

Határozat 
 

Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Víziközmű-vagyon 
tulajdonjogának átadásával kapcsolatos 46/2022. (IX.13.) önkormányzati 
határozatát visszavonja. 
 

  Határidő: 2022. szeptember 19. 
  Felelős: Képviselő-testület 
 
Juhász Gyula polgármester: A döntést 2022. szeptember 20-ig meg kell hozni. Több 
információra lenne szükség egy ilyen döntés meghozatalára. A II. határozat-tervezet alapján 
nem kerül átadásra a vagyon a Magyar Államnak. Van-e ezzel kapcsolatban észrevétel, 
javaslat? Amennyiben nincs, aki elfogadja a II. határozat-tervezetet, kézfelemeléssel jelezze! 
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt - az alábbi határozatot hozta meg: 
 
52/2022. (IX.19.) ÖH. 
Vízi közművagyon tulajdonjogának  
térítésmentes átadásával kapcsolatos döntés   
  

Határozat 
 

1) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete kinyilvánítja azon  szándékát, 
miszerint az őt terhelő víziközmű-szolgáltatás biztosítása vonatkozásában  fennálló 
ellátási kötelezettségének a Magyar Államra történő átruházására irányuló  Integrációs 
Programban nem kíván rész venni. 

2) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete kinyilvánítja,  hogy az 
előterjesztés részeként a Képviselő-testület elé terjesztett  víziközmű-vagyont és az azt 
működtető vagyont nem kívánja átadni a Magyar Állam részére. 
 

 Határidő: 2022. szeptember 19. ill. szeptember 20 
 Felelős: Képviselő-testület, polgármester 
 
 
Juhász Gyula polgármester: Mivel más napirendi pont nincs a 13.14 órakor bezárom. 
 

kmf. 
 

 
 

       Juhász Gyula                                                                   dr. Balogh László  
                 polgármester                                    jegyző  
 
 


