Felsılajos Község
Önkormányzata

Képviselı-testület jegyzıkönyve
2009. november 30.

Az ülésen hozott rendeletek, határozatok száma és tárgya:
Felsılajos Község Önkormányzatának 11/2009.(…) rendelete a gyermekvédelmi
támogatásokról, valamint a gyermekjóléti alapellátásokról
30/2009. (XI.30.) ÖH

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. évi költségvetési koncepciója

31/2009.(XI.30.) ÖH

Az önkormányzat 2010. évi belsı ellenırzési tervének
jóváhagyása

32/2009. (XI.30.) ÖH

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. évi munkaterve

33/2009. (XI.30.) ÖH

A lajosmizsei Tőzvédelmi és Mőszaki Mentési Köztestület támogatása

34/2009.(XI. 30.) ÖH

Aranyhomok Kistérségfejlesztési Egyesület Alapszabályának módosítása

35/2009.(XI.30.) ÖH

Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatalának beszámolója a 2008. évben végzett munkájáról, illetve jövıkép
felvázolása 2010-re

36/2009.(XI.30.) ÖH

Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás képviselıjének beszámolója a Bács-Kiskun Megyei Területfejlesztési Tanácsban végzett munkájáról

37/2009.(XI.30.) ÖH

Felsılajos Község Polgármesterének beszámolója a
Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás Társulási
Tanácsában 2009. év I. félévben végzett tevékenységérıl

38/2009.(XI.30.) ÖH

Jelentés a 2009. évi költségvetés I-III. negyedévi végrehajtásáról

39/2009.(XI. 30.) ÖH

A Fekete István Általános Iskola átfogó beszámolója
a 2008/2009-es tanévrıl

40/2009.(XI.30.) ÖH

A Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda átfogó beszámolója a 2008/2009-es nevelési évrıl

41/2009. (XI.30.) ÖH

A Felsılajos 0586. hrsz-u és a Felsılajos 059/2. hrsz
ingatlanok értékesítése

42/2009.(XI.30.) ÖH

Csordás László polgármester szavazásban történı
résztvétele

43/2009.(XI.30.) ÖH

Bogdán Jenı alpolgármester szavazásban történı
résztvétele

44/2009.(XI.30.) ÖH

Polgármester 2009. évi jutalma

45/2009.(XI.30.) ÖH

Alpolgármester 2009. évi jutalma

46/2009.(XI.30.) ÖH

Pályázat benyújtása játszótér felújítására az UMVP
„Falumegujitás és fejlesztés” keretbıl

47/2009. (XI.30.) ÖH

Belsı Ellenırzési Társulási megállapodás módositása

Jegyzıkönyv

Készült: Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. november 30-án
tartott ülésérıl a Faluházban.
Jelen vannak: Csordás László polgármester, Bogdán Jenı alpolgármester, Juhász Gyula,
Keresztes László, Farkas Ferenc képviselık ( 5 fı )
Bejelentéssel távol: Vidra Pál, Makainé Antal Anikó, Nagy Klára képviselık
Az ülés kezdete: 11.45 óra
Tanácskozási joggal meghívottak:
Kutasiné Nagy Katalin
jegyzı
Muhariné Mayer Piroska
aljegyzı
Tengölics Judit
irodavezetı
Tengeri Dalma
munkatárs
Gáspár Vilmos
pü. szakértı
Kocsis Györgyné
Óvoda vez.
Osbáth Barna
Iskola igazgató
Keresztes Lászlóné
Felsılajosi óvoda vez.
Marticsekné Sápi Csilla
Felsılajosi iskola tagozatvez.
Nagy Imréné
jkv.vez.

Csordás László polgármester: Tisztelettel köszöntök mindenkit a mai testületi ülésünkön.
Megállapítom, hogy a testületi ülésünk határozatképes, mivel 5 fı van jelen.
Jegyzıkönyv hitelesítınek javaslom Juhász Gyula és Farkas Ferenc képviselıket.
Kérem, aki a javaslattal egyetért kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 5 igen szavazattal Juhász Gyula és Farkas Ferenc
képviselıket jegyzıkönyv hitelesítıknek elfogadta.
Javaslom, hogy a meghívóban feltüntetett napirendi pontokat tárgyaljuk meg.
Van-e valakinek más javaslata? – Amennyiben nincs, aki egyetért a meghívóban jelzett
napirendi pontokkal, kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 5 igen szavazattal a következı napirendi pontokat
fogadta el.
Napirendi pontok
Elıterjesztı
1. Felsılajos Község Önkormányzatának …/2009.(…) rendelete a gyer- Csordás László
mekvédelmi támogatásokról, valamint a gyermekjóléti alapellátápolgármester
sokról
2. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. évi
költségvetési koncepciója

Csordás László
polgármester

3. Az önkormányzat 2010. évi belsı ellenırzési tervének jóváhagyása

Kutasiné
Nagy Katalin jegyzı
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4. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. évi
munkaterve

Csordás László
polgármester

5. A Lajosmizsei Tőzvédelmi és Mőszaki Mentési Köztestület támogatása

Csordás László
polgármester

6. Aranyhomok Kistérségfejlesztési Egyesület Alapszabályának módositása

Csordás László
polgármester

7. Lajosmizse város Polgármesteri Hivatalának beszámolója a 2008.
évben végzett munkájáról, illetve jövıkép felvázolása 2010-re

Csordás László
polgármester

8. Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás képviselıjének beszámolója a Bács-Kiskun Megyei Területfejlesztési Tanácsban végzett munkájáról

Csordás László
polgármester

9. Felsılajos Község Polgármesterének beszámolója a Kecskemét
és Térsége Többcélú Társulás Társulási Tanácsában 2009. év I.
félévben végzett tevékenységérıl

Csordás László
polgármester

10. Jelentés a 2009. évi költségvetés I-III. negyedévi végrehajtásáról

Csordás László
polgármester

11. A Fekete István Általános Iskola átfogó beszámolója a 2008/
2009-es tanévrıl

Csordás László
polgármester

12. A Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda átfogó beszámolója
a 2008/2009-es nevelési évrıl

Csordás László
polgármester

13. A Felsılajos 0586. hrsz-u, és a Felsılajos 059/2. hrsz-u ingatlanok értékeésitése

Csordás László
polgármester

14. Polgármester és alpolgármester 2009. évi jutalma

Keresztes László
ÜB elnök

15. Pályázat benyújtása játszótér felújítására az UMVP „Falumegujitás és fejlesztés keretébıl

Csordás László
polgármester

16. Belsı Ellenırzési Társulási megállapodás módosítása

Csordás László
polgármester

l7. Interpelláció

1. napirendi pont
Felsılajos Község Önkormányzatának …/2009.(…) rendelete a gyermekvédelmi
támogatásokról, valamint a gyermekjóléti alapellátásokról
Elıadó: Csordás László polgármester
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Kutasiné Nagy Katalin jegyzı: A rendeletben semmi újszerő dolog nincs, az évi térítési díj
emelésrıl beszélünk. 5 %-os emeléssel számol az elıterjesztés
Csordás László polgármester: Van-e valakinek kérdése, véleménye. – Amennyiben nincs,
aki egyetért a rendelet-tervezettel kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 5 igen szavazattal az alábbi rendeletét alkotta meg
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Felsılajos Község Önkormányzatának
11/2009. (...) rendelete
a gyermekvédelmi támogatásokról, valamint a gyermekjóléti alapellátásokról

Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete (a továbbiakban: Képviselıtestület) 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 Felsılajos Község közigazgatási területén
tartózkodó magyar állampolgárságú, valamint - ha nemzetközi szerzıdés másként nem
rendelkezik - a letelepedési vagy bevándorlási engedéllyel rendelkezı, továbbá a magyar
hatóságok által menekültként elismert gyermekre, fiatal felnıttre és szüleire,
b) a munkavállalók Közösségen belüli szabad mozgásáról szóló 1612/68/EGK tanácsi
rendeletben meghatározott jogosulti körbe tartozó személyre, amennyiben az ellátás
igénylésének idıpontjában érvényes tartózkodási engedéllyel rendelkezik.
(2) A rendelet hatálya a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás tekintetében az (1)
bekezdésben foglaltakon túlmenıen kiterjed az Európai Szociális Kartát megerısítı országok
állampolgárainak a külföldiek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2001. évi XXXIX.
törvény rendelkezései szerint jogszerően Magyarországon tartózkodó gyermekeire is.
(3) E rendelet szerint kell eljárni az (1) és (2) bekezdésben meghatározott személyeken
kívül a Felsılajos 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 terjedı rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban
kell részesíteni, ha a gyermeket gondozó család idıszakosan létfenntartási gondokkal
küzd vagy létfenntartást veszélyeztetı rendkívüli élethelyzetbe került.
(2) A rendkívüli támogatás iránti kérelmet a szülı vagy más törvényes képviselı jelen
rendelet 1. melléklete szerinti nyomtatványon Lajosmizse Város Polgármesteri
Hivatal Felsılajosi Kirendeltségén (a továbbiakban Hivatal) terjesztheti elı.
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A SZEMÉLYES GONDOSKODÁS FORMÁI
GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT
3. §
Felsılajos Község Önkormányzata a Gyvt. 39.§-ban meghatározott gyermekjóléti
szolgáltatást társulási szerzıdés keretében, a Lajosmizse Város Önkormányzata által
mőködtetett Egészségügyi Gyermekjóléti és Szociális Intézmény Gyermekjóléti Szolgálatán
keresztül biztosítja.

GYERMEKEK NAPKÖZBENI ELLÁTÁSA
4.§
Felsılajos Község Önkormányzata a gyermekeknek a Gyvt. 41.§. szerinti napközbeni ellátását
Intézményfenntartói társulási megállapodás keretében a
a) Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda Felsılajosi Tagintézménye, és
b) a Fekete István Általános Iskola Felsılajosi Tagintézménye napközis foglalkoztatás
keretében szervezi meg.
GYERMEKEK ÁTMENETI GONDOZÁSA
5.§
A gyermekek átmeneti gondozása nevelıszülı által történik.

A SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ ELLÁTÁSOK
IGÉNYBEVÉTELÉNEK MÓDJA
6.§
(1) Az ellátás igénybevételére irányuló kérelmet az intézmény vezetıjének lehet
benyújtani.
(2) Az ellátás igénybevételét az intézményvezetı intézkedése alapozza meg, kivéve, ha
az ellátás kötelezı igénybevételérıl gyámhatósági határozat rendelkezett. Ha az
intézményvezetı az ellátás igénybevételérıl nem intézkedik, a kérelmet
haladéktalanul meg kell küldenie a polgármesternek.

TÉRÍTÉSI DÍJAK
7.§
Az intézményi térítési díjat e rendelet 2. melléklete tartalmazza.
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ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
8.§
(1) E rendelet 2010. január 1. napján lép hatályba.
(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejőleg hatályát veszíti Felsılajos
Község
Önkormányzatának a gyermekvédelmi támogatásokról, valamint a gyermekjóléti
alapellátásokról szóló 4/2009.(III.24.) rendelete.

Csordás László
polgármester

Kutasiné Nagy Katalin
jegyzı

A rendelet kihirdetésének napja:

Kutasiné Nagy Katalin
jegyzı
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1. melléklet

a gyermekvédelmi támogatásokról, valamint a gyermekjóléti alapellátásokról szóló 11/2009.(...).

rendelethez

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

A nyilatkozat benyújtásának idıpontjában a támogatást kérıvel közös háztartásban élı, az egy
fıre jutó jövedelem számítása szempontjából figyelembe vehetı közeli hozzátartozók adatai:
Név

Születési hely, idı

Anyja neve

Jövedelem

házastársa, élettársa
egyéb rokon
(akinek eltartásáról
gondoskodik)
gyermekei*

Összes jövedelem
* A 20 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkezı, a 25 évesnél fiatalabb önálló keresettel
nem rendelkezı nappali tagozaton egyetemi, fıiskolai tanulmányokat folytató, továbbá korhatárra
tekintet nélkül a tartósan beteg, illetıleg a testi, érzékszervi, értelmi, beszéd vagy más fogyatékos
gyermek.
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A családban az egy fıre 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 határidırıl, az ügy intézıjérıl, valamint annak elérhetıségérıl értesítést

kérek – nem kérek*
Felsılajos, ………………..év………………….hó…………….nap.
………………………………………………
Az igénylı aláírása
* A megfelelı rész aláhúzandó
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2. melléklet

a gyermekvédelmi

támogatásokról, valamint a gyermekjóléti alapellátásokról szóló 11/2009.(…)

rendelethez

Gyermekétkeztetés intézményi térítési díja
2010.január 1-tıl.
1./ Iskolai napközi
A háromszori étkezésért fizetendı intézményi térítési díj:
Tízórai:
Ebéd:
Uzsonna:
Összesen:

73 Ft
243 Ft
73 Ft
389 Ft

2./ Iskolai menza
Az ebédért fizetendı intézményi térítési díja:

243 Ft

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

45.- Ft
197.- Ft
61.- Ft
303.- Ft/nap

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

85.-Ft
73.-Ft
243.-Ft
73.-Ft
134.-Ft
608.-Ft/nap
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2.napirendi pont
Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. évi költségvetési
koncepciója
Elıadó: Csordás László polgármester
Tengölics Judit pü. irodavezetı: A napokban fogja elfogadni az országgyőlés a 2010. évi
költségvetését. A tendencia évrıl-évre hasonló, kevesebb finanszírozást kap a feladataihoz az
önkormányzat, persze nemcsak Felsılajos, hanem ez országos jelenség. Feladatokat vonnak
el és emiatt lesz kevesebb a normatíva, de ez Felsılajost nem nagyon érinti. Kevesebb
finanszírozást kapnak az önkormányzatok a TB járulék mértékének a csökkenése miatt, ami
már ebben az évben is csökkent. Az infláció évrıl-évre érinti az önkormányzatot. Az iparőzési
adónak az APEH-hoz való átkerülése miatt feladat-csökkenéssel jár az önkormányzatoknál,
valamikor ezt érzékelni fogjuk, de 2010-ben még nem. A kis önkormányzatoknál ez a
csökkenés fokozottabb mértékben érezhetı, mint egy nagyobb költségvetéssel rendelkezı
önkormányzatnál. Évrıl-évre pénzmaradvánnyal tudott gazdálkodni az önkormányzat, ami
segített a feladatokon, én bízom abban, hogy a jövı évben is Tartalékot kell képezni az
önkormányzatoknak a nem várt dolgokra és a pályázati önerı biztosításához.
Csordás László polgármester: A koncepció mutatja azt, amit mi töretlenül a település
költségvetésében szeretnénk.
Van-e valakinek kérdése, véleménye. – Amennyiben nincs, aki egyetért a koncepcióval
kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 5 igen szavazattal a következı határozatot hozta.
30/2009.(XI.30.) ÖH
Felsılajos Község Önkormányzata
Képviselı-testületének 2010. évi
költségvetési koncepciója
Határozat
Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete megvitatta a 2010. évi
költségvetési koncepciót és a tervezıi munka további feladatait az alábbiak szerint határozza
meg:
A költségvetés véglegesítése során a következı alapelveket kell érvényesíteni:
- A bevételek tervezésénél reálisan számba vehetı és teljesíthetı elıirányzatok
kialakítására kell törekedni.
- A tagintézmény, valamint az egész önkormányzat mőködési feltételeinek biztosítása
elsıbbséget élvez.
- Új fejlesztés csak megfelelı pénzügyi fedezet esetén kezdhetı.
- Törekedni kell arra, hogy a kötelezıen elıírt átsorolásokat, jubileumi jutalmakat
minden területen biztosítani kell, létszám leépítése nélkül.
- Törekedni kell arra, hogy a dologi kiadások legalább inflációt követı növekedése
beépüljön a következı évi költségvetésbe, az ÁFA növelés miatti áremelkedés hatása
érvényesüljön

-

-
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Törekedni kell a fejlesztési célú források feltárására annak érdekében, hogy a
koncepcióban felsorolt és fel nem sorolt, de szükségszerően felmerülı beruházási,
felújítási feladatok végrehajthatók legyenek.
Az elıre nem látható esetek kezelhetısége és a pályázatokon való részvételek
érdekében a költségvetésben általános tartalékot kell képezni.

Felelıs: Képviselı-testület, polgármester
Határidı: 2009. november 30.
2010. február 15.

3. napirendi pont
Az önkormányzat 2010. évi belsı ellenırzési tervének jóváhagyása
Elıadó. Kutasiné Nagy Katalin jegyzı
Kutasiné Nagy Katalin jegyzı. Felsılajos önkormányzata belsı ellenırzési feladatait
társulás formájában végzi. Az ellenırzési terv 2010-ben azokat a kötelezıen ellenırizendı
feladatokat látja el, melyet a jogszabályban az önkormányzat hatáskörébe utal.
Csordás László polgármester: Erre szükség van és jól tölti be a szerepét, funkcióját
Kerekegyháza. Dr.Balogh László munkatárs végzi ezt a feladatot, békés ember, de nem enged
a saját igazából.
Van-e valakinek kérdése, véleménye. – Amennyiben nincs aki egyetért a határozati
javaslatban foglaltakkal kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 5 igen szavazattal a következı határozatot hozta.
31/2009.(XI.30.) ÖH
Az önkormányzat 2010. évi belsı ellenırzési tervének jóváhagyása
Határozat

Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete jóváhagyja az
önkormányzat 2010. évi belsı ellenırzési tervét, amely jelen elıterjesztés 1. számú
mellékletét képezi.
Felelıs: Képviselı-testület, polgármester.
Határidı: 2009. november 30.

4. napirendi pont
Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. évi munkaterve
Elıadó: Csordás László polgármester
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Muhariné Mayer Piroska aljegyzı. Más napirendet nem tartalmaz a terv, mint amit a
tavalyi évben kötelezıen kellett megtárgyalni. Természetesen az élet majd alakítja a napirendi
pontok számát és tárgyát.
Csordás László polgármester: Van-e még kérdés, vélemény. – Amennyiben nincs aki
egyetért a munkatervvel kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 5 igen szavazattal a következı határozatot hozta.
32/2009.(XI.30.) ÖH
Felsılajos Község Önkormányzata
Képviselı-testületének 2010. évi munkaterve
Határozat
Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testülete az alábbiakban fogadja el a
Képviselı-testület 2010. évi munkatervét:
Felsılajos Község Önkormányzata
Képviselı-testületének
2010. évi munkaterve
A Képviselı-testületi ülések helye: Felsılajos Község Faluháza
A képviselı-testületi ülés idıpontja és napirendi pontjai:
2010. január
1./ Felsılajos Község Önkormányzatának ……/2010.(….) rendelete az egyes szociális
ellátásokról
Elıterjesztı:
Elıkészítéséért felelıs:
Elıkészítésben résztvevı:

Kutasiné Nagy Katalin jegyzı
Kutasiné Nagy Katalin jegyzı
Rostás Anita csoportvezetı

Elızetes bizottsági tárgyalás:

----

2./ Jelentés a 2009. január 1-tıl 2009. december 31-ig tartó idıszakban a Képviselıtestület által meghozott és 2009. december 31-ig lejárt határidejő határozatainak
végrehajtásáról
Elıterjesztı:
Elıkészítéséért felelıs:
Elıkészítésében résztvevı:

Kutasiné Nagy Katalin jegyzı
Kutasiné Nagy Katalin jegyzı
Dr.Gazdag Judit vezetıi referens

Elızetes bizottsági tárgyalás

-----------

3./ Interpelláció

2010. február
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1./ Felsılajos Község Önkormányzatának …/2010. (….)
költségvetésrıl
Elıterjesztı:
Elıkészítéséért felelıs:
Elıkészítésében résztvevı:
Elızetes bizottsági tárgyalás:

rendelete a 2010. évi

Csordás László polgármester
Kutasiné Nagy Katalin jegyzı
Tengölics Judit irodavezetı
-------

2./ Felsılajos Község Önkormányzatának …/2010.( …) rendelete a 2009. évi
költségvetésrıl szóló 1/2009. (II.14.) rendelet módosításáról
Elıterjesztı:
Elıkészítéséért felelıs:
Elıkészítésében résztvevı:
Elızetes bizottsági tárgyalás:

Csordás László polgármester
Kutasiné Nagy Katalin jegyzı
Tengölics Judit irodavezetı
-------

3./ Interpelláció

2010. március
1./ Felsılajos Község Önkormányzatának .../2010. (….) rendelete a hulladékkezelési
közszolgáltatásról (egységes szerkezetben)
Elıterjesztı:
Elıkészítéséért felelıs:
Elıkészítésében résztvevı:
Elızetes bizottsági tárgyalás:

Csordás László polgármester
Kutasiné Nagy Katalin jegyzı
Nagy Judit irodavezetı
------

2./ Interpelláció
2010. április
1./ Felsılajos Község Önkormányzatának …/2010. (…) rendelete a 2009. évi
költségvetésrıl szóló 1/2009. (II.14.) rendelet végrehajtásáról. Felsılajos
Önkormányzatának 2009. évi zárszámadása
Elıterjesztı:
Csordás László polgármester
Elıkészítéséért felelıs:
Kutasiné Nagy Katalin jegyzı
Elıkészítésében résztvevı:
Tengölics Judit irodavezetı
Elızetes bizottsági tárgyalás:
------2./ Felsılajos Község Önkormányzatának .../2010.( …) rendelete a 2010. évi
költségvetésrıl szóló
…/2010.(….) rendelet módosításáról
Elıterjesztı:
Elıkészítéséért felelıs:
Elıkészítésében résztvevı:
Elızetes bizottsági tárgyalás:

Csordás László polgármester
Kutasiné Nagy Katalin jegyzı
Tengölics Judit irodavezetı
-------
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3 2009. évi Belsı ellenırzési jelentés
Elıterjesztı:
Elıkészítéséért felelıs:
Elıkészítésében résztvevı:
Elızetes bizottsági tárgyalás:
4.

Kutasiné Nagy Katalin jegyzı
Kutasiné Nagy Katalin jegyzı
Dr. Balogh László belsı ellenır
Intézményi belsı ellenır
-------

Felsılajos Község Önkormányzata polgármesterének beszámolója a Kecskemét
és Térsége Többcélú Társulás Társulási Tanácsában végzett tevékenységérıl
Elıterjesztı:
Csordás László polgármester
Elıkészítéséért felelıs:
Kutasiné Nagy Katalin jegyzı
Elıkészítésében résztvevı:
Tengeri Dalma pályázati referens
Elızetes bizottsági tárgyalás:
-------

5./ Interpelláció
2010. május
1./ Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának értékelése
Elıterjesztı:
Csordás László polgármester
Elıkészítéséért felelıs:
Kutasiné Nagy Katalin jegyzı
Elıkészítésében résztvevı:
Dr Gazdag Judit vezetıi referens
EGYSZI intézményvezetı
Turupuli Péterné irodavezetı
Pósfay Péter Gyámh.üi
Móráné Vass Magdolna Gyámh.üi
Elızetes bizottsági tárgyalás:
-------2./ Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatala beszámolója a 2009. évben végzett
munkájáról
Elıterjesztı:
Kutasiné Nagy Katalin jegyzı
Elıkészítéséért felelıs:
Kutasiné Nagy Katalin jegyzı
Beszámoló elkészítéséért felelıs:
Dr Gazdag Judit vezetıi referens
Elıkészítésében résztvevı:
Tengölics Judit irodavezetı
Muhariné Mayer Piroska aljegyzı
Turupuli Péterné irodavezetı
Nagy Judit irodavezetı
Rostás Anita csoportvezetı
Káré Zsuzsanna csoportvezetı
Szilágyi Ödön csoportvezetı
Petényi Sándorné csop.vez.
Pósfay Péter Gyámhiv.ügyintézı
Móráné Vas Magdolna
Gyámhiv.ügyintézı
Elızetes bizottsági tárgyalás:
------3./ Interpelláció
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2010. június - július

szünet

2010. augusztus
1./ Felsılajos Község Önkormányzatának…./2010.(…) rendelete a 2010. évi
költségvetésrıl
szóló …../2010.(…) rendelet módosításáról
Elıterjesztı:
Csordás László polgármester
Elıkészítéséért felelıs:
Kutasiné Nagy Katalin jegyzı
Elıkészítésében résztvevı:
Tengölics Judit irodavezetı
Elızetes bizottsági tárgyalás:
----2./ Jelentés az önkormányzat 2010. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról
Elıterjesztı:
Csordás László polgármester
Elıkészítéséért felelıs:
Kutasiné Nagy Katalin jegyzı
Elıkészítésében résztvevı:
Tengölics Judit irodavezetı
----Elızetes bizottsági tárgyalás:
3./ Interpelláció

2010. szeptember
1./ Beszámoló a település közbiztonságának helyzetérıl a közbiztonság érdekében tett
intézkedésekrıl, és az azzal kapcsolatos feladatokról
Elıterjesztı:
Elıkészítéséért felelıs:
Beszámoló elkészítéséért felelıs:
Elıkészítésében résztvevı:
Elızetes bizottsági tárgyalás:

Csordás László polgármester
Kutasiné Nagy Katalin jegyzı
Kméti Vár. Rendırkap.képviselıje
Dr Gazdag Judit vezetıi referens
-------

2./ A Megyei Területfejlesztési Tanács éves munkájáról és a képviselt álláspontjáról
szóló
beszámoló
Elıterjesztı:
Csordás László polgármester
Elıkészítéséért felelıs:
Beszámoló elkészítéséért felelıs:
Elıkészítésben résztvevı:
Elızetes bizottsági tárgyalás:

Kutasiné Nagy Katalin jegyzı
TÖT képviselıje
Tengeri Dalma pályázati referens
-------

3./ Interpelláció
2010. október
1./ 2011. évi Belsı ellenırzési terv jóváhagyása
Elıterjesztı:
Kutasiné Nagy Katalin jegyzı
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Elıkészítéséért felelıs:
Elıkészítésében résztvevı:
Elızetes bizottsági tárgyalás:

Kutasiné Nagy Katalin jegyzı
Dr.Balogh László belsı ellenır
------

2./ Felsılajos Község Önkormányzata polgármesterének beszámolója a Kecskemét és
Térsége
Többcélú Társulás Társulási Tanácsában végzett tevékenységérıl
Elıterjesztı:
Csordás László polgármester
Elıkészítéséért felelıs:
Kutasiné Nagy Katalin jegyzı
Elıkészítésében résztvevı:
Tengeri Dalma pályázati referens
Elızetes bizottsági tárgyalás:
-----3./ Interpellációk

2010. november
1./ Felsılajos Község Önkormányzatának…./2010.(…) rendelete a 2010. évi
költségvetésrıl
szóló …../2010.(…) rendelet módosításáról
Elıterjesztı:
Csordás László polgármester
Kutasiné Nagy Katalin jegyzı
Elıkészítéséért felelıs:
Elıkészítésében résztvevı:
Tengölics Judit irodavezetı
Elızetes bizottsági tárgyalás:
------2./ Jelentés a 2010. évi költségvetés I-III. n. évi végrehajtásáról
Elıterjesztı:
Csordás László polgármester
Elıkészítéséért felelıs:
Kutasiné Nagy Katalin jegyzı
Elıkészítésében résztvevı:
Tengölics Judit irodavezetı
Elızetes bizottsági tárgyalás:
------

3./ Felsılajos Község Önkormányzatának 2011. évi költségvetési koncepciója
Elıterjesztı:
Csordás László polgármester
Elıkészítéséért felelıs:
Kutasiné Nagy Katalin jegyzı
Elıkészítésében résztvevı:
Tengölics Judit Adó Pü.irodavezetı
-----Elızetes bizottsági tárgyalás:
4./ Fekete István Általános Iskola Felsılajosi Tagintézménye átfogó beszámolója a
2009/2010-es tanévrıl
Elıterjesztı:
Csordás László polgármester
Elıkészítéséért felelıs:
Kutasiné Nagy Katalin jegyzı
Beszámoló elkészítéséért felelıs:
Osbáth Barna igazgató
Elıkészítésében résztvevı:
Nagy Judit irodavezetı
Elızetes bizottsági tárgyalás:
------5./ Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda Felsılajosi Tagintézménye átfogó beszámolója
a 2009/2010-es nevelési évrıl
Csordás László polgármester
Elıterjesztı:
Elıkészítéséért felelıs:
Kutasiné Nagy Katalin jegyzı
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Beszámoló elkészítéséért felelıs:
Elıkészítésében résztvevı:
Elızetes bizottsági tárgyalás:

Kocsis Györgyné intézményvezetı
Nagy Judit irodavezetı
------

6./ Interpelláció

2010. december
Közmeghallgatás

2010. december
1./ Felsılajos Község Önkormányzatának .../2010.(...) rendelete a gyermekvédelmi
támogatásokról valamint a gyermekjóléti alapellátásokról
Elıterjesztı:
Elıkészítéséért felelıs:
Elıkészítésében résztvevı:
Elızetes bizottsági tárgyalás:

Csordás László polgármester
Kutasiné Nagy Katalin jegyzı
Rostás Anita csoportvezetı
-----.

2./ Felsılajos Község Önkormányzatának .../2010.(...) rendelete a személyes
gondoskodást nyújtó szociális alapellátásokról
Elıterjesztı:
Elıkészítéséért felelıs:
Elıkészítésében résztvevı:
Elızetes bizottsági tárgyalás:

Csordás László polgármester
Kutasiné Nagy Katalin jegyzı
Rostás Anita csoportvezetı
------

3./ Felsılajos Község Önkormányzatának 2011. évi munkaterve
Elıterjesztı:
Csordás László polgármester
Elıkészítéséért felelıs:
Kutasiné Nagy Katalin jegyzı
Elıkészítésében résztvevı:
Muhariné Mayer Piroska aljegyzı
Elızetes bizottsági tárgyalás:
-----4./ Interpellációk

5. napirendi pont
A Lajosmizsei Tőzvédelmi és Mőszaki Mentési Köztestület támogatása
Elıadó: Csordás László polgármester
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Csordás László polgármester: A lajosmizsei tőzoltóságot minden évben támogattuk
anyagilag bizonyos összeggel. Az idei évre 80 ezer Ft-os támogatás van betervezve, de kérem
a véleményeket Tıletek.
Bogdán Jenı alpolgármester: Én 100 ezer Ft-os támogatást javaslok.
Juhász Gyula képviselı. Támogatom 100 ezer Ft-tal.
Farkas Ferenc képviselı: Támogatom a 100 ezer Ft-os hozzájárulást.
Keresztes László képviselı: Magam részérıl is egyetértek a gondolattal, a 100 ezer Ft-os
összeggel.
Csordás László polgármester: Tehát aki egyetért a 100 ezer Ft-os évi támogatással
kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 5 igen szavazattal a következı határozatot hozta.
33/2009.(XI.30.) ÖH
A Lajosmizsei Tőzvédelmi és Mőszaki
Mentési Köztestület támogatása
Határozat
1. Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a Lajosmizsei
Tőzvédelmi és Mőszaki Mentési Köztestületet 100.000.-Ft. összegő
támogatásban részesíti.
2. A Képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert az együttmőködési
megállapodás aláírására.
3. A Képviselı-testület felkéri a jegyzıt, hogy készítse elı a soron következı
2009. évi költségvetésrıl szóló rendelet e határozatnak megfelelı módosítását.
Felelıs: Képviselı-testület
Határidı: 2009. november 30.

6. napirendi pont
Aranyhomok Kistérségfejlesztési Egyesület Alapszabályának módosítása
Elıadó: Csordás László polgármester
Tengeri Dalma tanácsos: Az egyesület alapszabály módosításának egy oka van, egy fiókot
szeretne bejegyeztetni Kunbaracson, hogy pályázni tudjanak.
Csordás László polgármester: Van-e valakinek ezzel kapcsolatban kérdése, véleménye. –
Amennyiben nincs, aki egyetért a határozati javaslattal kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 5 igen szavazattal a következı határozatot hozta.
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34/2009.(XI.30.) ÖH
Aranyhomok Kistérségfejlesztési Egyesület
Alapszabályának módosítása
Határozat
Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete elfogadja az Aranyhomok
Kistérségfejlesztési Egyesület módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt
Alapszabályát, illetve fióktelepének a 6043. Kunbaracs, Kölcsey u. 1. szám alatti
ingatlant.
Felelıs: Képviselı-testület
Határidı. 2009. november 30.

7. napirendi pont
Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatalának beszámolója a 2008. évben végzett
munkájáról, illetve jövıkép felvázolása 2010-re
Elıadó: Csordás László polgármester
Kutasiné Nagy Katalin jegyzı: Minden évben beszámolunk a hivatal tevékenységérıl, ezzel
kapcsolatban néhány mondatot szeretnék mondani. A kirendeltségen 1 fıvel kevesebben
látják el a feladataikat, és nem kívánjuk helyettesítéssel betölteni a feladatot. A
közigazgatással szemben egyre nagyobbak az elvárások, a közigazgatás egyre nagyobb
követelmények elé van állítva, ez az egyik oldal, a másik oldal az, hogy a közigazgatás nem
kapja meg azokat a forrásokat, melyek a dolgozók elismerését tenné lehetıvé. Igaz ez
valamennyi közszférában foglalkoztatott önkormányzati dolgozóra is. Egyre szélesebb
körővé kell tenni az elektronikus közigazgatást az állampolgárok részére. A beszámolóban
részletesen számot adtunk arról, hogy egy uniós pályázaton sikerrel szerepeltünk és meg kell
valósítani azt a programot, amely során elektronikus módon is intézhetik az ügyeiket az
állampolgárok. Több tíz ügytípusban is lehet elektronikus úton ügyeket intézni, pl,
okmányirodában, és adóügyben is. Nagy várakozással nézünk elébe.
Csordás László polgármester: Az anyaggal kapcsolatban van-e valakinek kérdése,
véleménye. – Amennyiben nincs aki egyetért a határozati javaslattal kézfeltartással jelezze.
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 5 igen szavazattal a következı határozatot hozta.
35/2009.(XI.30.) ÖH
Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatalának
beszámolója a 2008. évben végzett munkájáról,
illetve jövıkép felvázolása 2010-re
Határozat

Felsılajos község Önkormányzatának Képviselı-testülete elfogadja Lajosmizse Város
Polgármesteri Hivatala 2008. évi beszámolóját.
Felelıs: Képviselı-testület
Határidı: 2009. november 30.
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8. napirendi pont
Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás képviselıjének beszámolója a Bács-Kiskun
Megyei Területfejlesztési Tanácsban végzett munkájáról
Elıadó: Csordás László polgármester
Tengeri Dalma tanácsos: A törvény alapján a képviselınek minden évben egyszer be kell
számolni. Kovács Ernı úr beszámolója van a kezünkben.
Csordás László polgármester: Van-e valakinek kérdése, véleménye. – Amennyiben nincs
aki egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal kézfeltartással jelezze.
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 5 igen szavazattal a következı határozatot hozta.
36/2009.(XI.30.) ÖH
Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás
képviselıjének beszámolója a Bács-Kiskun
Megyei Területfejlesztési Tanácsban végzett munkájáról
Határozat
Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a Kecskemét és Térsége
Többcélú Társulás képviselıjének 2009. évi beszámolóját megtárgyalta és elfogadja.
Felelıs: Képviselı-testület, polgármester
Határidı: 2009. november 30.

9. napirendi pont
Felsılajos község polgármesterének beszámolója a Kecskemét és Térsége Többcélú
Társulás Társulási Tanácsában 2009. év I. félévben végzett tevékenységérıl
Elıadó: Csordás László polgármester
Tengeri Dalma tanácsos: Errıl a témáról a települések polgármestereinek minden évben
kétszer be kell számolni. A beszámoló az elıterjesztés mellékletét képezi.
Csordás László polgármester: Van-e valakinek kérdése, véleménye. – Amennyiben nincs
aki egyetért a határozati javaslattal kézfeltartással jelezze.
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 5 igen szavazattal a következı határozatot hozta.
37/2009.(XI.30.) ÖH
Felsılajos Község Polgármesterének beszámolója a Kecskemét és Térsége Többcélú
Társulás Társulási Tanácsában 2009. év
I. félévben végzett tevékenységérıl
Határozat
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Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete elfogadja a polgármester
beszámolóját a Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás Társulási Tanácsában 2009.
év I. félévében végzett tevékenységérıl.
Felelıs: Képviselı-testület,
Határidı: 2009. november 30.

10. napirendi pont
Jelentés a 2009. évi költségvetés I-III. negyedévi végrehajtásáról
Elıadó: Csordás László polgármester
Gáspár Vilmos pénzügyi szakértı: Az anyagban az intézmények számszaki adatai
érintılegesen szerepelnek. Az IGSZ havonta küldi a kimutatást hogyan állunk a kiadásbevétel teljesítésében. Ha ilyen arányban teljesül a hátralévı két hónap, akkor minden
remény megvan arra, hogy a költségvetési terv keretein belül tudunk számot adni az évi
teljesítésrıl idıarányosan. A bevételeknél van némi lemaradás.
Csordás László polgármester: Köszönjük a lelkiismeretes munkáját mindenkinek.
Van-e kérdése, véleménye valakinek. – Amennyiben nincs aki egyetért a költségvetés I-III.
negyedévi végrehajtásával kézfeltartással jelezze.
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 5 igen szavazattal a következı határozatot hozta.
38/2009.(XI.30.) ÖH
Jelentés a 2009. évi költségvetés I-III.
negyedévi végrehajtásáról
Határoz at

Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete elfogadja a polgármester
jelentését a 2009. évi költségvetés I-III. negyedévi végrehajtásáról, a jelentés
mellékleteivel együtt.
Felelıs: Képviselı-testület
Határidı:2009. november 30.

11. napirendi pont
A Fekete István Általános Iskola átfogó beszámolója a 2008/2009-es tanévrıl
Elıadó: Csordás László polgármester
Marticsekné Sápi Csilla tagiskolavez: Köszönetet szeretnék mondani a bizalomért, amelyet
már két éve élvezek. Köszönöm, hogy az iskolánk épül és szépül és a gyermekek nevében a
táborozásért. Köszönöm az együttmőködést mind Osbáth Barna igazgató úrnak, mind a
polgármester úrnak.
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Osbáth Barna iskolaigazgató: Az óvodában folyó pedagógiai munkának szerves folytatása
kell, hogy legyen az iskolában folyó pedagógiai munkának, így tudunk mi az ı eredményeire
építeni. Megköszönöm az óvodában dolgozó pedagógusok munkáját, és az önkormányzat
támogatását ahogyan az iskolához viszonyulnak. Gyereklétszám alakulása mindenképpen
pozitív tendenciát mutat, ami megnyugtató, az állami normatívákat is talán jobban a helyén
tudják kezelni. Az oktatáspolitikai változások sem hatnak olyan irányban, ami egy kis
közösség fenntartását lehetetlenné tenné. A kollegákkal jó a kapcsolat.
Csordás László polgármester: Köszönöm az elismerı szavakat. Van-e valakinek kérdése,
véleménye. – Amennyiben nincs aki egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal
kézfeltartással jelezze.
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 5 igen szavazattal a következı határozatot hozta.
39/2009.(XI.30.) ÖH
A Fekete István Általános Iskola átfogó
beszámolója a 2008/2009-es tanévrıl
Határozat
Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a Fekete István Általános
Iskola 2008/2009-es tanévrıl szóló beszámolóját elfogadja.
Felelıs: Képviselı-testület
Határidı: 2009. november 30.
12. napirendi pont
A Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda átfogó beszámolója a 2008/2009-es nevelési
évrıl
Elıadó: Csordás László polgármester
Kocsis Györgyné óvodavezetı: Az elızı évben a két óvoda nagyon jól együtt tudott
dolgozni. A felnıtt létszám tekintetében stabil, ezt külön köszönjük a képviselıknek. 52
gyermek volt az óvodában, ez azt jelenti, hogy jóhirü az óvoda. A következı évben is bízunk
hozzá, hogy ez a létszám megmarad. Az óvoda stabilan tudott mőködni, hála annak a két
milliós költségnek, amit a minisztériumtól kapott. Köszönhetı ez a jó szervezımunkának, és
az alapítvány
hozzájárulását külön megköszönjük. Jó dolog a két testület közös
továbbképzéseken tudott részt venni. Köszönöm az óvoda lelkiismeretes, kitartó munkáját, ezt
egy kis csekély jutalommal tudtuk honorálni. Bizonyos fejlesztések már megtörténtek, ami
elmaradt az a szennyvíz, de bízunk abban, hogy a következı év feladatai lesznek. Az idei
nevelési évben nagy segítség volt a közmunkások alkalmazása. Megköszönöm a polgármester
úrnak. Köszönöm a stabil gárdát, akik biztosították a színvonalas munkát, és kérem továbbra
is ezt a színvonalas munkát biztosítsák.
Keresztes Lászlóné tagóvoda vezetı. Köszönetet szeretnék mondani az óvoda vezetésének
és a kollegáknak, akik segítették a munkánkat. Az önkormányzattal nagyon jó a kapcsolatunk,
bármikor probléma van jöhetünk és segítséget kapunk. Köszönjük a két segítséget, mert
nélkülük nehéz lett volna. Igyekszünk spórolni. Tavaly kaptunk az önkormányzattól 60 ezer
Ft-ot játékra, melyet megköszönünk. Minden évben megünnepeljük a karácsonyt, és kérjük
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ehhez a támogatást. Köszönjük az eddig kapott támogatásokat és boldogan segítünk, mert
tudjuk, hogy visszakapjuk.
Csordás László polgármester: Tudjuk, hogy megelégedésünkre mőködnek az
intézményeink. Ez jó érzéssel tölt el bennünket. Köszönet a jegyzı asszonynak, aljegyzı
asszonynak és az igazgató úrnak, valamint az óvodavezetı asszonynak.
Van-e valakinek kérdése, véleménye. – Amennyiben nincs, aki egyetért a határozati
javaslattal kézfeltartással jelezze.
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 5 igen szavazattal a következı határozatot hozta.
40/2009.(XI.30.) ÖH
A Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda
átfogó beszámolója a 2008/2009-es nevelési évrıl
Határozat
Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete elfogadja a Lajosmizsei
Napközi Otthonos Óvodának a 2008/2009-es nevelési évrıl szóló beszámolóját.
Felelıs: Képviselı-testület
Határidı: 2009. november 30.

13. napirendi pont
A Felsılajos 0586. hrsz-u, és a Felsılajos 059/2. hrsz-u ingatlanok értékesítése
Elıadó: Csordás László polgármester
Tengölics Judit irodavezetı: Az elıterjesztés egy területegyesítést foglal magába, a
szomszéd földtulajdonos érdekét nem sérti, a bejárás minden szomszédnak megoldható. A
kollega elkészítette az ingatlan vagyon értékelését, mely az elıterjesztés mellékletét képezi.
Az önkormányzatnak a területre szüksége nincs. Kifüggesztés után értékesíthetı. 350 ezer Ft/
ha a kiindulási alap.
Csordás László polgármester: Van-e valakinek kérdése, véleménye. – Amennyiben nincs
aki egyetért a határozati javaslattal kézfeltartással jelezze.
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 5 igen szavazattal a következı határozatot hozta.
41/2009.(XI.30.) ÖH
A Felsılajos 0586. hrsz-u és a Felsılajos
059/2. hrsz-u ingatlanok értékesítése
Határozat
1.) Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a
Felsılajos 058/26. hrsz-u 438 m2 szántó mővelési ágú, és a Felsılajos 059/2.
hrsz-u 2363 m2 szántó mővelési ágú Felsılajos Község Önkormányzat tulajdonát képezı ingatlanokat értékesítésre kijelöli.
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2.) A Felsılajos 058/26. hrsz-u ingatlan eladási árát 15.330.- Ft-ban, a Felsılajos
059/2. hrsz-u ingatlan eladási árát 82.705.- Ft-ban állapítja meg.
3.) Az 1. pontban meghatározott ingatlanokat a 2. pontban meghatározott értéken
vételre felajánlja Szabó József lakosnak.
.
4.) Az értékesítés során a termıföldre vonatkozó szabályokat figyelembe kell
venni.
5.) A Képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert az adás-vételi szerzıdés
megkötésére.
Felelıs: Képviselı-testület
Határidı: 2009. november 30.

14. napirendi pont
Polgármester és alpolgármester 2009. évi jutalma
Elıadó. Keresztes László ÜB elnök
Keresztes László Ügyrendi Biz. elnöke: Az Ügyrendi Bizottság a polgármester és
alpolgármester 2009. évi jutalmazására tett elıterjesztése elıtt figyelembe vette az ez évben
végzett munkájukat. Az Ügyrendi Bizottság megállapította, hogy az önkormányzattal
kapcsolatos feladatoknak eredményesen tettek eleget. A lakossággal való kapcsolattartásuk
rendszeres és figyelemre méltó volt. A polgármester meggyengült egészségi állapota ellenére
kitőnı szervezéssel a lakosság megelégedésére valósította meg a Falunapi rendezvényt. A
gazdálkodó szervezetekkel a kapcsolata jó. A támogatás hiánya és a szerény pénzügyi
lehetıségek határozták meg, hogy nem tudott kezdeményezni és megvalósítani
környezetvédelmet érintı beruházást. (szennyvizcsatorna) Hasonló okok miatt maradt el a
szilárdburkolatú út építése. Az intézmények eredményes mőködtetését kiemelt feladatként
kezeli. Az Ügyrendi Bizottság munkájuk rövid értékelése alapján a polgármesternek és
alpolgármesternek az alábbi jutalmazást javasolja a Képviselı-testületnek elfogadásra:
Csordás László polgármesternek egy havi bruttó illetményét, azaz 252 ezer Ft-ot, míg
Bogdán Jenı alpolgármesternek egy havi bruttó illetményét, azaz 71 ezer Ft-ot javasol.
Kérem a Képviselı-testületet, hogy a jutalmazásra tett elıterjesztést tárgyalja meg és fogadja
el.
Csordás László polgármester: Személyes érintettségemet bejelentem.
Van-e valakinek kérdése, véleménye. – Amennyiben nincs aki egyetért azzal, hogy a
szavazásból Csordás László polgármestert a Képviselı-testület ne zárja ki a szavazásból,
kézfeltartással jelezze.,
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 5 igen szavazattal a következı határozatot hozta.
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42/2009. (XI.30.) ÖH
Csordás László polgármester
szavazásban történı résztvétele
Határozat
Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete Csordás László
polgármestert a polgármester 2009. évi jutalma napirend során a szavazásból nem
zárja ki.
Felelıs: Képviselı-testület
Határidı: 2009. november 30.

Bogdán Jenı alpolgármester: Személyes érintettségemet bejelentem.
Csordás László polgármester: Van-e valakinek kérdése, véleménye. – Amennyiben nincs
aki egyetért azzal, hogy a szavazásból Bogdán Jenı alpolgármestert a Képviselı-testület ne
zárja ki a szavazásból, kézfeltartással jelezze.
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 5 igen szavazattal a következı határozatot hozta.
43/2009. (XI.30.) ÖH
Bogdán Jenı alpolgármester
szavazásban történı résztvétele
Határozat
Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete Bogdán Jenı
alpolgármestert az alpolgármester 2009. évi jutalma napirend során a szavazásból
nem zárja ki.
Felelıs: Képviselı-testület
Határidı: 2009. november 30.
Csordás László polgármester: Az Ügyrendi Bizottság a polgármester részére bruttó 252 ezer
Ft-os jutalmat javasol.
Van-e valakinek kérdése, véleménye. – Amennyiben nincs aki egyetért a javaslattal
kézfeltartással jelezze.
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 5 igen szavazattal a következı határozatot hozta.
44/2009.(XI.30.) ÖH
Polgármester 2009. évi jutalma
Határozat
Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete Csordás
polgármester jutalmát 2009. évre bruttó 252.000.- Ft-ban állapítja meg.

László
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Felelıs: Képviselı-testület
Határidı: 2009. november 30.

Csordás László polgármester: Az Ügyrendi Bizottság az alpolgármester részére bruttó 71
ezer Ft-os jutalmat javasol.
Van-e valakinek kérdése, véleménye. – Amennyiben nincs aki egyetért a javaslattal
kézfeltartással jelezze.
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 5 igen szavazattal a következı határozatot hozta.
45/2009.(XI.30.) ÖH
Alpolgármester 2009. évi jutalma
Határozat
Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete Bogdán
alpolgármester jutalmát 2009. évre brutto 71.000.- Ft-ban állapítja meg.

Jenı

Felelıs: Képviselı-testület
Határidı: 2009. november 30.

15. napirendi pont
Pályázat benyújtása játszótér felújítására az UMVP „Falumegujitás és fejlesztés”
keretébıl
Elıadó: Csordás László polgármester
Tengeri Dalma tanácsos: Tavalyi évben a testület már ebben a témában pályázott, de a
pályázat forráshiány miatt nem nyert, de most újra megnyitották a keretet, igy ugyanazokkal a
feltételekkel pályázható. 3.824.748 ezer Ft. támogatást tudnánk szerezni, ha nyer a pályázat,
közel l millió Ft-os önrészre van szükség.
Csordás László polgármester: A forrás biztosított hozzá.
Van-e valakinek kérdése, véleménye. – Amennyiben nincs aki egyetért a határozati javaslattal
kézfeltartással jelezze.
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 5 igen szavazattal a következı határozatot hozta.
46/2009.(XI.30.) ÖH
Pályázat benyújtása játszótér felújítására az
UMVP „Falumegujitás és fejlesztés” keretbıl
Határozat
1) Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete pályázatot nyújt be az
ÚMVP„Falumegújítás és –fejlesztés” c. pályázati kiírásra és egyúttal felhatalmazza
az polgármestert a szükséges dokumentumok aláírására.
2) Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a pályázathoz szükséges
saját erı összegébıl 678.000.- Ft-ot Felsılajos Község Önkormányzatának a 2009. évi
költségvetésrıl szóló 1/2009. (II.14.) rendelet 4. sz. mellékletében Felhalmozási
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3) kiadások címszó alatt „Köztéri játszótéri berendezés építése / saját erı/” soron, a saját
erı fennmaradó 278.187.- Ft összegét pedig az „Általános tartalék” terhére biztosítja,
egyúttal kötelezettséget vállal arra, hogy a saját erı összegét beépíti a 2010. évi
költségvetésébe.
4) Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete nyertes pályázat esetén
felhatalmazza a polgármestert a Támogatási szerzıdés elıkészítéséhez szükséges
dokumentumok beszerzésére, a Szerzıdés aláírására és a projekt megvalósítása,
elszámolása során felmerülı dokumentumok aláírására.
Felelıs: Képviselı-testület, polgármester
Határidı: 2009. november 30.

16. napirendi pont
Belsı Ellenırzési Társulási megállapodás módosítása
Elıadó. Csordás László polgármester
Kutasiné Nagy Katalin jegyzı. Kerekegyháza a székhely települése az ellenırzési
társulásnak. A társulást az állami számvevıszék ellenırizte, és néhány ponton kifogást emelt.
A módosításokat a társult településeknek el kell fogadnia.
Csordás László polgármester: Van-e valakinek kérdése, véleménye. – Amennyiben nincs
aki egyetért a határozati javaslattal kézfeltartással jelezze.
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 5 igen szavazattal a következı határozatot hozta.
47/2009.(XI.30.) ÖH
Belsı Ellenırzési Társulási megállapodás
módosítása
Határozat
Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete az elıterjesztés mellékletét
képezı, egységes szerkezetbe foglalt Belsı Ellenırzési Társulási megállapodást az
elıterjesztés szerinti változatlan formában elfogadja. Egyúttal a módosított társulási
megállapodás aláírására felhatalmazza a polgármestert.
Felelıs: Képviselı-testület, polgármester.
Határidı: 2009. november 30.

17. napirendi pont
Interpelláció
Interpellációs kérdés a képviselı-testület tagjaitól nem hangzott el.

Bejelentések
Csordás László polgármester: Szeretném jelezni, hogy a közmeghallgatás pénteken 16
órakor lesz, napirendi pontjaiban nincs változás.
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Több napirend nem volt, így polgármester a képviselı-testületi ülést 12.50 órakor bezárta.

kmf.

/: Csordás László :/
polgármester

/: Kutasiné Nagy Katalin ./
jegyzı

Jegyzıkönyv hitelesítık:

/: Juhász Gyula :/
képviselı

/: Farkas Ferenc :/
képviselı

