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Felsőlajos Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 2022. december 20-án megtartott 

rendkívüli nyílt képviselő-testületi üléséről 

 

Az ülésen hozott rendelet száma és tárgya: 

 

- 

Az ülésen hozott határozat száma és tárgya: 

 

70/2022. (XII.20.) ÖH. 

Hozzájárulás Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a személyes 

gondoskodást nyújtó szociális alapellátásokról szóló 15/2011. (V.20.) önkormányzati 

rendelet módosításához   

 

 

 

 

 

  



J e g y z ő k ö n y v 

 

Készült: Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. december 20-án 

07.30 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 képviselő 1 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. Hozzájárulás Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-

testületének a személyes gondoskodást nyújtó szociális alapellátásokról 

szóló 15/2011. (V.20.) önkormányzati rendelet módosításához 

 

 

Juhász Gyula 

polgármester 

1. napirendi pont: 

Hozzájárulás Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a személyes 

gondoskodást nyújtó szociális alapellátásokról szóló 15/2011. (V.20.) önkormányzati 

rendelet módosításához 

Előadó: Juhász Gyula polgármester 

 

Juhász Gyula polgármester: A BORTELLO Kft. 2023. január 1-től a jelenlegi áron nem tudja 

vállalni a szolgáltatást. Egy ajánlat érkezett be a hatból. A BORTELLO Kft emelt a díjjakon. 

Felsőlajos Község Képviselő-testületének hozzá kell járulni a rendelet módosításához. 

Januárban a különbözetett hozzá kell tenni. Javaslom, járuljunk hozzá a rendelet 

módosításához. Jegyzőnek átadom a szót 

 

dr. Balogh László jegyző: Ismerteti az előterjesztést, a módosítandó szolgáltatási díjakat. 
 

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: 

 

 



 

70/2022. (XII.20.) ÖH. 

Hozzájárulás Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a személyes 

gondoskodást nyújtó szociális alapellátásokról szóló 15/2011. (V.20.) önkormányzati 

rendelet módosításához   

 

Határozat 

 

Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul a Lajosmizse Város 

Önkormányzata Képviselő-testületéhez előterjesztett a személyes gondoskodást nyújtó 

szociális alapellátásokról szóló 15/2011. (V.20.) önkormányzati rendelet módosításához   

 

Felelős: Képviselő-testület 

Határidő: 2022. december 20. 

 

 

Juhász Gyula polgármester: Mivel más napirendi pont nincs a mai ülést 07.36 órakor 

bezárom.  

 

kmf. 

 

 

 

         Juhász Gyula                                                                    dr. Balogh László  

                   polgármester                                         jegyző  

 

 

 


