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Felsılajos Község
Önkormányzata

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve
2009. május 25.

Az ülésen hozott rendelet, és határozatok száma, tárgya:

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 9/2009.(…) rendelete a 2009. évi
költségvetésérıl szóló 1/2009.(II.14.) rendelet módosításáról
19/2009.(V.25.) ÖH

CÉDE pályázat benyújtása

20/2009.(V.25.) ÖH

Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás által benyújtandó
CÉDE pályázatban való részvétel

21/2009.(V.25.) ÖH

A „VII.Felsılajosi Falunap” vendéglátására pályázat kiírása

22/2009.(V.25.) ÖH

Gyermekjóléti és Gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló
beszámoló elfogadása
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J egyzıkönyv
Készült: Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. május 25-én
tartott ülésérıl a Faluházban.
Jelen vannak: Csordás László polgármester, Keresztes László, Juhász Gyula, Makainé
Antal Anikó, Nagy Klára, Farkas Ferenc képviselık ( 6 fı )
Bejelentéssel távol: Bogdán Jenı, Vidra Pál képviselık
Az ülés kezdete:13.10 óra
Tanácskozási joggal meghívottak:
Kutasiné Nagy Katalin
jegyzı
Tengölics Judit
irodavezetı
Rostásné Rapcsák Renáta
kirendeltségvez.
Gáspár Vilmos
pü. szakértı
Jegyzıkönyvvezetı:
Nagy Imréné
Csordás László polgármester: Tisztelettel köszöntök mindenkit a mai testületi ülésünkön.
Megállapítom, hogy a testületi ülésünk határozatképes, mivel 6 fı van jelen.
Jegyzıkönyv hitelesítınek javaslom Nagy Klára és Keresztes László képviselıket.
Kérem aki a javaslattal egyetért kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 6 igen szavazattal Nagy Klára és Keresztes László képviselıket
jegyzıkönyv hitelesítıknek elfogadta.
Javaslom, hogy a meghívóban feltüntetett napirendi pontokat változatlan tartalommal tárgyaljuk meg.
Van-e valakinek más javaslata? – Amennyiben nincs, aki egyetért a meghívóban jelzett napirendi
pontokkal kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 6 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 módositásáról

Elıterjesztı
Csordás László
polgármester

2.) CÉDE pályázat benyújtása

Csordás László
polgármester

3.) A „VII.Felsılajosi Falunap” vendéglátására pályázat kiírása

Csordás László
polgármester

4.) 2009. évi Falunapi program egyeztetése
(elıterjesztés szóban)

Csordás László
polgármester

5.) Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai
ellátásának értékelése

Csordás László
polgármester

6.) Interpelláció
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1.napirendi pont
Felsılajos Község Önkormányzatának …/2009. (…)rendelete a 2009. évi költségvetésrıl szóló
1/2009.(II.14.) rendelet módosításáról
Elıadó. Csordás László polgármester
Csordás László polgármester: Az elıterjesztés tájékoztat arról, hogy az anyag készítése idıpontjában
nem ismert a tényleges pénzmaradvány összege, mert késıbb tisztulnak ki, hogy a források, kiadások
hogyan alakulnak.
Van-e kérdés, vélemény. – Amennyiben nincs aki egyetért a rendelet-módosítással kézfeltartással jelezze.
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 6 igen szavazattal az alábbi rendeletét alkotta meg.
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Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének
9/2009 (...) 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.§-ában szereplı az önkormányzat
mőködési bevételei forrásonként az alábbiak szerint módosulnak:

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

eFt
15.469
63.895
12.049

Önkormányzat bevételei mindösszesen

75.944

2.§
Az önkormányzati költségvetési rendelet 6.§-ának (1) és (3) bekezdése, 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
64.483 eFt
Ebbıl: Személyi juttatások
Munkaadót terhelı jár.
……..”
„(3) Általános tartalék
„Kiadások mindösszesen:

9.453 eFt
3.364 eFt

5.688 eFt”
75.944 eFt”
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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.) rendeletének 1.,2.,3.,4.,5.,6.,7., mellékletei.

/:Csordás László .:/
polgármester

/:Kutasiné Nagy Katalin .:/
jegyzı

E rendelet kihirdetésének napja:

/:Kutasiné Nagy Katalin .:/
jegyzı
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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

8119

2727

12787
1891

Város és közs.
gazd.
Közs.hulladék
Útfelújítás

1

1334

391

25

Fel. halm.
kiad.

3773

1310

Rendsz.
szoc.seg.
Eseti seg.

246

2

9453

3364

16013

Összesen

63068
1891
1750

2000

Közutak
Kieg.mg.szolg.

Önkorm.
mindösszesen

Mük.célu
Tartalék
végleges
pe.átadás és
támért.kiadás
29974
5688

2000
1310

4891

5137

788

788

5679

29974

5688

5773

75944
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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:
Normatív hozzájárulások
Normatív kötött felhasználású támogatás segélyekre
Normatív kötött felhasználású támogatás /mozgáskorlátozottak/
Önkormányzat költségvetési támogatása. összesen:

11.161
4.273
35
15.469

Pénzforgalom nélküli bevételek /elızı évi pénzmaradvány/
Mőködési bevételek mindösszesen

12.049
75.944

Önkormányzati bevételek mindösszesen:

75.944

8
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:

363
224
166
35
788

Szociálpolitikai ellátások mindösszesen

5.679

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/
Szennyvíztároló építése / óvoda/
Köztéri játszótéri berendezés építése / saját erı/
Rendezési terv
Járda építés
Asztalok, padok beszerzése
Beruházás összesen:

100
2.000
2.100
400
150
300
500
678
300
500
645
3.473

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

200
5.773
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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.

15469

15469 Intézm.kiad.

47058

47058 Önkorm.mők.
kiad.
1368 Tartalékok

Elızı évi
pénzm.

12049

12049

Összesen

75944

75944 Összesen

1368

Mők. célú

Felh. célú

64483

Összesen

5773

5688

70171

70256
5688

5773

75944
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( 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

12056
114
1636
1075
14881

1024

1600

7185
150
1250

2395
3425

2395
3215
600

2395
2555

2395
2755

2395
2805

2395
3615

2395
3125

2395
4676
3923

2398
6795

1024

1600

8585

5820

6210

4950

5150

5200

6010

5520

10994

5688
14881

1368
47058
15469
75944
28743
35740
5773
5688
75944
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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./
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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
15.469
12.049
75.944

Felhalmozási célú támogatásértékő bev.

Bevételek mindösszesen:

75.944

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
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Kiadások alakulása
Megnevezés

Fogl. száma

2009 2010

Önkorm. ig.

1

Szem. jut.

2011

1

1

2009

8119

2010

6860

M.adót terh.jár.

2011

6890

2009

2728

2010

2380

Dologi kiadás

2011

2375

Közvilágítás
Város és közs.
gazd.

1

1

1

1334

1350

1400

391

400

410

2009

2010

Felhalm. kiad.

2011

2009

2010

2011

Tám értékő pe. kiadás
és mőkcélú pe átadás

2009

3773 23687 23965 29974

2010

2011

30000 30200

Tartalék
Spec. cél. tám.

2009

5688

2010

7900

Összesen

2011

7850

2009

63068

2010

2011

12787

12790

12800

1891

1900

1950

1891

83617 84080
1900

1950

25

25

25

1750

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

9453

8210

8290 3364

3040

3040

16013

16065

16175

5773 25687 25965 29974

30000 30200

4891

4900

4950

5137

5160

5205

788

800

810

788

800

810

11367

13600

13610

75944

96602 97280
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2. napirendi pont
CÉDE pályázat benyújtása
Elıadó: Csordás László polgármester
Csordás László polgármester: Újabb lehetıség nyílt pályáztatásra, ugyanis bent van az
iskola felújításának a pályázata. Ez egy jelentısebb fejlesztés, és a pénzmaradványunknak egy
komolyabb összegét leköti. De mellette vannak különbözı lehetıségek. Adjuk be ezt a
pályázatot is, és ha mindkét pályázat nyerne, akkor csak az iskola felújításába fognánk bele,
de ha az iskola nem sikerül, akkor ez a fejlesztés menne. Az útépítésnél 50 %-os önerı kell és
azt nem tudjuk bevállalni. Itt van a Kistérségi Társulás programja, a közfoglalkoztatás címén
eszközökhöz lehet hozzájutni. Kérem a testület támogatását, hogy a pályázatot beadhassuk.
Az elıterjesztés kettı határozati javaslatot tartalmaz, melyet külön-külön szavaztatok.
Van-e valakinek kérdése, véleménye. – Amennyiben nincs aki egyetért a CÉDE pályázat
benyújtásával kézfeltartással jelezze.
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 6 igen szavazattal a következı határozatot hozta.
19/2009.(V.25.) ÖH
CÉDE pályázat benyújtása
Hatá rozat
1)

Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete pályázatot
nyújt be a Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács által meghirdetett CÉDE
támogatására, a pályázat célja: Játszótér felújítása.

2) A fejlesztés forrásösszetétele:
adatok Ft-ban
Megnevezés
Saját forrás

2009. év
1.678.643.-

Hitel

-

Támogatásból igényelt összeg

3.117.479.-

Egyéb támogatás (nevesítve)

-

Egyéb forrás

Összesen

4.796.122.-

3) 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
kiadások címszó alatt „Köztéri játszótéri berendezés építése / saját erı/” sor terhére, a
fennmaradó 1.000.643.- Ft összegét pedig a 4. sz. melléklet „Szilárd burkolatú utak
felújítása” sor terhére biztosítja, és egyúttal felkéri a jegyzıt, hogy a soron következı
költségvetési rendelet módosítására készítse elı a határozat e pontjában meghatározott
összegek átvezetését.
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4) Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete felhatalmazza Csordás
László polgármestert a pályázat benyújtásához szükséges dokumentációk aláírására,
illetve nyertes pályázat esetén a Támogatási szerzıdés elıkészítéséhez szükséges
dokumentumok beszerzésére, a Szerzıdés aláírására, és a projekt megvalósítása,
elszámolása során felmerülı feladatok elvégzésére, dokumentumok aláírására.
Felelıs: Képviselı-testület, polgármester
Határidı: 2009. május 25. ill. 2009. június 2.
Csordás László polgármester: Aki egyetért a CÉDE pályázatban való részvétellel,
kézfeltartással jelezze.
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 6 igen szavazattal a következı határozatot hozta.
20/2009.(V.25.) ÖH
Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás
által benyújtandó CÉDE pályázatban való
részvétel
Hatá rozat

1) Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete részt kíván venni a
Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás által benyújtandó CÉDE pályázatban. A
pályázat célja önkormányzati fejlesztésekhez kapcsolódó közcélú foglalkoztatás
anyag- és eszközbeszerzése, mely során kerti szerszámokat, eszközöket kíván
beszerezni.
2) Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a pályázathoz szükséges
25% nagyságrendő saját forrást Felsılajos Község Önkormányzatának a 2009. évi
költségvetésrıl szóló 1/2009. (II.14.) rendelet 6.§ (3) Általános tartalék terhére
biztosítja.
3) Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete felhatalmazza a
polgármestert a pályázat benyújtásához szükséges nyilatkozat aláírására,
adatszolgáltatásra, egyéb dokumentációk beszerzésére, illetve nyertes pályázat esetén
a Kecskemét és Térsége Többcélú Társulással kötendı megállapodás aláírására.
Felelıs: Képviselı-testület, polgármester
Határidı: 2009. május 25. ill. 2009. június 2.

3. napirendi pont
A „VII. Felsılajosi Falunap” vendéglátására pályázat kiírása
Elıadó: Csordás László polgármester
Csordás László polgármester: A vendéglátásra vonatkozó ellátást nem vállaltuk be már
tavaly sem, ezért pályázatot írnánk ki a lebonyolítására. A pályázatokat el kell bírálni, egy
pályázatelbíráló bizottságot kell létrehozni. A bíráló bizottság tagjainak javaslom Keresztes
László, Juhász Gyula és Makainé Antal Anikó képviselıket.
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Kérdezem vállalják-e a feladatot. Köszönöm szépen az egybehangzó „igen”-t.
Van-e valakinek kérdése, véleménye. – Amennyiben nincs aki egyetért a határozati
javaslatban leírtakkal kézfeltartással jelezze.
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 6 igen szavazattal a következı határozatot hozta.
21/2009.(V.25.) ÖH
A „VII. Felsılajosi Falunap” vendéglátására pályázat kiírása
Határozat
(1) Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a 2009. évi „VII.
FELSİLAJOSI FALUNAP” rendezvény vendéglátásának lebonyolítására
pályázatot ír ki a határozat mellékletét képezı pályázati hirdetményben foglalt
feltételek szerint.
(2)Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a pályázatok
elbírálására felhatalmazza Keresztes László, Juhász Gyula és Makainé Antal
Anikó képviselıket..
Felelıs: Képviselı-testület
Határidı: 2009. május 25.
PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY

Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete pályázatot ír ki vállalkozók
részére a „VII. FELSİLAJOSI FALUNAP” rendezvény vendéglátásának
biztosítására. A vendéglátás során étel, valamint rövidital árusítása nem
lehetséges.(vendéglátási jog)
A „VII. FELSİLAJOSI FALUNAP” megrendezésének
augusztus 15.
Vendéglátás biztosítása: 2009. augusztus 15.

ideje:

2009.

A pályázatban meg kell jelölni:
-

a vendéglátás során biztosított vendéglátási formákat és tevékenységeket,
a vendéglátás során alkalmazni kívánt, egységekre számított árakat,
a termékválasztékot,
a magas színvonalú és megbízható minıség biztosítékait,
felajánlott támogatást, melynek minimális összege 120.000.-Ft

A pályázat benyújtási határideje: 2009. június 26.(péntek) 12. 00 óra
A pályázat benyújtásának helye: Polgármesteri Hivatal Felsılajosi Kirendeltsége
Felsılajos, Iskola u. 12.
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A pályázat elbírálásának és a nyertesség közzétételének helye: Polgármesteri
Hivatal Felsılajosi Kirendeltsége, ideje: 2009. július 3.(péntek) 12.00 óra

A vendéglátási jogot az a vállalkozó nyeri el, akinek a pályázati ajánlata és a „VII.
FELSİLAJOSI FALUNAP” rendezvényre felajánlott támogatása az együttes
értékelés alapján összességében a legkedvezıbb ajánlatnak minısül.
A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázatot bíráló javaslatára a pályázatot
eredménytelennek nyilvánítsa.

Felsılajos Község Önkormányzata

4. napirendi pont
2009. évi Falunapi program egyeztetése
Elıadó: Csordás László polgármester
Csordás László polgármester: A Falunapi programmal kapcsolatban azt kértem
mindenkitıl, ha van ötlete, elképzelése hozza ide és elıterjesztés formájában a következı
alkalomra be tudjuk hozni. Nagy vonalakban már körvonalazódik a program.Az ünnepség
kezdése 10.30 óra, oka, hogy Lajosmizsének erre a napra van egy programja, ami 9.30 órakor
kezdıdne. Az iskola adná a mősornak a fı vázát. Kiállítás lenne és 12.30 órakor lenne az
ebéd, utána a solti mazsorett csoport jönne, majd néptánc. Mezei Anett tánccsoportja adna egy
látványos mősort. Ezt követıen lenne a tombola. Ünnepi mősorként bemertem vállalni Palcsó
Tamás meghívását, aki l96 ezer Ft-ért jön 35 percre. Ezt követıen lenne a Hozentrogli
zenekar. Este gépi zene lenne az utcabálra. A foci meccseket úgy kellene szervezni, hogy az
ebédig befejezésre kerüljön. Meg kellene szervezni a Szép kert, szép környezet versenyt az
idén is. Fızés: feltételeirıl még nem vagyok felkészülve kellıen, de a tavalyi évbıl okulva
egyszerősíteni kellene, csak pörkölt legyen három féle.
Ezt a napirendi pontot határozathozatal nélkül tárgyaltuk, így szavazni nem fogunk róla.

5. napirendi pont
Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának értékelése
Elıadó: Csordás László polgármester
Csordás László polgármester: Az anyag tele van szakmával és sok-sok feladattal. A
település nyugodt életéhez képest fokozódnak a problémák és az esetek.
Rostásné Rapcsák Renáta Kirend.vez: Egyetlen kiegészítésem lenne. A nyári étkeztetés
nem szerepel az anyagban, de tavaly és az idén is részesülnek a gyermekek ebben az étkezési
formában. Tavalyi évben 9 fı volt, az idén 7 fı aki részesülhet a gyermekétkeztetésben.
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Csordás László polgármester: Sokrétő a feladat, szakmailag nagy felelısség ezeket kezelni,
de a törvényben leírtaknak eleget kell tenni és meg is kell felelni. Az óvodának és az
iskolának a gyermekeket figyelni kell.
Van-e valakinek kérdése, véleménye. – Amennyiben nincs aki egyetért a határozati
javaslattal kézfeltartással jelezze.
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 6 igen szavazattal a következı határozatot hozta.
22/2009.(V.25.) ÖH
Gyermekjóléti és gyermekvédelmi
feladatok ellátásáról szóló beszámoló elfogadása
Határozat
Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a 149/1997.(IX. 10.)
Kormány rendelet 10. melléklete tartalmi követelményeinek megfelelı, és az
önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló – az
elıterjesztés mellékletét képezı - átfogó értékelést elfogadja.
Felelıs: Képviselı-testület
Határidı: 2009. május 18.

6. napirendi pont
Interpelláció
Interpellációs kérdés a képviselık részérıl nem hangzott el.

Bejelentések
Csordás László polgármester: A vasút irt egy levelet, melyben tudatja, hogy szeretné az
elıvárosi vasútvonal fejlesztése érdekében a parkolót kiépíteni. Az önkormányzatnak nem
kerülne költségbe, de adjuk oda üzemeltetésre a területet. A település nemleges választ fog
írni, mert nem kívánunk ebben a programban részt venni.
A közmunka-programban 7 fı dolgozik, eddig nem volt probléma velük. Még sok a tennivaló,
a parkon, a dőlıutakon már meglátszik a jelenlétük.. A parkba a kandeláberek meg lettek
vásárolva, ezzel egy kicsit másabb lett a park. Körébe futórózsát szeretnénk tenni, hogy a
gyermekek ne közelíthessék meg.
Van-e valakinek bejelenteni valója. – Amennyiben nincs az ülést bezárom 14.15 órakor.

kmf.
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/. Csordás László sk.:/
polgármester

/: Kutasiné Nagy Katalin sk.:/
jegyzı

Jegyzıkönyvhitelesitık:

/. Nagy Klára sk.:/
képviselı

/. Keresztes László sk.:/
képviselı

