Felsőlajos Község
Önkormányzata

Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve
2008. szeptember 3.

Az ülésen hozott rendeletek, határozatok száma és tárgya:

39/2008.(IX.3.) ÖH

A JUDENTA Egészségügyi KFT-vel kötött feladatellátási szerződés módosítása

40/2008.(IX.3.) ÖH

A JUDENTA Egészségügyi KFT. részére helyiséghasználat térítésmentes biztosítása

Felsőlajos Község Önkormányzatának 13/2008.(…) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó
szociális alapellátásokról
Felsőlajos Község Ön kormányzatának 14/2008.(…) rendelete a gyermekvédelmi támogatásokról,
valamint a gyermekjóléti alapellátásokról
Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2008.(…) rendelete a 2008. évi
költségvetésről szóló 4/2008.(II.14.) rendeletének módosításáról
41/2008. (IX.3.) ÖH

Jelentés a 2008. évi költségvetés I. félévi végrehajtásáról

42/2008.(IX.3.) ÖH

Felsőlajos külterület 012/3. helyrajzi számú ingatlanban
lévő tulajdoni hányad értékesítésre történő felajánlása

43/2008.(IX.3.) ÖH

A Duna-Tisza Közi Nagytérség regionális települési szilárd
hulladék-kezelési konzorciális szerződés felbontásának
kezdeményezése
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Jegyzőkönyv

Készült: Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2008. szeptember
3-án tartott üléséről a Faluházban.
Jelen vannak: Bogdán Jenő alpolgármester, Juhász Gyula, Makainé Antal Anikó,
Keresztes László, Farkas Ferenc, Nagy Klára képviselők (6 fő)
Bejelentéssel távol: Csordás László polgármester, Vidra Pál képviselő
Az ülés kezdete: 13.05 óra
Tanácskozási joggal meghívottak:
Kutasiné Nagy Katalin
jegyző
Tengölics Judit
irodavezető
Gáspár Vilmos
pü. szakértő
Dr.Sipos Judit
kérelmező
Jegyzőkönyvvezető:

Nagy Imréné

Bogdán Jenő alpolgármester: Tisztelettel köszöntök mindenkit a mai testületi ülésünkön.
Polgármester úr távolléte miatt én vezetem a mai testületi ülést.
Megállapítom, hogy a testületi ülésünk határozatképes, mivel 6 fő van jelen.
Jegyzőkönyv hitelesítőnek javaslom Juhász Gyula és Makainé Antal Anikó képviselőket.
Kérem aki a javaslattal egyetért kézfeltartással jelezze.
Megállapítom , hogy a Képviselő-testület 6 igen szavazattal Juhász Gyula és Makainé Antal Anikó
képviselőket jegyzőkönyv hitelesítőknek elfogadta.
A napirendi pontokban változtatást szeretnék javasolni, az 5.) napirendi pontot vegyük le napirendről,
mivel a Rendőrség jelezte, hogy nem tud részt venni az ülésen.
Kérem a testület hozzájárulását, hogy a 7.) napirendi pontot vegyük előre a doktornő elfoglaltsága miatt.
Van-e valakinek más javaslata? – Amennyiben nincs aki egyetért a meghívóban jelzett napirendekkel,
valamint a közrend- és közbiztonsági helyzetről szóló beszámoló levételével, kézfeltartással jelezze.
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 6 igen szavazattal a következő napirendi pontokat fogadta el.
Na pirendi pont
1.) Felsőlajos Község Önkormányzatának …/2008.(…)
rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális
alapellátásokról

Kutasiné Nagy Katalin
jegyző

2.) Felsőlajos Község Önkormányzatának …/2008.(…)
rendelete a gyermekvédelmi támogatásokról, valamint
a gyermekjóléti alapellátásokról

Kutasiné Nagy Katalin
jegyző

3.) Felsőlajos Község Önkormányzatának …/2008.(…) rendelete a 2008. évi költségvetésről szóló 4/2008.(II.14.)
rendelet módosításáról

Csordás László
polgármester távollétében
Bogdán Jenő alpolgármester
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4.) Jelentés a 2008. évi költségvetés I. félévi végrehajtásáról

Csordás László
polgármester távollétében
Bogdán Jenő alpolgármester

5.) Felsőlajos külterület 023/3 helyrajzi számú ingatlanban
lévő tulajdoni hányad értékesítésre történő felajánlása

Csordás László
polgármester távollétében
Bogdán Jenő alpolgármester

6.) A JUDENTA Egészségügyi Kft-vel kötött feladat ellátási
szerződés módosítása

Csordás László
polgármester távollétében
Bogdán Jenő alpolgármester

7.) A Duna-Tisza közi Nagytérség regionális települési szilárd hulladék kezelésére létrejött konzorciális szerződés
felmondása közös megegyezéssel

Csordás László
polgármester távollétében
Bogdán Jenő alpolgármester

8.) Interpelláció

Kutasiné Nagy Katalin jegyző: Csordás László polgármester úr arra kért mondjam el a testületnek, hogy
egy vizsgálat-sorozat végén jár, rövidesen itt le a településen és folytatja a munkáját. Emiatt mindenkitől
türelmet kér.

1.napirendi pont
A JUDENTA Egészségügyi Kft-vel kötött feladat ellátási szerződés módosítása
Előadó: Csordás László polgármester távollétében: Bogdán Jenő alpolgármester
Bogdán Jenő alpolgármester: A doktornő szerződés-módosítást kér, mivel szeretne magánrendelést
folytatni a rendelőben, valamint a helyiséghasználat térítésmentes biztosítását.
Keresztes László képviselő. A napirend tárgyalása során személyes érintettséget jelentek be, és a
szavazásban nem kívánok részt venni.
Bogdán Jenő alpolgármester: Köszönjük a jelzést, a bejelentést tudomásul vesszük.
Örülünk, hogy jól működik a fogorvosi rendelő és van rá igény. Kettő határozati javaslatunk van, melyet
külön-külön szavaztatok.
Van-e valakinek kérdése, véleménye. – Amennyiben nincs aki egyetért a feladat-ellátási szerződés
módosításával, kézfeltartással jelezze.
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 5 igen szavazattal a következő határozatot hozta.

39/2008.(IX.3.) ÖH
A JUDENTA Egészségügyi KFT-vel
kötött feladat-ellátási szerződés módosítása

Határozat
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1. Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a JUDENTA Egészségügyi KFT-vel
kötött feladat ellátási szerződést az alábbiak szerint módosítja:
a.) A szerződés második bekezdésében a JUDENTA Egészségügyi KFT székhelye
6050
Lajosmizse, Ságvári út 3. számra változik.
b.) A szerződés 6/a. pontjának második mondata helyébe az alábbi szöveg kerül:
„A rendelés időtartama:
hétfő:
kedd:
csütörtök:
péntek:

8:00-10:00
14:00-16:00
14:00-16:00
8:00-10:00 óra (iskola fogászat)”

2. Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a
feladat ellátási szerződés módosításának aláírására.

polgármestert a

Felelős: Képviselő-testület, polgármester
Határidő: 2008. szeptember 3.

Bogdán Jenő alpolgármester: Aki egyetért a JUDENTA Egészségügyi Kft. részére helyiséghasználat
térítésmentes biztosításával, kézfeltartással jelezze.
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 5 igen szavazattal a következő határozatot hozta.
40/2008.(IX.3.) ÖH
A JUDENTA Egészségügyi KFT részére
helyiséghasználat térítésmentes biztosítása
Határozat

1.

2.

Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete engedélyezi a
JUDENTA
Egészségügyi KFT részére, hogy a Felsőlajos Iskola út 12. szám alatti létesítményben található
fogorvosi rendelőt térítésmentesen használja fogorvosi magán tevékenység folytatására.
Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert az
1.pontban foglaltaknak megfelelő megállapodás aláírására.

Felelős: Képviselő-testület, polgármester
Határidő: 2008. szeptember 3.

2.napirendi pont
Felsőlajos Község Önkormányzatának …/2008.(…) rendelete a személyes gondoskodást nyujtó
szociális alapellátásokról
Előadó: Kutasiné Nagy Katalin jegyző
Kutasiné Nagy Katalin jegyző. Az Egészségügyi,Gyermekjóléti és Szociális Intézmény vezetője
kezdeményezte a térítési díjak csökkentését, mivel az igénybevétel csekély volt a térítési díj összegének
nagysága miatt.
Bogdán Jenő alpolgármester: Van-e valakinek kérdése, véleménye. – Amennyiben nincs aki egyetért a
rendelet-tervezettel kézfeltartással jelezze.
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi rendeletét alkotta meg.
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Felsőlajos Község Önkormányzatának
13/2008.(…) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó
szociális alapellátásokról

Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
szóló – módosított – 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 62. § (2) valamint 92. § (1) és (2)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja.
A SZEMÉLYES GONDOSKODÁS FORMÁI
1.§
(1) Felsőlajos Község Önkormányzata (a továbbiakban : önkormányzat) a szociális alapszolgáltatások
keretében nyújtott személyes gondoskodási formák közül az alábbiakat működteti:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

idősek klubja,
étkeztetés,
házi segítségnyújtás,
családsegítés.
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
támogató szolgálat

(2) Az önkormányzat az (1) bekezdésben foglaltakon túl gondoskodik a nem gondozható rászorultak
szakosított ellátáshoz való hozzájutásáról.

ELJÁRÁSI RENDELKEZÉSEK
2.§

(1)

Az e rendeletben szabályozott ellátások iránti kérelmet, az e rendeletben meghatározott
szolgáltatást végző intézmény székhelyén, az intézmény vezetőjéhez kell benyújtani.
(2) Az életét, testi épségét veszélyeztető élethelyzetbe került személyek esetében az intézményvezető
köteles a rászorulónak külön eljárás nélkül étkezést, házi segítségnyújtást biztosítani.
(3) Kivételesen – külön eljárás keretében - ellátható olyan kérelmező is, akinek tartási, gondozási,
öröklési szerződése van, de megélhetése átmenetileg veszélyeztetett. Ez esetben az igénybe vett
ellátásért 120 %- os térítési díjat köteles fizetni.
(4) Az intézményi jogviszony megszüntetését a jogosult, illetve törvényes képviselője
kezdeményezheti.
(5) Az intézményvezető az intézményi jogviszonyt megszünteti, ha a jogosult
a) másik intézménybe történő elhelyezése indokolt,
b) a házirendet súlyosan megsérti,
c) intézményi elhelyezése indokolt.
(6) Az ellátás igénybevételének idõpontjában az intézményvezetõ és az ellátást igénybevevõ, illetve
törvényes képviselõje a hatályos jogszabályok szerint megállapodást köt.
(7)Az intézményvezetõ a megállapodást módosíthatja, ha
a) az ellátás idõtartamát az ellátott vagy törvényes képviselõje módosítani kívánja,
b) az intézmény által nyújtott szolgáltatások formája, módja, illetve köre megváltozik,
c) ha a személyi térítési díj megállapítására, illetve fizetésére vonatkozó szabályok
megváltoznak.
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IDŐSEK KLUBJA
3. §
(1) Az önkormányzat az Szt. 65/F.§ szerinti nappali ellátás biztosítására létrehozott idősek klubját a
Lajosmizse Város Önkormányzatának Egészségügyi Gyermekjóléti és Szociális Intézménye
Gondozási Központja (a továbbiakban Gondozási Központ) útján társulási megállapodás keretében
működteti.
(2) Az Idősek Klubja a szociális és lelki támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes
időskorúak napközbeni gondozására szolgál.
(3) Az Idősek Klubjába felvehető az a 18. Életévét betöltő személy is, aki egészségi állapotára
figyelemmel az (1) bekezdésben meghatározott támogatásra szorul.
ÉTKEZTETÉS
4. §
(1) Az önkormányzat a Szt. 62. § szerinti étkeztetést a Gondozási Központon keresztül, társulási
megállapodás keretében szervezi meg, az étel kiszolgálásával, elvitelének lehetővé tételével vagy
lakásra szállításával.
(2) Az étkeztetést az önkormányzat azon szociálisan rászorultak részére biztosítja, akiknek családjában
nincs vagy nem lelhető fel tartásra köteles és képes személy, vagy a tartásra köteles és képes személy
az étkeztetésről nem tud gondoskodni.
(3) Nem részesülhet étkeztetésben az, akinek vagyona meghaladja az Szt. 4.§ (1) bekezdésének b)
pontjában meghatározott vagyon mértékét.
HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS
5.§
Az önkormányzat a Szt. 63. § (1) bekezdése szerinti házi segítségnyújtást a Gondozási Központon
keresztül társulási megállapodás keretében szervezi meg.
CSALÁDSEGÍTÉS
6. §
Az önkormányzat a Szt. 64. § szerinti családsegítést a Lajosmizse Város Önkormányzatának Egészségügyi
Gyermekjóléti és Szociális Intézménye Családsegítő Szolgálatán keresztül társulási megállapodás
keretében szervezi meg.

JELZŐRENDSZERES HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS
7.§
Az önkormányzat a Szt. 65. § szerinti jelzőrendszeres házi segítségnyújtást a Gondozási Központon
keresztül társulási megállapodás keretében szervezi meg.
TÁMOGATÓ SZOLGÁLAT
8.§
Az önkormányzat a Szt. 65/C. § szerinti támogató szolgáltatást Lajosmizse Város Önkormányzatával
megkötött társulási megállapodás útján biztosítja.
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TÉRÍTÉSI DÍJAK
9. §
(1) A személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatás keretében biztosított idősek klubja,
étkeztetés és házi segítségnyújtás valamint a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás intézményi térítési
díjának mértékét jelen rendelet melléklete tartalmazza.
(2) A személyi térítési díj összege nem haladhatja meg a jelen rendelet mellékletének V. pontjában
meghatározott mértéket.
(3) A személyi térítési díjat – 9.§ (8) bekezdés kivételével - az Egészségügyi Gyermekjóléti és Szociális
Intézmény vezetője a tartósan létfenntartás gonddal küzdő személyek részére mérsékelheti.
(4)
Az (3) bekezdés alkalmazásában létfenntartási gond,
a. ha a kérelmező önmaga és családja fenntartásáról nem tud gondoskodni
b. ha az alkalmanként jelentkező többletkiadások, krízishelyzet, különösen betegség, elemi
kár, vagy egyéb, előre nem látható esemény miatt a kérelmező és a családjában élők
létfenntartása veszélyeztetett.
(5) Ha a jogosult a személyi térítési díj összegét vitatja, vagy annak csökkentését, illetve elengedését kéri,
az értesítés kézhezvételtől számított 8 napon belül az önkormányzathoz fordulhat, mely határozattal
dönt a személyi térítési díj összegéről.
(6) A személyi térítési díj – 9.§ (7) bekezdés kivételével - azon személyek esetében engedhető el,
akiknek családjában az egy főre jutó rendszeres havi jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 50 százalékát.
(7) A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás személyi térítési díjának megfizetése alól mentesül az, akinek
családjában az egy főre jutó rendszeres havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 400%-át.
(8) A támogató szolgálat esetében a térítési díjról, valamint a (5) bekezdés szerinti kérelemről az
intézményt fenntartó szerv dönt.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
10.§
(1) E rendelet 2008. szeptember 5 napján lép hatályba.
(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Felsőlajos Község Önkormányzata
Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó szociális alapellátásokról szóló
6/2008.(III.27.) rendelete.
Csordás László polgármester távollétében

Bogdán Jenő
alpolgármester

Kutasiné Nagy Katalin
jegyző

A rendelet kihirdetésének napja:

Kutasiné Nagy Katalin
jegyző
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Melléklet a személyes gondoskodást nyújtó szociális alapellátásokról szóló 13/2008.(…) rendelethez

A szociálisan rászorult személyek által fizetendő
Intézményi térítési díj
I. Az idősek klubjáért fizetendő térítési díj
intézményi térítési díj Ft/fő/nap
1.006

Nappali szoc. ell. (Szt. 65/F.§)

II. Az étkezésért fizetendő intézményi térítési díj
a, Az ebéd térítési díja

2007. évben szociális étkeztetésben részesültek
nyugdíjminimum 150 %-át meg nem haladó
jövedelemmel rendelkezők
nyugdíjminimum 150-300 % közötti jövedelemmel
rendelkezők
nyugdíjminimum 300 %-át meghaladó jövedelemmel
rendelkezők

1 adagra jutó
térítési díj (Ft)
564

intézményi

524
564
628

b, A reggeli és az uzsonna térítési díja
1 adagra jutó intézményi
térítési díj (Ft)
96 Ft
104 Ft

Reggeli
Uzsonna

c, A házhozszállítás térítési díja
1 adagra jutó
térítési díj (Ft)
86 Ft

Házhoz szállítás

intézményi

III. A házi segítségnyújtás intézményi térítési díja

2007. évben házi segítségnyújtásban részesültek
nyugdíjminimum 150 %-át meg nem haladó
jövedelemmel rendelkezők

intézményi térítési díj Ft/fő/óra
929
888
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IV. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás intézményi térítési díja

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

intézményi térítési díj Ft/fő/nap
55

V. Jövedelemtől függő intézményi térítési díj
ellátás formája
étkeztetés
házi segítségnyújtás
házi
segítségnyújtás
mellett
étkeztetést is biztosítanak
jelzőrendszeres
házi
segítségnyújtás
nappali szoc. ellátás (Szt. 65/F.§)
nappali szoc. ellátás (Szt. 65/F.§)
mellett étkeztetést is biztosítanak

A személyi térítési díj nem haladhatja meg a Szoc. tv.
116. § (3) szerinti jövedelem %-át
16
20
30
1
5
21
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3.napirendi pont
Felsőlajos Község Önkormányzatának …/2008.(…)rendelete a gyermekvédelmi támogatásokról,
valamint a gyermekjóléti alapellátásokról
Előadó: Kutasiné Nagy Katalin jegyző
Farkas Ferenc képviselő: A környezettanulmány mindig lefolytatódik, hogy jogos-e a kérelem?
Kutasiné Nagy Katalin jegyző: Természetesen minden alkalommal a feltételét vizsgálni kell.
Bogdán Jenő alpolgármester: Van-e valakinek kérdése, véleménye. – Amennyiben nincs, aki egyetért a
rendelet-tervezettel, kézfeltartással jelezze.
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi rendeletét alkotta meg.
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Felsőlajos Község Önkormányzatának
14/2008. (...) rendelete
a gyermekvédelmi támogatásokról, valamint a gyermekjóléti alapellátásokról

Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület)
a
gyermekek védelmérõl, és a gyámügyi igazgatásról szóló, többször módosított 1997. évi XXXI. törvény (
a továbbiakban : Gyvt. ) 21. § (1) bekezdése, 29 § . (1) bekezdése valamint 131.§ (1) bekezdésében foglalt
felhatalmazás alapján a következõ rendeletet alkotja:
A RENDELET HATÁLYA
1.§
(1) A rendelet hatálya kiterjed
a) a (2) és (3) bekezdésben foglalt eltéréssel a Felsőlajos Község közigazgatási területén tartózkodó
magyar állampolgárságú, valamint - ha nemzetközi szerződés másként nem rendelkezik - a letelepedési
vagy bevándorlási engedéllyel rendelkező, továbbá a magyar hatóságok által menekültként elismert
gyermekre, fiatal felnőttre és szüleire,
b) a munkavállalók Közösségen belüli szabad mozgásáról szóló 1612/68/EGK tanácsi rendeletben
meghatározott jogosulti körbe tartozó személyre, amennyiben az ellátás igénylésének időpontjában
érvényes tartózkodási engedéllyel rendelkezik.
(2) A rendelet hatálya a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás tekintetében az (1) bekezdésben
foglaltakon túlmenően kiterjed az Európai Szociális Kartát megerősítő országok állampolgárainak a
külföldiek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2001. évi XXXIX. törvény rendelkezései szerint
jogszerűen Magyarországon tartózkodó gyermekeire is.
(3) E rendelet szerint kell eljárni az (1) és (2) bekezdésben meghatározott személyeken kívül a
Felsőlajos területén tartózkodó nem magyar állampolgárságú gyermek védelmében is, ha az ideiglenes
hatályú elhelyezés vagy más ideiglenes hatósági intézkedés elmulasztása a gyermek veszélyeztetettségével
vagy elháríthatatlan kárral járna.
RENDKÍVÜLI GYERMEKVÉDELMI TÁMOGATÁS
2.§
(1) A gyermeket 1.000 – 5.000 Ft-ig terjedő rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban kell
részesíteni, ha a gyermeket gondozó család időszakosan létfenntartási gondokkal küzd vagy
létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került.
(2) A rendkívüli támogatás iránti kérelmet a szülő vagy más törvényes képviselő jelen rendelet 1.
számú melléklete szerinti nyomtatványon Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatal Felsőlajosi
Kirendeltségén ( a továbbiakban: Hivatal) terjesztheti elő.
A SZEMÉLYES GONDOSKODÁS FORMÁI
GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT
3.§
Felsőlajos Község Önkormányzata a Gyvt. 39. §- ban meghatározott gyermekjóléti szolgáltatást
társulási szerződés keretében, a Lajosmizse Város Önkormányzata által működtetett Egészségügyi
Gyermekjóléti és Szociális Intézmény Gyermekjóléti Szolgálatán keresztül biztosítja.
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A SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ ELLÁTÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉNEK
MÓDJA
4.§
(1) Az ellátás igénybevételére irányuló kérelmet az Egészségügyi Gyermekjóléti és Szociális
Intézmény Gyermekjóléti Szolgálat (6050-Lajosmizse, Dózsa Gy. u. 123.) vezetőjének lehet
benyújtani.
(2) Az ellátás igénybevételét az intézményvezető intézkedése alapozza meg, kivéve, ha az ellátás
kötelező igénybevételéről gyámhatósági határozat rendelkezett.
TÉRÍTÉSI DÍJAK
5.§
Az intézményi térítési díjat e rendelet 2. melléklete tartalmazza.
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
6.§
(3) E rendelet 2008. október 1. napján lép hatályba.
(4) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszíti Felsőlajos Község Önkormányzatának a
gyermekvédelmi támogatásokról és gyermekjóléti alapellátásokról szóló 10/ 2008 (IV.30.)
rendelete.
Csordás László polgármester távollétében

Bogdán Jenő
alpolgármester

Kutasiné Nagy Katalin
jegyző

A rendelet kihirdetésének napja:
Kutasiné Nagy Katalin
jegyző
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1. melléklet a gyermekvédelmi

támogatásokról, valamint a gyermekjóléti alapellátásokról szóló 14/2008.(...) rendelethez

KÉRELEM RENDKÍVÜLI GYERMEKVÉDELMI TÁMOGATÁSHOZ
Kérem, hogy szíveskedjenek gyermeke(i)m részére rendkívüli gyermekvédelmi támogatást megállapítani,
mivel családunk a következő krízishelyzetbe került:
………………………………………..…………………………………………………..
…………………………….……………………………………………………………..
…………………………………………………….……………………………………………
Személyi adatok
Kérelmező neve
Leánykori neve
Születetési hely
Születési idő:
Anyja neve
Családi állapot
Állandó lakcím:
Tartózkodási hely
Postacím
TAJ szám
Telefon:
E-mail cím:

A nyilatkozat benyújtásának időpontjában a támogatást kérővel közös háztartásban élő, az egy főre jutó
jövedelem számítása szempontjából figyelembe vehető közeli hozzátartozók adatai:
Név
házastársa, élettársa

egyéb rokon (akinek
eltartásáról
gondoskodik)
gyermekei*

Összes jövedelem

Születési hely, idő

Anyja neve

Jövedelem
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* A 20 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, a 25 évesnél fiatalabb önálló keresettel nem
rendelkező nappali tagozaton egyetemi, főiskolai tanulmányokat folytató, továbbá korhatárra tekintet nélkül a
tartósan beteg, illetőleg a testi, érzékszervi, értelmi, beszéd vagy más fogyatékos gyermek.
A családban az egy főre jutó rendszeres havi jövedelem: …………………….Ft
Kérelmemhez mellékelem a saját és közeli hozzátartozóim jövedelmi és vagyoni viszonyairól szóló nyilatkozatot.
Az ellátás megállapítása esetén fellebbezési jogomról lemondok.
Kijelentem, hogy az általam indított ügyben az ügy iktatási számáról, az eljárás megindításának napjáról, az
ügyintézési határidőről, az ügy intézőjéről, valamint annak elérhetőségéről értesítést

kérek – nem kérek*

Felsőlajos, ………………..év………………….hó…………….nap.

………………………………………………
Az igénylő aláírása
* A megfelelő rész aláhúzandó
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2. melléklet

a gyermekvédelmi

támogatásokról, valamint a

gyermekjóléti alapellátásokról szóló 14/2008.(….). rendelethez

Gyermekétkeztetés intézményi térítési díja
2008. május 1-től.
1./ Iskolai napközi
A háromszori étkezésért fizetendő intézményi térítési díj:
Tízórai:
Ebéd:
Uzsonna:
Összesen:

77 Ft
254 Ft
77 Ft
408 Ft

2./ Iskolai menza
Az ebédért fizetendő intézményi térítési díj:

254 Ft

3./ Óvodai ellátás intézményi térítési díja
A háromszori étkezésért fizetendő intézményi térítési díj:
Tízórai:
Ebéd:
Uzsonna:
Összesen:

46.- Ft
202.- Ft
62.- Ft
310.- Ft/nap

4./ Kollégiumi ellátás intézményi térítési díja
A kollégiumi ellátásért (ötszöri étkezésért) fizetendő intézményi térítési díj:
Reggeli:
Tízórai:
Ebéd:
Uzsonna:
Vacsora:
Összesen:

89.-Ft
77.-Ft
254.-Ft
77.-Ft
139.-Ft
636.-Ft/nap
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4.napirendi pont
Felsőlajos Község Önkormányzatának …/2008.(…) rendelete a 2008.évi költségvetésről szóló
4/2008.(II.14.) rendelet módosításáról
Előadó: Csordás László polgármester távollétében: Bogdán Jenő alpolgármester
Tengölics Judit irodavezető: A rendelet-tervezetben a szokásos módosítások vannak, amelyet idő közben
az élet diktált. Pontosan le vannak írva milyen célból történtek a módosítások, amelyek nem nagy
horderejű módosítások. Ami nagyobb az, hogy a szilárd burkolatú utakra betervezhettünk 2 millió Ft.
saját forrást, de a pályázat nem lett kiírva, ezért átcsoportosítottuk a faluház tetőzetének a kijavítására. A
többi részben törvényi előírás, részben pedig a tervezésnél nem látható dolgokra lett az előirányzat
betervezve.
Farkas Ferenc képviselő: A 14.845 ezer Ft., a tartaléknál tartható-e, mert múlt évben arról volt szó,
hogy hitelt kell felvenni. Itt kiderül, hogy a tervezés nem volt jó.
Kutasiné Nagy Katalin jegyző: Nem hitelfelvételről volt szó, hanem likvidhitelről, ami abban
különbözik, ha a pénzügyi források nem akkor állnak rendelkezésre amikor a kifizetés szükséges.
Finanszírozni április,május és júniusban is kell az intézményeket. Ha erre a hitelre gondolt ebben az
ügyben döntött az önkormányzat és hozott határozatot. Nem vett igénybe likvidhitelt sem az
önkormányzat.
Keresztes László képviselő: A 4. oldalon a 9. pont tartalmazza az előző évi pénzmaradványt, ami az
általános tartalékba került. Van-e lehetőség a pedagógusok részére plusz pénzt juttatni.
Tengölics Judit irodavezető: Az intézmények fenntartója nem Felsőlajos Önkormányzata, tehát ilyen
módon nincs, mert döntést Felsőlajos Önkormányzata nem hozhat, hogy a pedagógusoknak bármilyen
juttatást adjon. Arról közvetlenül nincs tudomásom, hogy valamilyen juttatás a pedagógusoknak nem lett
kifizetve. Ami jelezve lett, az minden kifizetésre került.
Makainé Antal Anikó képviselő. A túlórák a tavalyi évben ki lettek fizetve.
Kutasiné Nagy Katalin jegyző: Az elmúlt év a pénzügyi évet tekintve átmeneti időszak volt.
Jóváhagyta a költségvetését az önkormányzat és év közben megvalósult az átszervezés. Az intézmény a
jóváhagyott költségvetés szerint gazdálkodott, ami nem volt biztos az a többlet-bevétel amihez
hozzájutott az önkormányzat a társulás miatt. Az intézmény működése garantált volt. A pénzmaradvány is
annak tudható be, hogy többletforráshoz jutott az önkormányzat.
Tengölics Judit irodavezető. A költségvetés össze lett állítva, a társulás létre lett hozva, a
többletbevételeket is bekalkuláltuk, elkülönítve Lajosmizsén van nyilvántartva a Felsőlajost érintő
kiadások, a különbözetet visszaadta Lajosmizse Felsőlajosnak.
Farkas Ferenc képviselő. Volt egy olyan megállapodás az igazgató úrral, hogy amennyiben megválnak
egy pedagógustól, egyezteti a képviselő-testülettel. Tormássy Gizikének el kellett menni az iskolától és ezt
nem beszéltük meg.
Kutasiné Nagy Katalin jegyző: Társulási megállapodásban a Képviselő-testületnek ilyen tekintetben nem
volt hatásköre, ezért nem is került ide. Az intézmény vezetője, a polgármester úr egyetértésével gyakorolja
a hatáskört. Ezen kívül az igazgató asszony jóval az öregségi nyugdíjkorhatáron túl dolgozott, nem
gondolnám, hogy ez egy kritikus pont, de ez több milliós megtakarítást jelenthet az önkormányzatnak.
Farkas Ferenc képviselő. Azt ígérte nem nyúl egyetlen pedagógushoz sem.
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Kutasiné Nagy Katalin jegyző: Nem elküldésről volt szó, hanem közös megegyezéssel távozott az
igazgató nő.
Bogdán Jenő alpolgármester: Van-e valakinek kérdése, véleménye. – Amennyiben nincs, aki egyetért a
rendelet-tervezettel kézfeltartással jelezze.
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi rendeletét alkotta meg.
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Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének
15/2008 (…..) rendelete
a 2008. évi költségvetésről szóló 4/2008. (II.14.) rendeletének módosításáról
Felsőlajos Község Önkormányzata az államháztartásról szóló - többször módosított - 1992.évi XXXVIII.
törvény ( továbbiakban:Áht ) 65.§(1) bekezdése alapján az alábbi rendeletet alkotja:

1.§
Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2008. évi költségvetésről szóló
4/2008.(II.14.) rendelet (továbbiakban: Önkormányzati költségvetési rendelet) 5.§-ában szereplő az
önkormányzat működési bevételei forrásonként az alábbiak szerint módosulnak.

„Az önkormányzat működési bevételei forrásonként
5.§

(1) Önkormányzat müködési bevételei

eFt

Működési bevételek
……
Önkorm költségvetési tám.
Összesen

1698
17.480
73.840

Pénzforgalom nélküli bevétel /előző évi pénzmaradvány/
Előző évi előirányzat maradvány átvétel
Önkormányzat bevételei mindösszesen

12.837
1828
88.505”

„Működési, fenntartási előirányzatok az önkormányzatnál
2.§
Az önkormányzati költségvetési rendelet 6.§-ában szereplő működési, fenntartási előirányzatok az
önkormányzatnál az alábbiak szerint módosul ill. egészül ki.

6.§.
(1) Az önkormányzat gazdasági, egészségügyi, szociális feladatainak működési kiadásai és egyéb
támogatások
64.260 eFt
Ebből: Személyi juttatások
Munkaadót terhelő jár.
Dologi kiadások

9.864 eFt
3.309 eFt
17.560 eFt
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Szoc.pol ellátások /segélyek/

7.581 eFt

Működési célú végleges pénzeszköz átadás
- Rendőrség
- Tűzoltóság
- Orvosok
- Lajosmizsei Művelődési ház hírlap ktsg-eihez
hozzájárulás
- Lajosmizse Kultúrapártoló Alapítvány
- Gyermekekért Plussz Alapítvány
- Moldovai Magyar Oktatásért Alapítvány
magyarnyelvű oktatás céljára
- Benei Vízivilág Alapítvány tanyatábor céljára
- Lénárt Kft. buszközlekedéshez hozzájárulás
- Vizitdíj visszatérítés lakosságnak
- Folyékony hulladék ártalmatlanítás
- Iskoláért, gyermekekért alapítvány

1.054 eFt
300 eFt
80 eFt
225 eFt
120 eFt
50 eFt
50 eFt
20 eFt
25 eFt
50 eFt
4 eFt
50 eFt
80 eFt

Működési célú, támogatás értékű kiadás
- Lajosmizse Város Önkorm. /hivatal /
11.721 eFt
- Lajosmizse Város Önkorm./tagintézmények/ 12.934 eFt
- Társulási hozzájárulások /Kecskemét és Térsége
Aranyhomokés Vízgazdálkodás/
237 eFt
Foglalkoztatottak létszáma /engedélyezett/

24.892 eFt

2 fő

(2) Felhalmozási kiadások:
(3) Általános tartalék
(4) Céltartalék: - közcélú munka végzésére

9.400 eFt
14.017 eFt
828 eFt

Kiadások mindösszesen:

88.505 eFt”

3.§.
(1) Az önkormányzati költségvetési rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
(2) Az önkormányzat költségvetési rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.
(3) Az önkormányzati költségvetési rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.
(4) Az önkormányzat költségvetési rendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.
(5) Az önkormányzati költségvetési rendelet 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.
(6) Az önkormányzat költségvetési rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.
(7) Az önkormányzat költségvetési rendelet 7. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.

4.§.
(1) E rendelet a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselőtestületének a 2008. évi költségvetésről szóló 4/2008. (II.14.) rendeletének 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7.,
mellékletei.
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Csordás László polgármester távollétében
/:Bogdán Jenő .:/
alpolgármester

/:Kutasiné Nagy Katalin .:/
jegyző

E rendelet kihirdetésének napja:………………………………..

/:Kutasiné Nagy Katalin .:/
jegyző
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( 1.sz. melléklet)

Nem intézményi keretek közötti feladatok kiadásainak alakulása tevékenységenként

Megnevezés

Fogl.
száma

Szem. jut.

M.adót
terh.jár.

Dologi kiadás Szocpol.ellátás

Önkorm. ig.
Közvilágítás

1

8324

2361

13826
1899

Város és közs.
gazd.
Közs.hulladék
Útfejújitás

1

1540

456

25

25896

Tartalék

14845

Fel. halm.
kiad.

7100

1000
1310
500

Rendsz.
szoc.seg.
Eseti seg.

492

2

9864

3309

17560

Összesen

72352
1899
2021

50

Közutak
Kieg.mg.szolg.

Önkorm.
minösszesen

Műk. célú
végleges
pe.átadás és
támog
ért.kiadás

1300

50
1000
2610
500

6421

6913

1160

1160

7581

25946

14845

9400

88505

22

2. sz.melléklet

Bevételek alakulása
eFt
Önkormányzati tevékenység bevételei:
Működési bevételek
Hatósági jogkörhöz köthető bevételek
Egyéb saját bevételek (bérleti díjak)
Továbbszámlázott szolgáltatás
Támogatási értékű működési bevétel
Működési bevételek összesen:
Egyéb saját bevételek
Kamat bevételek

50
320
210
1118
1698
300

Önkormányzat sajátos működési bevételei:
SZJA helyben maradó része
Jövedelemkülönbség mérséklése
SZJA összesen:
Gépjármű adó
Iparűzési adó
Idegenforgalmi adó
Bírságok, pótlékok
Önkorm. sajátos működési bevételei összesen.

5.084
17.065
22.149
9120
22.573
50
470
54.362

Önkormányzat költségvetési támogatása:
Normatív hozzájárulások
Normatív kötött felhasználású támogatás segélyekre
Normatív kötött felhasználású támogatás közcélú
Központosított előirányzat
Egyéb központi támogatás
Önkorm.ktgvetési tám. öszesen:

9.982
6250
828
339
81
17.480

Pénzforgalom nélküli bevételek /előző évi pénzmaradvány/
Előző évi előirányzat maradvány átvétel

12.837
1.828

Önkormányzati bevételek mindösszesen:

88.505
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3.sz. melléklet
Szociálpolitikai ellátások

Rendszeres pénzbeli ellátások
eFt
Időskorúak járadéka
Ápolási díj
Rendszeres szoc.segély
Összesen:

719
2.052

3.650
6.421

Eseti pénzbeli ellátások és természetbeni juttatások
Átmeneti segély
Temetési segély

443
159

Közgyógyellátás

435

Nyári gyermekétkeztetés
Mozgáskorlátozottak
Összesen:

95
28
1.160

Szociálpolitikai ellátások mindösszesen

7.581

Működési célú végleges pénzeszköz átadás
Rendőrség támogatása
Tűzoltóság támogatása
Orvosok támogatása
Lajosmizsei Művelődési ház hírlap ktsg-eihez hozzájárulás
Lajosmizse Kultúrapártoló Alapítvány
Gyermekekért Plussz Alapítvány
Moldovai Magyar Oktatásért Alapítvány magyarnyelvű oktatás céljára
Benei Vízivilág Alapítvány tanyatábor céljára
Lénárt Kft. buszközlekedéshez hozzájárulás
Folyékony hulladék ártalmatlanítás
Iskoláért, gyermekekért alapítvány
Vizitdíj visszatérítés lakosságnak
Összesen

300
80
225
120
50
50
20
25
50
50
80
4
1054

Működési célú, támogatás értékű kiadások
Lajosmizse Város Önkormányzata /hivatal/
Lajosmizse Város Önkormányzata / intézmények/
Társulási hozzájárulások /Kecskemét és Térsége Aranyhomok
és Vízgazdálkodás/
Összesen:

Pénzeszköz átadás mindösszesen

11.721
12.934
237
24.892

25.946
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4.sz. melléklet

Felhalmozási kiadások alakulása /ÁFA-val együtt/
Felújítás:
Faluház felújítás, ajtók cseréje, villany korszerűsítés, tető felújítás
Iskola hőszigetelés, fűtés korszerűsítés, bővítés /saját erő/

2.900
3.500

Felújítás összesen:

6.400

Beruházás:
Nyomtató és egyéb számítástechnikai eszközök
Útépítés /saját erő/
Járda építés
Csapadékvíz elvezető árok építés
Beruházás összesen:
Első lakáshoz jutók támogatása
Felhalmozási kiadások összesen:

500
1.000
600
700
2.800
200
9.400
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( 5.sz. melléklet)

Felsőlajos Község Önkormányzatának
2008. évi összevont költségvetési mérlege

Bevételek (eFt)
Megnevezés
Egyéb saját
bevételek
Önk. sajátos
bev.
Önk.ktgvet.tám.
Előző évi
pénzm.

Műk. célú

Kiadások (eFt)

Felh. célú

Összesen

1998

Megnevezés

54362

1998 Önkormányzat
működési
kiadásai
54362 Tartalékok

17480

17480

14665

14665

-9400

9400

79105

9400

Műk. célú
64260

Felh. célú

Összesen
9400

14845

73660

14845

0

Keresztfinansz.
Összesen

88505 Összesen:

79105

9400

88505
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( 6. sz. melléklet )
Előirányzat felhasználási ütemterv

január

február

március

április

május

június

július

augusztus szeptember

október

november december ÖSSZESEN

Megnevezés
Bevételek
Pénzmaradvány
Bevételi többlet
Egyéb saját bevétel
Önk.sajátos bev.
Költségvetési támogatás

12837
73
3400
2600
18910

17796
73
1700
1312
20881

18086
73
15203
1312
34674

22899
73
1703
1312
25987

20302
73
1703
1312
23390

20433
1147
1703
1728
25011

15608
73
1703
1312
18696

13911
73
1703
1312
16999

8714
73
16203
1312
26302

21517
73
1703
1312
24605

16820
73
1703
1312
19908

15123
121
5935
1344
22523

12837
1828
1998
54362
17480
88505

2795

497
2795

6480
4795
500

1990
2795
900

1990
2795

3252
3324
1300

1990
2795

1990
2795
3500

1990
2795

1990
2795
3000

1990
2795

2795

3292

11775

5685

7876

4785

8285

4785

7785

4785

1787
5040
200
14845
21872

25946
38314
9400
14845
88505

Bevételek összesen

Kiadások
Műkcélú és támért. kiad
Önkorm mük.kiadásai
Felhalmozási kiadás
Tartalékok

Kiadások összesen

4785
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7. sz. melléklet
2009-2010 évi előirányzatok
/ gördülő tervezés /

Az államháztartásról szóló többször módosított 1992 évi XXXVIII Tv. 71.§. /3./bek
alapján be kell mutatni a költségvetési évet követő két év várható előirányzatait.

Bevételek alakulása
A bevételek tervezésénél az előző évhez képest 2009-ben 4 %-os, 2010-ben pedig 3 %- os növekedéssel
számoltunk.

Kiadások
A működési kiadások közül mind a személyi juttatások növekedése, mind a munkaadót terhelő
járulékok növekedése, mind pedig a dologi kiadások növekedése 2009-ben 4%-os, 2010-ben pedig 3 %os többlettel számol az előző évhez képest. Ugyanez vonatkozik a speciális célú támogatásokra is.

Felhalmozási kiadások
A felhalmozási kiadások a 2008. évhez képest mindkét év vonatkozásában jelentős mértékű növekedést
mutatnak. Ennek az az oka, hogy reményeink szerint mindkét évben nagyobb összegű UNIO-s forráshoz
juthatunk pályázat formájában.

Összegezve
A jelzett években a kötelezően előírt és önként vállalt feladatainkat változatlan intézményi
struktúrában , változatlan személyi állománnyal kívánjuk megoldani. A jelenlegi és a várható
finanszírozási rendszer az ebből következő lehetőségek, a kötelezően ellátandó feladatok és a település
adottságai előre vetítik annak árnyékát, hogy az önkormányzat működőképességének biztosítása nem lesz
gondoktól mentes. Reménykedünk azonban abban, hogy az UNIÓ-s csatlakozás kedvező hatása / főleg
ami a beruházásokat illeti/ érezhető lesz településünk gazdálkodásában is.

/ a számszerű kimutatásokat a csatolt táblázatok tartalmazzák./
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Az Önkormányzat és költségvetési szervének működési
bevételei forrásonként

eFt

Megnevezés

Önkormányzat egyéb saját bevételi
Önkormányzat sajátos bevételei
Önkormányzat költségvetési támogatása
Előző évi pénzmaradvány

2008 2009

1998
54.362
17.480
14.665

Önkormányzat műk.bev.összesen:88.505
Felhalmozási célú támogatásértékű bev.

Bevételek mindösszesen:

88.505

2010

915
56.536
17.742
15.099

942
58.232
18.274
15.552

90.292

93.000

21.432

22.000

111.724

115.000
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Kiadások alakulása

Megnevezés

Fogl. száma

2008 2009

Önkorm. ig.

1

1

Szem. jut.

2010

1

2008

8324

2009

6418

M.adót terh.jár.

2010

6611

2008

2361

2009

1824

Dologi kiadás

2010

1879

Közvilágítás
Város és közs.
gazd.

1

1

1

1540

1537

1583

456

454

468

2008

2009

Felhalm. kiad.

2010

2008

7100 31000 11854 25896

512

2009

2010

2

2

2

9864

7955

2790

8194
3309

97500

80349

1975

2034

25

26

27

2021

2017

2078

52

54

50

52

54

50

520

536

20000

1000

1300

527

2874

2010

1899

Eseti seg.
Önkormányzat
minösszesen

2009

72352

500

17560

16345

16836

18958

2008

2034

1403

18406

2010

12782

1362

14845

2009

1975

1310

27442 28265

2008

12410

1000

492

2008

Összesen

1899

Utfelújítás

Rendsz. szoc.seg.

2010

Tartalék
Spec. cél. tám.

13826

Közs.Hulladékkez.

Közutak üzemelt.
fenntartása
Kieg.mg. szolg.
/parkosítás/

2009

Tám értékű pe.
kiadás és műkcélú
pe.átadás

9400 31000 31854 25946

27442 28265

20000

2610

1362

1403

500

520

536

6421

6678

6878

6913

7190

7405

1160

1108

1141

1160

1108

1141

22426

26192

26977

88505

111724 115000
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5.napirendi pont
Jelentés a 2008. évi költségvetés I. félévi végrehajtásáról
Előadó: Csordás László polgármester távollétében: Bogdán Jenő alpolgármester

Bogdán Jenő alpolgármester: Vannak dolgok, melyek nem úgy teljesültek, ahogyan vártuk,
de vannak , amelyek a vártnál jobban teljesültek. Gazdálkodásunk úgy alakult ahogyan
terveztük és az év végére is úgy látszik realizálódni fognak az elmaradt dolgok.
Tengölics Judit irodavezető: A figyelmet szeretném felhívni a helyi adóbevételek
teljesülésére, ahol jelentős lemaradás tapasztalható az iparűzési adónál, melynek egy része a
fizetési fegyelemből adódik. A szeptember 15-i határidőt megvárjuk és utána kénytelenek
leszünk drasztikusan közbelépni, mert ilyen nagyságrendű elmaradás nem megengedhető és a
költségvetésben ez hiányként fog mutatkozni.
Gáspár Vilmos pü. szakértő: Az iparűzési adóbevételek rosszul állnak, annak ellenére az
önkormányzat gazdálkodása biztosított, stabil, pénzügyileg nem okoz problémát.
Keresztes László képviselő: Mennyire van rálátási lehetőség az ipari üzemek adóforrására.
Tengölics Judit irodavezető: Az önkormányzat ellenőrzést végezhet az adóbevallás
helyességére vonatkozóan. Büntetőjogi felelősség tudatában állítják ki az adóbevallást.
Jogosultsága van az önkormányzatnak tételes ellenőrzésre, de erre mi nem vagyunk
felkészülve.
Gáspár Vilmos pü. szakértő: Tavaly ilyenkor hasonló volt a helyzet, de a II. félévben
befolyt 7-8 millió Ft. adó.
Bogdán Jenő alpolgármester: Van-e valakinek kérdése, véleménye. – Amennyiben nincs aki
egyetért a határozati javaslatban leírtakkal kézfeltartással jelezze.
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 6 igen szavazattal a következő határozatot hozta.
41/2008.(IX.3.) ÖH
Jelentés a 2008. évi költségvetés
I. félévi végrehajtásáról
Határozat
Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő Testülete elfogadja a polgármester
jelentését a 2008. évi költségvetés első félévi végrehajtásáról, a jelentés
mellékleteivel együtt.
Felelős: Képviselő Testület
Határidő 2008. szeptember 3.
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6.napirendi pont
Felsőlajos külterület 023/3 helyrajzi számú ingatlanban lévő tulajdoni hányad
értékesítésre történő felajánlása
Előadó: Csordás László polgármester távollétében Bogdán Jenő alpolgármester
Kutasiné Nagy Katalin jegyző: Egy házassági bontóítélet kapcsán derült erre a területre
fény. Az önkormányzatnak egy külterületi földterületen a 012/3. hrsz. alatt mintegy 1/3
részben van tulajdoni hányada, melynek teljes területe 8766 m2 és Mizse 23. szám alatt van.
Ezt a területet az önkormányzat vételre ajánlja fel.
Tengölics Judit irodavezető: Örökös nem lévén a Magyar Államra került a terület, melynek
nagysága 8766 m2, amiből 3011 m2 az önkormányzaté. Az 5-ös út mentén fekszik és szilárd
burkolatú úton megközelíthető.
Bogdán Jenő alpolgármester: Én 100 ezer Ft-os értékesítési árat javaslok.
Van-e valakinek kérdése, véleménye. – Amennyiben nincs aki egyetért a 100 ezer Ft-os
eladási árral kézfeltartással jelezze.
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 6 igen szavazattal a következő határozatot hozta.

42/2008.(IX.3.) ÖH

Felsőlajos külterület 012/3 helyrajzi számú. ingatlanban
lévő tulajdoni hányad értékesítésre történő felajánlása
Határozat
1. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Felsőlajos
külterület 012/3 helyrajzi szám alatt felvett, természetben a 6055. Felsőlajos, Mizse
23. szám alatt található, 8766 m2 területű, kivett tanya és szántó megjelölésű
ingatlanból 3011/8766 tulajdoni hányadát értékesítésre kijelöli.
2. Az értékesítésre kijelölt ingatlanban lévő tulajdoni hányadot a tulajdonos társaknak
100.000 .- Ft. áron eladásra felkínálja.
3. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adás-vételi szerződés
megkötésére.
Felelős: Képviselő-testület
Határidő. 2008. szeptember 3.

7.napirendi pont
A Duna-Tisza közi Nagytérség regionális települési szilárd hulladék kezelésére létrejött
konzorciális szerződés felmondása közös megegyezéssel
Előadó: Csordás László polgármester távollétében Bogdán Jenő alpolgármester
Kutasiné Nagy Katalin jegyző: Egy kis korrigálásra szorul az anyag, mert az előterjesztés
címében változás történt, valamint az előadó személyében is. Nem a szerződés felmondása
közös megegyezéssel, hanem a szerződés felbontásának kezdeményezése kell, hogy
szerepeljen.
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Bogdán Jenő alpolgármester: Az anyag érthetően taglalja a csatlakozás óta, azaz 2002. óta
eltelt időszakban történt eseményeket. Javasoljuk továbbra is a szerződés felbontását.
Van-e valakinek kérdése, hozzászólása. – Amennyiben nincs aki egyetért a határozati
javaslatban foglaltakkal, kézfeltartással jelezze.
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 6 igen szavazattal a következő határozatot hozta.
43/2008.(IX.3.) ÖH

A Duna–Tisza Közi Nagytérség regionális
települési szilárdhulladék-kezelési
konzorciális szerződés felbontásának kezdeményezése.
HATÁROZAT
Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Duna–Tisza Közi
Nagytérség regionális települési szilárdhulladék-kezelési konzorciális szerződés
felbontását kezdeményezi a szerződő feleknél.
Megbízza a polgármestert, hogy az ehhez szükséges tárgyalásokat folytassa le.
Felelős: Képviselő-testület
Csordás László polgármester
Határidő: 2008. szeptember 3.
2008. december 31.

8.napirendi pont
Interpelláció

A képviselő-testület tagjai interpellációs kérdést nem tettek fel.

Bejelentések

Juhász Gyula képviselő: Felhatalmazást kaptam a Rizsa-Transz Kft-től, hogy a képviselőtestületnek jelentsem be, hogy a templom építését 20 millió Ft-tal támogatják.
Kutasiné Nagy Katalin jegyző: Meg tudjuk nézni 1-2 napon belül, hogy van-e pályázási
lehetőség. Egy előzetes költségbecslést kell készíteni és onnan el lehet indulni.
Tengölics Judit irodavezető: Adózás szempontjából meg kell nézni, hogy az adójából
mennyi százalékig írhat le.
Kutasiné Nagy Katalin jegyző: A polgármester úr abban kéri a közös gondolkodást, hogy a
következő évi falunaphoz hogyan lehetne kialakítani az ételosztással kapcsolatos igazi
megoldást, mert volt aki azt mondta, hogy nem kellő mennyiséget kapott az 500 Ft,
támogatási jegyért az elvitt ételadagok pedig nagyobbak voltak, tehát valami a kiosztás körül
nem volt rendben, ezen el kell gondolkodni hogyan legyen a jövőben. A lakosság jónéven
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vette, hogy a faluház teraszán volt a pódium, így jól lehetett látni a műsort. Jó megoldás volt,
hogy több asztal és padok voltak kihelyezve. A falunap rendzavarás nélkül nagyon sikeresen
megtörtént. A múlt szombaton megvolt az iskola 50. éves évfordulójának az ünnepsége,
melyet nagyon kedvezően fogadtak és méltónak tartották a rendezvényt és a rendezést,
mindezért a polgármester úr aki ebben bármilyen szerepet felvállalt, köszönetét és elismerését
fejezi ki.
Tengölics Judit irodavezető: Az idén eladott támogatói jegyek száma messze alul maradt a
tavalyiaknak. A kimaradt ételek nem igazolták vissza amennyivel kevesebb támogatott jegy
fogyott el.
Keresztes László képviselő: Olyan visszhangot hallottam, hogy kulturált körülmények között
zajlódott le, hozzám csak jó vélemények jöttek a falunappal kapcsolatban.
Farkas Ferenc képviselő. Jónak tartom a falunapot én is.
Keresztes László képviselő: Megköszönöm jegyző asszonynak, polgármester úrnak és a
képviselőtársaimnak, akik közreműködtek abban, hogy ebben a szép települési elismerésben,
részesülhettem.

Több napirend nem volt, így Bogdán Jenő alpolgármester 14.30 órakor bezárta a Képviselőtestületi ülést.

kmf.
Csordás László távollétében

/. Bogdán Jenő .sk. :/
alpolgármester

/: Kutasiné Nagy Katalin sk. :/
jegyző

Jegyzőkönyv hitelesítők:

/: Juhász Gyula sk.:/
képviselő

/. Makainé Antal Anikó sk .:/
képviselő

