Felsılajos Község
Önkormányzata

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve
2009. augusztus 31.

Az ülésen hozott rendelet és határozatok száma és tárgya:

26/2009.(VIII.31.) ÖH

Felsılajos község közrend-és közbiztonsági
helyzetérıl szóló beszámoló elfogadása

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 10/2009.(…) rendelete a 2009. évi
költségvetésrıl szóló 1/2009.(II.14.) rendelet módosításáról
27/2009.(VIII.31.) ÖH

Jelentés a 2009. évi költségvetés I. félévi végrehajtásáról

28/2009.(VIII.31.) ÖH

Belsı Ellenırzési Társulási Megállapodás módosítása

29/2009.(VIII.31.) ÖH

Nyilatkozat kardiológia, pszichiátria, bırgyógyászat és otthoni szakápolás ellátások igénybevételére

Jegyzıkönyv

Készült: Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. augusztus 31-én
tartott ülésérıl a Faluházban.
Jelen vannak: Csordás László polgármester, Bogdán Jenı alpolgármester, Juhász Gyula,
Vidra Pál, Keresztes László, Nagy Klára, Farkas Ferenc képviselık
(7 fı)
Bejelentéssel távol: Makainé Antal Anikó képviselı
Az ülés kezdete: 13.05 óra
Tanácskozási joggal meghívottak:
A távollévı jegyzı helyett
Muhariné Mayer Piroska
aljegyzı
Tengölics Judit
irodavezetı
Dr.Balogh László
belsı ellenır
Gáspár Vilmos
pü. szakértı
Tarnóczy László
Lm. Rendırırs parancsnok
Jegyzıkönyvvezetı:

Nagy Imréné

Csordás László polgármester: Tisztelettel köszöntök mindenkit a mai testületi ülésünkön. Megállapítom,
hogy a testületi ülésünk határozatképes, mivel 7 fı van jelen.
Jegyzıkönyv hitelesítınek javaslom Bogdán Jenı és Farkas Ferenc képviselıket.
Kérem, aki a javaslattal egyetért kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 7 igen szavazattal Bogdán Jenı és Farkas Ferenc képviselıket
jegyzıkönyv hitelesítıknek elfogadta.
Javaslom, hogy a meghívóban feltüntetett napirendi pontokhoz plusz napirendként vegyünk fel egy
napirendi pontot, Nyilatkozat kardiológia, pszichiátria, bırgyógyászat és otthoni szakápolás ellátások
igénybevételére, mely szóbeli elıterjesztés lesz.
Van-e valakinek más javaslata? – Amennyiben nincs, aki egyetért a meghívóban jelzett napirendi
pontokkal, valamint a plusz napirendi pont felvételével kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 7 igen szavazattal a következı napirendi pontokat fogadta el.
Napirendi pontok
1.) Felsılajos Község Önkormányzatának …/2009.(…) rendelete a 2009. évi költségvetésrıl szóló 1/2009.(II.14.)
rendelet módosításáról

Elıterjesztı
Csordás László
polgármester

2.) Jelentés a 2009. évi költségvetés I. félév végrehajtásáról

Csordás László
polgármester

3.) Felsılajos község közrend-és közbiztonsági helyzetérıl
szóló beszámoló elfogadása

Csordás László
polgármester

4.) Belsı Ellenırzési Társulási Megállapodás módosítása

Csordás László
polgármester
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5.) Nyilatkozat kardiológia, pszichiátria, bırgyógyászat és
otthoni szakápolás ellátások igénybevételére

Csordás László
polgármester

6.) Egyebek
7.) Interpelláció

Csordás László polgármester: Javaslom a Képviselı-testület tagjainak, hogy a. 3. számú napirendi
pontot, a rendırségi beszámolót tárgyaljuk meg elsı napirendi pontként, hogy munkájának végzése alól
ne tartsuk fel Tarnóczy urat.

1. napirendi pont
Felsılajos község közrend-és közbiztonsági helyzetérıl szóló beszámoló elfogadása
Elıadó: Csordás László polgármester
Csordás László polgármester: Tisztelettel köszöntöm Tarnóczy László urat a Lajosmizsei Rendırırs
parancsnokát, hogy megtisztelte ülésünket.
Kassai úr sajnos nem tud jelen lenni ülésünkön munkahelyi elfoglaltsága miatt.
Amennyiben Parancsnok úrnak az anyaggal kapcsolatban van kiegészítése, kérem tegye meg.
Tarnóczy László parancsnok: Dr.Kassai László kapitányságvezetı nem tud részt venni a mai testületi
ülésen, emiatt sajnálatát fejezi ki. Beszámolóval kapcsolatban megpróbáltam mindent leírni. Azok a
számok, melyek itt szerepelnek hány bőncselekmény történt a településen, úgy gondolom az egy is sok.
Jelen pillanatban 22 fı az ırs létszáma. Ebbıl egy fı nyugdíjba megy, egy nyomozó kollega visszamegy
Dabasra, február 1-tıl pedig egy kollega átmegy Kunszentmiklósra és így maradunk 19 fıvel. Holnapi
naptól a lajosmizsei rendırırs ügyelete megszőnik, de ahhoz, hogy az ırs ügyeleti szolgálatot el tudjuk
látni 5 ember szükséges, de hiányzik. A közterületrıl kellett a járırt beültetni az ügyeletre, ez augusztus
hónapban 686 közterületi nap elvonást okozott. A rendır nem kint volt az utcán, hanem bent ült a
rendırségen és vigyázott az üres épületre. A rendırt a 107, 112-es telefonszámon lehet hívni, de a 06-20539-8440. telefonszám az a szám, ami a szolgálatos rendırnél található. Folyamatosan el lehet érni
rendırt a nap 24 órájában. Az ırs épülete elıtt található egy csengetı panel, melyen keresztül a rendır fog
bejelentkezni.
Csordás László polgármester: Fontos információkat szolgáltatott a kapitány úr, ami tele van új
helyzettel. Elmondta milyen gondokkal küszködnek, ez számunkra fontos és úgy fogjuk kezelni. Nem
szimpatikus, hogy az ırs ilyen változáson megy keresztül, ez az intézkedéseken belül visszalépést fog
jelenteni. Ha nézzük a statisztikai adatokat és viszonyítjuk az elmúlt évekéhez, akkor nem állunk rosszul.
A lehetıségekhez mérten a lajosmizsei ırs teszi a dolgát a faluban és sokkal többet, mint amit általában
tehetnének. Éjszaka, este megtalálni a rendırt és ennek pozitív híre itt van a faluban. Hogy a statisztika ne
romoljék, nekünk kell vállalni többlet feladatot az éjszakában önmagunkra többet kell vigyázni
szervezetten. El kell gondolkodni milyen megoldást kell találni, mert nem engedhetjük meg, hogy a
statisztika romoljon. Szeretnénk megköszönni a munkát amit végeznek a településünkön és a falunapi
ünnepség úgy ahogyan jól lezajlott, minden rendbontás nélkül. Jó a kapcsolat a rendırök és a lakosság
között. További jó együttmőködést kívánok abban a reményben, hogy ez a mély hullám csak felfelé fog
ívelni.
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Bogdán Jenı alpolgármester: Érzitek-e a polgárırök jelenlétét.
Tarnóczy László parancsnok: Két ilyen szervezet van, a családi közbiztonsági szervezet, akikkel már
több éve nincs kapcsolatban a rendırség, hogy mőködnek-e nem tudom, ha igen akkor látnánk ıket. A
másik szervezet az országos polgárır szervezet, ha ık nem lennének óriási gondban lennénk. İvelük
szinte minden másnap közös szolgálatot látunk el, egy rendır és egy polgárır személyében. A lajosmizsei
polgárırökkel folyamatosan együtt dolgozunk.
Keresztes László képviselı: A tanyák védelmében az utak minıségét tegyük rendbe, hogy a rendırség a
tanyákat gyorsan meg tudja közelíteni.
Csordás László polgármester: Parancsnok úr személyes jelenlétével biztosította, hogy teljes képet
kapjunk a rendırség és a település között lévı munkáról és kapcsolatról.
Van-e még valakinek véleménye, kérdése. – Amennyiben nincs, aki egyetért a rendırség munkájáról szóló
beszámolóval kézfeltartással jelezze.
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 7 igen szavazattal a következı határozatot hozta.
26/2009.(VIII.31.)
Felsılajos község közrend- és közbiztonsági
helyzetérıl szóló beszámoló elfogadása
Határozat
Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete Felsılajos község közrend- és
közbiztonsági helyzetérıl szóló beszámolóját elfogadja.
Felelıs: Képviselı-testület
Határidı: 2009. augusztus 31.

2. napirendi pont
Felsılajos Község Önkormányzatának …/2009.(…) rendelete a 2009. évi költségvetésrıl szóló
1/2009.(II.14.) rendelet módosításáról
Elıadó: Csordás László polgármester
Keresztes László képviselı: Az elıterjesztés 6. pontja foglalkozik a felhalmozási kiadások között
megtervezett óvodai emésztı megépítésével 2010-ben. Kérdezem erre az emésztı megépítésére szükség
van-e. Annak idején amit megépítettünk még megállja a helyét, ezen el kell gondolkodni, hogy indokolt
és szükséges-e.
Csordás László polgármester: Amellett döntöttünk, hogy sőrőbben szippantatunk, a térfogat viszont
megvan. Vegyszeres kezelést kell kitalálni, a zsíros réteget fel oldani és akkor jobb lesz a szikkasztás.
Van-e valakinek kérdése, véleménye. – Amennyiben nincs aki egyetért a rendelet módosításával
kézfeltartással jelezze.
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 7 igen szavazattal az alábbi rendeletét alkotta meg.
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Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének
10/2009 (...) rendelete
a 2009. évi költségvetésrıl szóló 1/2009.(II.14.) rendelet módosításáról

Felsılajos Község Önkormányzata az államháztartásról szóló - többször módosított - 1992.évi XXXVIII.
törvény ( továbbiakban:Áht ) 65.§(1) bekezdése alapján az alábbi rendeletet alkotja:
1.§
Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének a 2009. évi költségvetésrıl szóló 1/2009. (II.14)
rendelet (továbbiakban: Önkormányzati költségvetési rendelet) 5.§ (1) bekezdésében szereplı az
önkormányzat mőködési bevételei az alábbiak szerint módosulnak:

„Az önkormányzat mőködési bevételei forrásonként
5.§
(1) Önkormányzat mőködési bevételei
………
Önkorm költségvetési tám.
Mőködési bevételek összesen
Pénzforgalom nélküli bevétel /elızı évi pénzmaradvány/

eFt
16.111
64.537
12.049

Önkormányzat bevételei mindösszesen

76.586”
2.§

Az önkormányzati költségvetési rendelet 6.§-ában az (1)-(2)-(3) bekezdések valamint a „Kiadások
mindösszesen” sor az alábbiak szerint módosul.

„Mőködési, fenntartási elıirányzatok az önkormányzatnál
6.§
(1) Az önkormányzat gazdasági, egészségügyi, szociális feladatainak mőködési kiadásai és egyéb
támogatások
66.353 eFt
Ebbıl: Személyi juttatások
Munkaadót terhelı jár.
Dologi kiadások
Szoc.pol ellátások /segélyek/
……….
(2) Felhalmozási kiadások

9.670
3.437
17.453
5.819

eFt
eFt
eFt
eFt

4.628 eFt
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(3) Általános tartalék

5.605 eFt

Kiadások mindösszesen:

76.586 eFt

3.§.
(1) Az önkormányzati költségvetési rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
(2) Az önkormányzati 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 önkormányzati 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 önkormányzati költségvetési rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.
(7) Az önkormányzati költségvetési rendelet 7. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.
4.§.
(1) E rendelet a kihirdetését követı 3. napon lép hatályba.
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejőleg hatályát veszti Felsılajos Község Önkormányzata Képviselıtestületének - a 2009. évi költségvetésrıl szóló 1/2009.(II.14.) rendelet módosításáról szóló 9/2009.(V.26.) rendelete 1.,2.,3.,4.,5.,6.,7., mellékletei.

/:Csordás László:/
polgármester

Kutasiné Nagy Katalin
jegyzı távollétében:

Muhariné Mayer Piroska
aljegyzı

E rendelet kihirdetésének napja:
Kutasiné Nagy Katalin
jegyzı távollétében:

Muhariné Mayer Piroska
aljegyzı
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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

8296

2788

14227
1891

Város és közs.
gazd.
Közs.hulladék
Útfelújítás

1

1374

403

25

Fel. halm.
kiad.

2628

1310

Rendsz.
szoc.seg.
Eseti seg.

246

2

9670

3437

17453

Összesen

63518
1891
1802

2000

Közutak
Kieg.mg.szolg.

Önkorm.
mindösszesen

Mük.célu
Tartalék
végleges
pe.átadás és
támért.kiadás
29974
5605

2000
1310

4891

5137

928

928

5819

29974

5605

4628

76586
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2. sz. melléklet

Bevételek alakulása
eFt
Önkormányzati tevékenység bevételei:
Mőködési bevételek
Hatósági jogkörhöz köthetı bevételek
Egyéb saját bevételek
Továbbszámlázott szolgáltatás
Mőködési bevételek összesen:

33
520
315
868

Egyéb saját bevételek:
Kamat bevételek
Egyéb saját bevétel összesen:

500
500

Önkormányzat sajátos mőködési bevételei:
SZJA helyben maradó része
Jövedelemkülönbség mérséklése
SZJA összesen:
Gépjármő adó
Iparőzési adó
Idegenforgalmi adó
Bírságok, pótlékok
Önkormányzat sajátos mőködési bevételei összesen:

6.571
12.877
19.448
9570
17.500
130
410
47.058

Önkormányzat költségvetési támogatása:
Központosított elıirányzat
Mők célú támogatásértékő bevétel
Normatív hozzájárulások
Normatív kötött felhasználású támogatás segélyekre
Normatív kötött felhasználású támogatás /mozgáskorlátozottak/
Önkormányzat költségvetési támogatása. összesen:

192
450
11.161
4.273
35
16.111

Pénzforgalom nélküli bevételek /elızı évi pénzmaradvány/
Mőködési bevételek mindösszesen

12.049
76.586

Önkormányzati bevételek mindösszesen:

76.586
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3.sz. melléklet
Szociálpolitikai ellátások
Rendszeres pénzbeli ellátások
eFt
171
274
1.026
3.420
4.891

Lakásfenntartási támogatás
Idıskorúak járadéka
Ápolási díj
Rendszeres szociális segély
Összesen:

Eseti pénzbeli ellátások és természetbeni juttatások
Átmeneti segély
Temetési segély
Közgyógyellátás
Mozgáskorlátozottak
Összesen:

503
224
166
35
928

Szociálpolitikai ellátások mindösszesen

5.819

Mőködési célú végleges pénzeszköz átadás
Rendırség támogatása
Tőzoltóság támogatása
Orvosok támogatása
Lajosmizsei Mőv.ház hírlap költséghez hozzájár.
Lajosmizse Kultúrapártoló Alapítvány
Iskoláért Gyermekekért Alapítvány /táborozás/
Lajosmizsei Labdarugó Klub
Összesen:

300
80
225
120
50
80
100
955

Mőködési célú, támogatásértékő kiadások
Lajosmizse Város Önkormányzata /hivatal/
Lajosmizse Város Önkormányzata / intézmények/
Társulási hozzájárulások /Kistérség, vízgazdálkodás/
Összesen:

13.420
15.323
276
29.019

Pénzeszköz átadás mindösszesen:

29.974
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4.sz. melléklet

Felhalmozási kiadások alakulása /ÁFA- val együtt/

Felújítás:
Szennyvíztároló akna felújítása / iskola/
Szilárd burkolatú belterületi utak felújítása /saját erı/
Felújítás összesen:
Beruházás:
Térburkolat építése / iskola/
Mosogató /iskola/
Hangosító berendezés /iskola/
Köztéri játszótéri berendezés építése / saját erı/
Rendezési terv
Járda építés
Beruházás összesen:

100
2.000
2.100
400
150
300
678
300
500
2.328

Felhalmozási célú támogatásértékő végleges pénzeszköz átadás
Elsı lakáshoz jutók támogatása
Felhalmozási kiadások összesen:

200
4.628
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(5.sz. melléklet)

Felsılajos Község Önkormányzatának
2009. évi összesített bevételeinek és kiadásainak mérlege

Bevételek (eFt)
Megnevezés

Mők. célú

Felh. célú

Kiadások (eFt)
Összesen

Megnevezés

Önk.költségvet.
tám.
Önk. sajátos
bev.
Önk.saját bev.

16111

16111 Intézm.kiad.

47058

47058 Önkorm.mők.
kiad.
1368 Tartalékok

Elızı évi
pénzm.

12049

12049

Összesen

76586

76586 Összesen

1368

Mők. célú

Felh. célú

66353

Összesen

4628

5605

71958

70981
5605

4628

76586

( 6. sz. melléklet )
Elıirányzat felhasználási ütemterv

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

Bevételek összesen
Kiadások
Mőkcélú és támért.kiad
Önkorm mük.kiadásai
Felhalmozási kiadás
Tartalékok

Kiadások összesen

január

február

március

április

május

június

július

augusztus szeptember

október

november december ÖSSZESEN

12049

12049

114
2992
3661
18816

17792
114
1620
1073
20599

18999
114
14045
1073
34231

25646
114
1620
1073
28453

22633
114
1620
1073
25440

19230
114
1620
1073
22037

17087
114
1620
1073
19894

14744
114
1620
1073
17551

12351
114
15425
1073
28963

22953
114
1620
1073
25760

20240
114
1620
1076
23050

13201
114
1636
1717
16668

1024

1600

7185
150
1250

2395
3425

2395
3215
600

2395
2555

2395
2755

2395
2805

2395
3615

2395
3125

2395
4676
2778

2398
8665

1024

1600

8585

5820

6210

4950

5150

5200

6010

5520

9849

5605
16668

1368
47058
16111
76586
28743
37610
4628
5605
76586

7. sz. melléklet
2010-2011 évi elıirányzatok
/ gördülı tervezés /

Az államháztartásról szóló többször módosított 1992 évi XXXVIII Tv. 71.§. /3./bek
alapján be kell mutatni a költségvetési évet követı két év várható elıirányzatait.
Bevételek alakulása
A bevételek tervezésénél az elızı évhez képest egyik évben sem számolunk számottevı
növekedéssel. Ez vonatkozik mind a központi költségvetésbıl származó forrásokra és a saját
bevételekre egyaránt.
Kiadások
A mőködési kiadások közül mind a személyi juttatások, mind a munkaadót terhelı járulékok,
mind pedig a dologi kiadások nagyságrendje lényegében megegyezik a 2009. évi adatokkal.
Ugyanez vonatkozik a szociálpolitikai kiadásokra is.
Felhalmozási kiadások
A felhalmozási kiadások a 2009. évhez képest mindkét év vonatkozásában jelentıs mértékő
növekedést mutatnak. Ennek az az oka, hogy reményeink szerint mindkét évben nagyobb
összegő UNIO-s forráshoz juthatunk pályázat formájában. Gondolok itt elsısorban az iskola
korszerősítésére, belterületi utak felújítására és építésére, stb.

Összegezve
A jelzett években a kötelezıen elıírt és önként vállalt feladatainkat változatlan intézményi
struktúrában, változatlan személyi állománnyal kívánjuk megoldani. A jelenlegi és a várható
finanszírozási rendszer az ebbıl következı lehetıségek, a kötelezıen ellátandó feladatok és a
település adottságai elıre vetítik annak árnyékát, hogy az önkormányzat
mőködıképességének biztosítása nem lesz gondoktól mentes. Reménykedünk azonban abban,
hogy az UNIÓ-s csatlakozás kedvezı hatása / fıleg ami a beruházásokat illeti/ érezhetı lesz
településünk gazdálkodásában is. Annak, hogy a mőködési bevételeknél és kiadásoknál nem
számolunk növekedéssel, az az oka, hogy a jelenlegi gazdasági környezet ( pénzügyi és
gazdasági válság) véleményem szerint nem ad reális lehetıséget.

/ a számszerő kimutatásokat a csatolt táblázatok tartalmazzák./

Az Önkormányzat és költségvetési szervének mőködési
bevételei forrásonként

eFt

Megnevezés

Önkormányzat egyéb saját bevételi
Önkormányzat sajátos bevételei
Önkormányzat költségvetési támogatása
Elızı évi pénzmaradvány
Önkormányzat mők.bev.összesen:

2009

1.368
47.058
16.111
12.049
76.586

Felhalmozási célú támogatásértékő bev.

Bevételek mindösszesen:

76.586

2010

2011

1.370
47.100
14.200
12.500
75.170

1.380
47.200
14.200
12.500
75.280

21.432

22.000

96.602

97.280

Kiadások alakulása
Megnevezés

Fogl. száma

2009 2010

Önkorm. ig.

1

Szem. jut.

2011

1

1

2009

8296

2010

6860

M.adót terh.jár.

2011

6890

2009

2788

2010

2380

Dologi kiadás

2011

2375

Közvilágítás
Város és közs.
gazd.

1

1

1

1374

1350

1400

403

400

410

2009

2010

Felhalm. kiad.

2011

2009

2010

2011

Tám értékő pe. kiadás
és mőkcélú pe átadás

2009

2628 23687 23965 29974

2010

2011

30000 30200

Tartalék
Spec. cél. tám.

2009

5605

2010

7900

Összesen

2011

7850

2009

63518

2010

2011

14227

12790

12800

83617 84080

1891

1900

1950

1891

1900

1950

25

25

25

1802

1775

1835

2000

2000

2000

1310

1350

1400

Közs.Hulladékkez.
Utfelújítás

2000

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

1310

Rendsz. szoc.seg.

246

260

1350

2000

2000

1400

255

Eseti seg.
Önkormányzat
minösszesen

2

2

2

9670

8210

8290 3437

3040

3040

17453

16065

16175

4628 25687 25965 29974

30000 30200

4891

4900

4950

5137

5160

5205

928

800

810

928

800

810

11424

13600

13610

76586

96602 97280
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3. napirendi pont
Jelentés a 2009. évi költségvetés I. félévi végrehajtásáról
Elıadó: Csordás László polgármester
Csordás László polgármester: Stabilan sikerült megırizni azokat a pénzügyi dolgokat,
mellyel fegyelmezetten tudunk gazdálkodni. Ha lehet fejleszteni a településen, azt csak
pályázat útján lehet. Az iskolánál a játszóteret meg szerettük volna csinálni, de nem nyert a
pályázat. Némi esély van a belsı dőlıutakra, de kicsi a remény. Idıarányosan a
költségvetésünk rendben van.
Van-e valakinek kérdése, véleménye.- Amennyiben nincs aki egyetért a jelentéssel,
kézfeltartással jelezze.
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 7 igen szavazattal a következı határozatot hozta.
27/2009.(VIII.31.)
Jelentés a 2009. évi költségvetés
I. félévi végrehajtásáról
Határozat
Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı Testülete elfogadja a polgármester
jelentését a 2009. évi költségvetés elsı félévi végrehajtásáról, a jelentés
mellékleteivel együtt.
Felelıs: Képviselı-testület
Határidı:2009. augusztus 31.

4. napirendi pont
Belsı Ellenırzési Társulási Megállapodás módosítása
Elıadó: Csordás László polgármester
Csordás László polgármester: Új dologként lép be, hogy a gesztor önkormányzat a
követeléseit inkasszóval is érvényesítheti. Errıl a társulási megállapodásban is rendelkezni
kell, ezért került a testület elé. Kötelezı tartalmú lesz a társulás tagjainak.
Van-e valakinek kérdése, véleménye. – Amennyiben nincs, aki egyetért a határozati
javaslatban foglaltakkal kézfeltartással jelezze.
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 7 igen szavazattal a következı határozatot hozta.
28/2009.(VIII.31.)
Belsı Ellenırzési Társulási Megállapodás módosítása
Határozat
Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete jóváhagyja az
elıterjesztés mellékletét képezı, a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt
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Belsı Ellenırzési Társulási Megállapodás módosítását. Egyúttal felhatalmazza
Csordás László polgármestert a Társulási Megállapodás módosításának aláírására.
Felelıs: Képviselı-testület,
polgármester
Határidı: 2009. augusztus 31.

5. napirendi pont
Nyilatkozat kardiológia, pszichiátria, bırgyógyászat és otthoni szakápolás ellátások
igénybevételére
Elıadó: Csordás László polgármester
Csordás László polgármester: Errıl a témáról már volt szó, hogy az egészségügyi ellátás
területén Lajosmizsén a szakrendelések bıvülnének. Akkor egyetértettünk abban, hogy
óvatosak vagyunk a betegellátás terén, nehogy máshol elutasítást kapjanak, tehát ne fogadják
ıket, mint betegeket. Pályázaton nyert Lajosmizse, de csak akkor kapja meg az engedélyeket,
ha Felsılajos is partner lesz. Milyen lehetıségektıl fosztom meg a felsılajosi állampolgárokat
ha ehhez csatlakozunk, elınye és hátránya mi származhat. Helyben történik az ellátás, nem
kell utazni, nem kell várni, itt helyben megkapja a beteg az ellátást. Körbe jártam a témát,ha a
beteg bemegy Kecskemétre a bırgyógyászatra nem fogja senki elküldeni, mert Lajosmizsén
van bırgyógyászati rendelés. Így megváltozott a véleményem, mert így nem kerülnek
kényszerpályára az állampolgárok. Ezek után kérdezem támogassuk-e, mert Lajosmizse csak
így kapja meg az engedélyeket az ÁNTSZ-tıl.
Keresztes László képviselı: Anyagi vonzata lesz?
Csordás László polgármester: Ez egy késıbb folyamat lesz.
Muhariné Mayer Piroska aljegyzı: A két település közötti egészségügyi megállapodás
módosítására lesz szükség.
Tengölics Judit irodavezetı: Az alapellátáshoz kell hozzájárulni Felsılajosnak.
Csordás László polgármester: Van-e valakinek még kérdése, véleménye. – Amennyiben
nincs aki egyetért az általam elmondottakkal, vagyis partnerek leszünk abban, hogy
Lajosmizse megkapja
az ANTSZ-tıl az engedélyeket a kardiológia, pszichiátria,
bırgyógyászat és az otthoni szakápolás ellátásához, kézfeltartással jelezze.
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 7 igen szavazattal a következı határozatot hozta.
29/2009.(VIII.31.)
Nyilatkozat kardiológia, pszichiátria,
bırgyógyászat és otthoni szakápolás
ellátások igénybevételére
Határozat
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Felsılajos Község Önkormányzata nyilatkozik, hogy a település lakossága
számára igénybe kívánja venni Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi
Gyermekjóléti és Szociális Intézménye által a jövıben biztosítandó kardiológia,
pszichiátria, bırgyógyászat és otthoni szakápolás ellátásokat.
Felelıs: Képviselı-testület
Határidı: 2009. augusztus 31.

6. napirendi pont
Interpelláció

Interpellációs kérdés a képviselıktıl nem hangzott el.

7.napirendi pont
Egyebek

Csordás László polgármester: Piac létesítésével kapcsolatban. Rugalmasan kellene kezelni
elsı körben ezt az ügyet.Az elızı testületi ülésen abban maradtunk ne szabályozzuk le,
hirdessük meg bizonyos napokon milyen feltételekkel árulhat Felsılajoson aki a megtermelt
feleslegét el kívánja adni. Beszéljük meg a helyét és szombatonként reggel saját asztalán amit
hoz termékét árulhatja, és gondoskodik a helyének a tisztántartásáról és nem kérünk pénzt.
Három hely lehet alkalmas: a bolt és a buszváró közötti helyen, a hulladékszigetek mellett,
vagy az iskola oldalában. Szombatonként 6 órától délig lehet árulni. Javaslom a Stop
vendéglı melletti helyközi autóbusz megállóval szembeni, a volt postaládák helyén az
árusításra alkalmas helyet.
Határozathozatal mellızésével zárjuk le a témát.
A Falunapi rendezvényekkel kapcsolatban mik a tapasztalatok, nekem jó benyomásaim
vannak.
Farkas Ferenc képviselı: Jól sikerült minden.
Csordás László polgármester: Megköszönöm mindazoknak a munkáját, akik a rendezvény
sikeréhez hozzájárultak.

Több napirend nem volt, így polgármester 14.15 órakor bezárta a Képviselı-testületi ülést.

kmf.
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A távollévı Kutasiné Nagy Katalin jegyzı
helyett

/. Csordás László sk.:/
polgármester

/: Muhariné Mayer Piroska sk.:/
aljegyzı

Jegyzıkönyv hitelesítık:

/: Bogdán Jenı sk.:/
képviselı

/: Farkas Ferenc sk.:/
képviselı

