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Az ülésen hozott határozatok száma és tárgya: 
 
 
 
 
15/2010.(VI.30.) ÖH    Pszichológusi feladatellátás státuszfejlesztése 
 
16/2010. (VI.30.) ÖH    Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás társulási 
      megállapodásának módosítása 
 
17/2010. (VI.30.) ÖH    Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi  
      feladatai ellátásának értékelése 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



J e g y z ı k ö n y v 
 
 
 

Készült: Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. június 30-án tartott 
               ülésérıl a Faluházban. 
 
Jelen vannak: Bogdán Jenı alpolgármester, Vidra Pál, Juhász Gyula, Makainé Antal Anikó, 
                         Keresztes László, Farkas Ferenc, Nagy Klára  képviselık (7 fı) 
 
 
Az ülés kezdete. 13.00 óra 
 
Tanácskozási joggal meghívottak: 
Kutasiné Nagy Katalin  jegyzı 
 
Jegyzıkönyvvezetı:                 Nagy Imréné 
 
 
 
Bogdán Jenı alpolgármester: Tisztelettel köszöntök mindenkit a mai testületi ülésünkön. 
Megállapítom, hogy a testületi ülésünk határozatképes, mivel 7 fı van jelen. 
Jegyzıkönyv hitelesítınek javaslom Keresztes László és Juhász Gyula képviselıket. 
Kérem, aki a javaslattal egyetért kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 7 igen szavazattal Keresztes László és Juhász Gyula 
képviselıket jegyzıkönyv hitelesítıknek elfogadta. 
Javaslom, hogy a meghívóban feltüntetett napirendi pontokhoz egy napirendi pontot vegyünk fel Az 
önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának értékelése  címmel. 
Van-e valakinek más javaslata. – Amennyiben nincs, aki egyetért a meghívóban jelzett napirendi 
pontokkal, valamint a javasolt napirendi ponttal kézfeltartással jelezze. 
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 7 igen szavazattal a következı napirendi pontokat fogadta el. 
 
Napirendi pontok        Elıterjesztı 
1.) Pszichológusi feladatellátás státuszfejlesztése    Bogdán Jenı 
          alpolgármester 
 
2.) Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás társulási megállapodásának Bogdán Jenı 
      módosítása         alpolgármester 
 
3.) Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásá- Bogdán Jenı 
     nak értékelése                              alpolgármester 
 
4.) Falunap 
     (szóban) 
 
1. napirendi pont 
Pszichológusi feladatellátás státuszfejlesztése 
Elıadó: Bogdán Jenı alpolgármester 
 
Kutasiné Nagy Katalin jegyzı: A Többcélú Társuláshoz a Felsılajosi önkormányzat a pszichológiai 
ellátás fejlesztése tekintetében már csatlakozott,  ehhez jelenleg is az önkormányzat éves szinten 
anyagilag  ha eltér a normatíva finanszírozástól hozzá szokott járulni. A pedagógiai szakszolgálat 
jelezte, hogy nagyon kevés az óraszám, vagyis sok az a gyermek, akiknek ez az ellátás kell. Fél 
státuszról van szó, ehhez kérik a társulás településeinek a hozzájárulását anyagilag is. Ezt  
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gyermeklétszámhoz viszonyítva dolgozták ki. Felsılajoson kettı gyermek van, akiket el kell látni, és e 
tekintetben  
2010-ben 10.590 Ft., 2011-ben 9 hónapra 26.073 Ft, éves szinten 36.673 Ft-ba kerül a településnek a 
feladat-ellátás.  
Keresztes László képviselı: Ez az iskolát, vagy az óvodát érinti. 
 
Kutasiné Nagy Katalin jegyzı. Mind a kettı intézményt. 
 
Keresztes László képviselı. Óvodáról tudok beszélni, hogy nem kis rendszerességgel elıfordul, és 
most is van olyan gyermek, akinek  pszichológiai kezelésre van szüksége, amit elsısorban a családból 
hozott, de kihat az egész óvodai nevelésre a magatartása. Olyan hatással van az óvodásokra, mely 
külön figyelmet érdemel javaslom, hogy az önkormányzat vállalja fel. 
 
Bogdán Jenı alpolgármester: Van-e valakinek kérdése, véleménye. – Amennyiben nincs aki 
egyetért a határozati javaslattal kézfeltartással jelezze. 
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 7 igen szavazattal a következı határozatot hozta. 
 
15/2010. (VI. 30.) ÖH 
Pszichológusi feladatellátás státuszfejlesztése 
 

                                                                     Határozat 
 
 

1.) Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete támogatja 0,5 fı pszichológus 
álláshely betöltését 2010. szeptember 1-jétıl 2011. augusztus 31-ig a kecskeméti Nevelési 
Tanácsadó kistérségi feladatellátásához. 
 
2.) Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete vállalja, hogy a 0,5 fı 
pszichológus 2010. szeptember 1-jétıl 2011. augusztus 31-ig történı foglalkoztatásához 
szükséges települési hozzájárulásnak a településre esı, a feladatellátás mértékével arányos 
összegének 2010. szeptember 1-jétıl 2010. december 31-ig vonatkozó részét – 10.590.- Ft-ot 
– Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének a 2010. évi költségvetésrıl szóló 
1/2010 (II.l8.) rendelete (3) Általános tartalék terhére, a 2011. január 1-jétıl 2011. augusztus 
31-ig vonatkozó részét – 26.073.- Ft-ot - a 2011. évi költségvetésében biztosítja. 
 
Felelıs: Képviselı-testület 
Határid ı: 2010. június 30. 
 
 

2. napirendi pont 
Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás társulási megállapodásának módosítása 
Elıadó: Bogdán Jenı alpolgármester 
 
Kutasiné Nagy Katalin jegyzı: Három eleme van a jelenlegi módosított megállapodásnak. A 
jelzırendszeres házi segítségnyújtás, valamint a kistérségi kiegészítı normatíva nem áll rendelkezésre 
a feladat- ellátásra, ezért 2010. január 1. napjától kikerült az önkormányzatok kötelezıen ellátandó 
feladatai közül. A Kistérségi Társulásnak  szervezeti egységeként indokolt  a kistérségi irodán belül 
egy gazdaságfejlesztési csoport létrehozása, mely eddig nem volt beszerkesztve, de többlet költséget 
nem jelent a kistérségi irodán belül. A települések lélekszáma a 2009. január 1-i állapotnak megfelelı 
lakosság-szám volt, ez idı közben változik és  ezt át kell vezetni a megállapodásban. 
 
Bogdán Jenı alpolgármester: Van-e valakinek kérdése, véleménye. – Amennyiben nincs aki 
egyetért a határozati javaslattal kézfeltartással jelezze. 
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Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 7 igen szavazattal a következı határozatot hozta. 
 
16/2010. (VI. 30.) ÖH 
Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás 
társulási megállapodásának módosítása 
 
        H a t á r o z a t 
 

1) Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete elfogadja az elıterjesztés 
mellékletét képezı Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás módosított Társulási 
megállapodását egységes szerkezetbe foglalva. Egyúttal a módosított társulási megállapodás 
aláírására felhatalmazza az alpolgármestert. 
 
2) Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a 10/2010. (IV.26.) ÖH-t 
hatályon kívül helyezi. 
 
Felelıs: Képviselı-testület, alpolgármester 
Határid ı: 2010. június 30. 
 
 

3. napirendi pont 
Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának értékelése 
Elıadó. Bogdán Jenı alpolgármester 
 
Kutasiné Nagy Katalin jegyzı. Minden évben az önkormányzat megtárgyalja a feladat ellátásának a 
helyzetét. Ami Felsılajost illeti e tekintetben társulási megállapodás van a lajosmizsei intézménnyel.  
Gyermekjóléti feladatokat nemcsak a szociális intézmény látja el, hanem  többen is gyakorolnak 
hatáskört. A gyermekvédelemben részt vesznek az oktatási intézmények felelısei és az egyéb 
hatóságok és szervek, és ık is beszámolnak a tevékenységükrıl. Meghívjuk a helyi gyermekvédelmi 
felelısöket, de jelezték hogy nem tudnak megjelenni. Óriási munkát takar és sajnos egyre  többet 
igényel, ami szomorú dolog. Ez egy átfogó anyag,  ezt Lajosmizse önkormányzata is tárgyalta. 
 
Bogdán Jenı alpolgármester: Van-e valakinek kérdése, véleménye. – Amennyiben nincs aki 
egyetért a határozati javaslattal kézfeltartással jelezze. 
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 7 igen szavazattal a következı határozatot hozta. 
 
17/2010. (VI. 30.) ÖH 
Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
feladatai ellátásának értékelése 
 
        H a t á r o z a t 
 

Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a 149/1997.(IX. 10.) Kormány 
rendelet 10. számú melléklete tartalmi követelményeinek megfelelı, és az önkormányzat 
gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló – az elıterjesztés 
mellékletét képezı - átfogó értékelést elfogadja. 
 
Felelıs: Képviselı-testület 
Határid ı: 2010. június 30. 
 
 



4 
 
4. napirendi pont 
2010. évi Falunap 
 
 
Bogdán Jenı alpolgármester: A templom takarítása közben kérdezgettem az embereket, 
hogy mi a véleményük a falunap megrendezésérıl, mert csak így tudunk tájékozódni. A 
család kegyeleti okból nem  igazán támogatja a falunap megrendezését. Beszélgettünk többen 
és  azt figyelembe kell venni, ha egy hagyományt abba hagyunk, nehezen lehet újból indítani.  
Úgy érzem, hogy  én személy szerint megtartanám a falunapot, az utána lévı utcabált nem. 
Az elıre kifizetett szereplıkkel nem tudunk mit csinálni, én a fızésre gondoltam, egy 
csendesebb beszélgetésre, úgy hogy együtt legyen a falu. Sok olyan információ volt, ami csak 
a Laci fejében volt. 
 
Nagy Klára képviselı:  Én is sokat gondolkodtam rajta, nem marad abba, csak l év maradna 
ki. 
 
Makainé Antal Anikó képviselı: Biztos vagyok benne, hogy ı nem akarná, hogy 
elmaradjon, mert mindig olyan lelkesen szervezte. Az élet nem állhat meg, az emberek 
nagyon várják. Megnyitó beszéd kell, kiállítás kell. 
 
Vidra Pál képviselı: Az esti nótázás maradjon el. Már két hónap telik el, legyen megtartva, 
csak az esti utcabál maradjon el. 
 
Bogdán Jenı alpolgármester: A programban legyenek kézmővesek, iskolások, óvodások 
adjanak egy kis mősort, tehát készüljenek. 
 
Kutasiné Nagy Katalin jegyzı: Van egy megállapodás Varga Miklóssal, valamint Soltész 
Rezsıvel. 
 
Keresztes László képviselı:  Érvek és ellenérvek ütköznek. Egy rövidebb program 
összeállításával egyetértek, a solti mazsorett csoport is belefér a programba. 
 
Nagy Klára képviselı: A falu  akaratáról van szó. Ha annyira szeretné a falu, akkor egy 
kevésbé mulatozós rendezvény legyen, természetesen az  utcabál elhagyásával tartsuk meg. 
 
Farkas Ferenc képviselı. Amellett vagyok, hogy tartsuk meg szolid körülmények között. 
Javaslattal élnék a jövıt nézve: a falunapot tegyük át László napra, a templom szentelésének 
napjára. 
 
Juhász Gyula képviselı:  Támogatnám és a Laci fejével próbáljunk gondolkodni, ı biztos 
azt mondaná, hogy legyen. Posztumusz díjat is lehetne adományozni. 
 
Bogdán Jenı alpolgármester: Kezdjük el szervezni. Néhány nap múlva  szedje össze 
mindenki a gondolatát és beszéljük meg a programot. 
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Bejelentés 
 
Bogdán Jenı alpolgármester:  Megkerestek a motorosok bennünket, akik tavaly is jártak 
nálunk.  Augusztus 21-én egy veterán motor bemutatásról van szó. Pogácsával és 
ásványvízzel fogadnánk ıket. Kérték, hogy a parkolóba tegyünk ki egy asztalt a Laci 
fényképével és ık egy-egy szál gyertyát gyújtanának, és jó lenne ha  mi is ott  lennénk. 
 
Van-e valakinek bejelentése. – Amennyiben nincs  a képviselı-testületi ülést l4 órakor 
bezárom. 
 
 
 
                                                                  kmf. 
 
 
 
 
     /. Bogdán Jenı :/                                           /: Kutasiné Nagy Katalin ./ 
        alpolgármester                                                          jegyzı 
 
 
 
Jegyzıkönyv hitelesítık: 
 
 
 
 
     /: Keresztes László :/                                   /: Juhász Gyula :/ 
        képviselı                                                     képviselı 
 
 
 
  
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 


