
Felsőlajos Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 
LMKOHFL/13-13/2022. 
 

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

soros nyílt képviselő-testületi üléséről 
 
Az ülésen hozott rendelet száma és tárgya: 
 
Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (…) önkormányzati 
rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 5/2011. (IV.12.) önkormányzati 
rendelet módosításáról 
 
 
Az ülésen hozott határozatok száma és tárgya: 
53/2022. (X.17.)  Projekt előkészítése a TOP_Plusz-1.2.1-21 azonosító számú, „Élhető 

települések” pályázati felhívásra 
 
54/2022. (X.17.)  Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési 

Szabályzatának elfogadásához előzetes egyetértés adása   
 
 
55/2022. (X.17.)    Faragó Környezetvédelmi Kft. 2022. 01. 01. – 2022. 08. 31. időszak közötti 

nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízre vonatkozó 
beszámolójának elfogadása 

 
56/2022. (X.17.)    Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális 

Közszolgáltató Társulás Társulási Tanács Elnökének beszámolója a Tanács 
- 2021. szeptember és 2022. augusztus között végzett - munkájáról   
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J e g y z ő k ö n y v 
 

Készült: Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. október 17-én 13.56 
órakor Felsőlajos Faluházán megtartott soros 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 
      Muhariné Mayer Piroska aljegyző 
 
Egyéb meghívottak: Rostásné Rapcsák Renáta vezetői referens 
 Horváth Sándor pályázati referens 
 Kovács Gábor települési főépítész 
 
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 7 napirendi pont szerepel. Van-e 
esetleg valakinek más napirendre javaslata? Amennyiben nincs, kérem, aki egyetért a napirendi 
ponttokkal kézfeltartással jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 4 igen szavazattal 
– ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi napirendi pontot fogadta el: 
 

 Napirend 
 

Előterjesztő 
 

1. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének …/2022. 
(…) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról 
szóló 5/2011. (IV.12.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Juhász Gyula 
polgármester 

2. Projekt előkészítésével kapcsolatos döntés a TOP_Plusz-1.2.1-
21 azonosító számú, „Élhető települések” pályázati felhívásra  

Juhász Gyula 
polgármester 

3. A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési 
Szabályzatának módosítása 

dr. Balogh László 
jegyző 

4. Faragó Környezetvédelmi Kft. 2022. 01. 01. – 2022. 08. 31. időszak 
közötti nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízre vonatkozó 
beszámolójának elfogadása 

Juhász Gyula 
polgármester 

5. Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális 
Közszolgáltató Társulás Társulási Tanács Elnökének beszámolója a 
Tanács - 2021. szeptember és 2022. augusztus között végzett - 
munkájáról   
 

Juhász Gyula 
polgármester 

6. Egyebek  

7. Interpelláció  
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1. napirendi pont: 
Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének …/2022. (…) önkormányzati 
rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 5/2011. (IV.12.) önkormányzati 
rendelet módosításáról  
Előadó: Juhász Gyula polgármester 
 
Makainé Antal Anikó képviselő ÜB elnöke: Az Ügyrendi Bizottság az előterjesztést tárgyalta 
és elfogadásra javasolja.  
 
Juhász Gyula polgármester: Egy COFOG-ot kell létrehozni a 082094 Közművelődés - 
kulturális alapú gazdaságfejlesztés kormányzati funkciót. Van-e ezzel kapcsolatban észrevétel, 
javaslat? Amennyiben nincs, aki elfogadja a rendelet-tervezetet az előterjesztés szerinti 
indokolással, 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 12/2022. (...) önkormányzati 
rendelete 

a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 5/2011. (IV.12.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 

Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) 
bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Felsőlajos Község 
Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 5/2011. 
(IV.12.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1.a) pontjában biztosított véleményezési 
jogkörében eljáró Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 

1. § 

A Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 5/2011. (IV.12.) önkormányzati rendelet 4. 
melléklet az 5/2011. (IV.12. ) önkormányzati rendelethez . melléklete helyébe az 1. melléklet 
lép. 

2. § 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatályba lépést követő napon 
hatályát veszti. 
 
Juhász Gyula           dr. Balogh László 
polgármester         jegyző 
 
 
A kihirdetés napja: 2022. ………….. 

 dr. Balogh László  
jegyző 
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1. melléklet 

„4. melléklet az 5/2011. (IV.12. ) önkormányzati rendelethez 
Felsőlajos Község Önkormányzata által ellátott önkormányzati feladatok 

államháztartási kormányzati funkció szerinti besorolása: 
1. Felsőlajos Község Önkormányzata által ellátott alaptevékenység szerinti 
önkormányzati feladatok államháztartási kormányzati funkció szerinti besorolása: 

 A B 

1 Kormányzati 
funkció száma 

Kormányzati funkció megnevezése 

2 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége 

3 011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás 

4 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 

5 041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 

6 041232 Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás 

7 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 

8 045120 Út, autópálya építése 

9 045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 

10 045161 Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása 

11 045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása 

12 051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása 

13 052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 

14 062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk 

15 063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 

16 064010 Közvilágítás 

17 066010 Zöldterület-kezelés 

18 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 

19 074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás 

20 082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 

21 082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme 

22 082044 Könyvtári szolgáltatások 

23 082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 

24 082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása 

25 082093 Közművelődés-egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek 

26 082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés 

27 086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése 

28 104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés 

29 106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások 

30 107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás 

2. Nem alaptevékenység szerinti kormányzati funkciók: 
 A B 

1 Kormányzati 
funkció száma 

Kormányzati funkció megnevezése 

2 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek 

3 084031 Civil szervezetek működési támogatása 

4 084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása 

5 104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások 

6 107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások 

7 900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről 

” 
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2. napirendi pont: 
Projekt előkészítésével kapcsolatos döntés a TOP_Plusz-1.2.1-
21 azonosító számú, „Élhető települések” pályázati felhívásra   
Előadó: Juhász Gyula polgármester 
 

Juhász Gyula polgármester: A korábbi egyeztetésekre tekintettel az előterjesztés 
mellékletében szereplő térképen színessel kijelölésre került az a fejlesztési terület, melynek 
rekonstrukciójára a projekt keretében sor kerülhet. 

Főbb fejlesztési irányvonalak: 

• Iskola utca Templom és Faluház előtti szakaszon járdahálózat fejlesztése, 
zöldfelületek rendezése, csapadékvíz elvezetés kezelése. 

• Iskola utca 10. szám alatti ingatlanon a meglévő épületrészek elbontása, 
környezetében parkolók, zöldfelület kialakítása, csapadékvíz elvezetés kezelése 
szem előtt tartva a Faluház távlati bővítésének lehetőségét, valamint a belső 
területeken gazdasági létesítmény (közterület fenntartáshoz szükséges gépek 
tárolása, raktározási kapacitással) későbbi létesítését, annak megközelíthetőségét. 

• Célszerű megvizsgálni a Faluház teraszburkolatának cseréjét, az épület csapadékvíz 
elvezetési problémájának kezelése mellett. 

• Nap utcai közterület fejlesztése, az Iskola, valamint a Faluház menti területeken 
vízáteresztő burkolat létesítése, növénytelepítéssel parkolási és rendezvénytérként 
való hasznosításhoz. 

• A Közparkban kiépített járdahálózat felülvizsgálata, összekötése, a Bölcsőde előtti 
járdaszakasszal, valamint kialakítani a Hársa utca mentén közterületi járdát. Park 
kandeláberes közvilágításának fejlesztése, növényállomány felülvizsgálata, 
szükség esetén részleges újratelepítése. 

 

Kovács Gábor települési főépítész: A távlati funkciókat is át kell gondolni, a falu 
üzemeltetése, ünnepek és rendezvények miatt. Így kell megterveztetni a terveket. A parkolást 
is át kell gondolni.  
 

Juhász Gyula polgármester: Hamarosan felszabadul a posta épület része. A posta átköltözik 
a boltba. A parkolást kell rendezni. A pályázatok benyújtására jelenleg a harmadik fordulóban 
van lehetőség 2023. 01.16-tól 2023. március 31-ig. Az ajánlatokat  be kell gyűjteni. Helyszíni 
bejárást kell tenni. A park növényei, fák állapotát fel kell méretni szakemberrel. 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: 

53/2022. (X.17.) ÖH. 
Projekt előkészítése a TOP_Plusz-1.2.1-21 
azonosító számú, „Élhető települések” 
pályázati felhívásra 

Határozat 
Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert a TOP_Plusz-1.2.1-21 azonosító számú, „Élhető települések” pályázati 
felhívásra vonatkozóan az előterjesztésben részletezett tartalomra tekintettel támogatási 
kérelem előkészítésére és az ehhez szükséges ajánlatok bekérésére, a szerződések 
megkötésére, majd ezt követően a Képviselő-testület elé terjesztésre. 

Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2022. október 17. 
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2. napirendi pont: 
A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának 
módosítása  
Előadó: dr. Balogh László jegyző 
 

dr. Balogh László jegyző:  
A módosítások a következőket foglalják magukba: 

- A hivatal szervezeti felépítése megváltozik azzal, hogy megszűntetésre kerül a pénzügyi 
csoport, ez érinti a szervezeti ábrát, a feladat és hatásköröket is; 

- Az alapító okiratban foglaltaknak megfelelően kiegészítésre kerül új kormányzati 
funkcióval az alaptevékenységek felsorolása, valamint beépítésre kerül a közösségi 
adószám is; 

- Az irodák közötti feladat-elosztásnak megfelelően pontosításra került az ellátott 
feladatok felsorolása; 
Pénzügyi Irodavezető Asszony a jogszabályi megfogalmazásoknak és gyakorlatnak 
megfelelően határozta meg a végzett feladatokat; 

- A lakossági tájékoztatás eszközeiből törlésre került a „helyi televízió” szövegrész; 
- A mellékletek közé beemelésre került a hatályos alapító okirat, kiegészítésre kerültek 

az alaptevékenységet szabályozó jogszabályok; 
- A vezetők és hatáskört gyakorlók állandó helyettesítésének rendje is a gyakorlatnak 

megfelelően módosításra került,  
- A Hivatal munkarendje és ügyfélfogadási rendje kiegészítésre került a jogszabályban 

biztosított munkaidőkeret alkalmazásának lehetőségével, az Önkormányzati Bizottság 
és a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 2022. szeptember 12-i együttes ülésén elhangzott 
javaslatnak megfelelően, figyelemmel az energiatakarékossági intézkedésekre. Téli 
időszakban heti 4 napos munkahét lesz november közepétől március közepéig. Hétfőtől 
csütörtökig 7.00 órától 17.00 óráig kell dolgozni. Péntekenként két kolléga tart 
ügyeletet. Felsőlajoson előreláthatólag telefonos ügyelet lesz, amely átirányításra kerül 
Lajosmizsére.  
Ügyfélfogadási rend Lajosmizsei KÖH Felsőlajosi Kirendeltségén: 

HÉTFŐ:             - 
 KEDD:  08.00 - 12.00 és 13.00 – 16.45 óráig, 

SZERDA:   - 
CSÜTÖRTÖK:  08.00 - 12.00 óráig 
PÉNTEK - 

Cél az energiatakarékosság, szakember szerint 20%-ot lehet megtakarítani.  
A termőföld kifüggesztés kezelését az igazgatási szünetben is biztosítani kell. Az állami 
szférában december 22-től január 8-ig lesz igazgatási szünet. Az igazgatási szünettel 
kapcsolatos előterjesztést a novemberi ülésen kerül megtárgyalása Felsőlajoson. Lajosmizse 
polgármestere 25%-os energia megtakarítást vár el.  
 
Muhariné Mayer Piroska aljegyző: Módosítani szükséges az SzMSz-ben a csütörtöki 
ügyfélfogadási rendet Lajosmizsei KÖH Felsőlajosi Kirendeltségén 08.00 - 12.00 órára. 
 
Juhász Gyula polgármester: Van-e ezzel kapcsolatban észrevétel, javaslat? Amennyiben 
nincs, aki elfogadja a módosított 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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54/2022. (X.17.) ÖH. 
Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának 
elfogadásához előzetes egyetértés adása   

 
Határozat 

 
Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete - az előterjesztés mellékletét 
képező 2022. október 25. napján hatályba lépő - Lajosmizsei Közös Önkormányzati 
Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatával előzetesen egyetért, azzal hogy 
módosítani szükséges a csütörtöki ügyfélfogadási rendet Lajosmizsei KÖH Felsőlajosi 
Kirendeltségén 08.00 - 12.00 órára. 

 
Felelős: Képviselő-testület, polgármester 
Határidő: 2022. október 17. 
 

4. napirendi pont: 
Faragó Környezetvédelmi Kft. 2022. 01. 01. – 2022. 08. 31. időszak közötti nem közművel 
összegyűjtött háztartási szennyvízre vonatkozó beszámolójának elfogadása  
Előadó: Juhász Gyula polgármester 
 

Juhász Gyula polgármester: A szolgáltató 2022. december 31. napjáig látja el a feladatot. 
megkeresésére Faragó Környezetvédelmi Kft. elküldte beszámolóját, mely a 2022. 01. 01. – 
2022. 08. 31. időszakot foglalja magában. Tapasztalata alapján Felsőlajoson az előirányzott 
szennyvízmennyiség 120,7 %-át sikerült eddig elszállítania.  Pótigénylésre lesz szükség. Van-
e ezzel kapcsolatban észrevétel, javaslat? Amennyiben nincs, aki elfogadja a módosított 
határozat-tervezetet, kézfelemeléssel jelezze! Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 4 igen 
szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi határozatot hozta meg: 
55/2022. (X.17.) ÖH. 
Faragó Környezetvédelmi Kft. 2022. 01. 01. – 2022. 08. 31. időszak közötti nem közművel 
összegyűjtött háztartási szennyvízre vonatkozó beszámolójának elfogadása 

Határozat 

Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Faragó 
Környezetvédelmi Kft. 2022. 01. 01. – 2022. 08. 31. időszak közötti nem közművel 
összegyűjtött háztartási szennyvízre vonatkozó beszámolóját.  
 
 

Felelős: Képviselő-testület, polgármester  
Határidő: 2022. október 17. 

 
5. napirendi pont: 
Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás 
Társulási Tanács Elnökének beszámolója a Tanács - 2021. szeptember és 2022. augusztus 
között végzett - munkájáról   
Előadó: Juhász Gyula polgármester 
 

Juhász Gyula polgármester: A beszámoló a 2021. szeptembertől - 2022. augusztusig tartó 
időszakban tárgyalt előterjesztéseket foglalja össze. Van-e ezzel kapcsolatban észrevétel, 
javaslat? Amennyiben nincs, aki elfogadja a módosított 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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56/2022. (X.17.) ÖH. 
Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és  
Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanács  
Elnökének beszámolója a Tanács - 2021. szeptember  
és 2022. augusztus között végzett - munkájáról   

Határozat 
Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Társulási Tanács Elnöke által 
készített Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató 
Társulás Társulási Tanácsának munkájáról szóló beszámolót elfogadja. 
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2022. október 17. 
 
6. napirendi pont: 
Egyebek 
 
Juhász Gyula polgármester: Pályázatból megtörtént a csapadékelvezető árkok kialakítása, 
illetve a csapadékvíz elvezető padka leszedése. Az árkok kialakítása közben sok földanyag 
keletkezett, melyet dűlőutak feltöltésére használtunk fel. Magyar Falu Program keretében 
megvalósultak a járda építése a boltig. Játszótér felújítására a költségvetésben elkülönítésre 
került az felújítása szánt összeg. A játék elemeket cserélni kell, mert megrongálódtak.  
 
Makainé Antal Anikó képviselő: A játszótér eszközeit nagy részben nem a gyerekek teszik 
tönkre. Esténként felnőtt emberek láthatóak a játszótérnél, bele állnak a játszótér elemekbe 
ezáltal eltörik a játék.  
 
dr. Balogh László jegyző: Van játszótér szabályzat? Ki kellene függeszteni.  
 
Juhász Gyula polgármester: Van kamera. A kamerák kiépítése megtörtént.  
 
Kun János alpolgármester 15.00 órakor kiment a teremből. 

A Képviselő-testület 3 fővel határozatképes. 

 
Juhász Gyula polgármester: A posta átköltözik a boltba. A bolt Magyar Falu Program 
keretében nyert pályázatot.  OTP terminál kihelyezését át kell gondolni. A településen igény 
lenne rá.  
 
Kun János alpolgármester 15.07 órakor visszajött a teremből. 

A Képviselő-testület 4 fővel határozatképes. 

 

Juhász Gyula polgármester: Optikai hálózat kihelyezése elkezdődött a településen. 
 
7. napirendi pont: 
Interpelláció 
 
Juhász Gyula polgármester: Van- e valakinek kérdése, interpellációja? Amennyiben nincs az 
ülést 15.11 órakor bezárom!  
 

kmf. 
       Juhász Gyula                                                                   dr. Balogh László  

                 polgármester                                    jegyző  


