Lajosmizse Város
Önkormányzata
Iktsz: I/3/8/2012

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve
2012. április 26.

Az ülésen hozott rendeletek, határozatok száma és tárgya:

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 11/2012. (…...) önkormányzati rendelete
a köztemetırıl szóló 18/2007. (V.10.) önkormányzati rendelet módosításáról
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 12/2012. (…….) önkormányzati
rendelete a helyi címerrıl és zászlóról
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 13/2012. (…...) önkormányzati rendelete
az önkormányzat vagyonáról
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 14/2012. (…...) önkormányzati rendelete
a hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidın kívül történı házasságkötés és bejegyzett
élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének szabályairól és díjairól szóló 24/2011. (XII. 16.)
önkormányzati rendelet módosításáról

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 15/2012. (…….) önkormányzati
rendelete a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 16/2012. (……..) önkormányzati
rendelete a város közterületeinek tisztántartásáról szóló 14/2005. (IV. 21.) önkormányzati rendelet
módosításáról

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı – testületének
önkormányzati rendelete az elsı lakáshoz jutók támogatásáról

17/2012.

(……...)

59/2012. (IV.26) ÖH.

2011. évi pénzmaradvány jóváhagyása

60/2012. (IV.26) ÖH.

2011. évi beszámoló felülvizsgálata, jóváhagyása

61/2012. (IV.26) ÖH.

Alsólajosi kerékpárút alatti állami tulajdonú
terület ingyenes átvétele

62/2012. (IV.26) ÖH.

Dr. Svébis János részére rendelı biztosítása az
Egészségház épületében

63/2012. (IV.26) ÖH.

Az Egészségház épületében az egészségügyi
alapellátásban dolgozó orvosok fenntartási
költségtérítése

64/2012. (IV.26) ÖH.

A Fekete István Általános Iskola és
Kollégiumban a 2012/2013- as tanévben az egyes
évfolyamon indítható osztályok, kollégiumi
csoportok számának meghatározása

65/2012. (IV.26) ÖH.

A 64/2012.(IV. 26.) ÖH végrehajtása

66/2012. (IV.26) ÖH.

IGSZ-hez
tartozó
létszámállományának áttekintése

67/2012. (IV.26) ÖH.

A TÁMOP-3.4.4/B-11. kódszámú Országos
tehetségsegítı hálózat létrehozása elnevezéső
pályázat benyújtásához fenntartói támogató
nyilatkozat

68/2012. (IV.26) ÖH.

A TÁMOP-3.4.4/B-11. kódszámú Országos
tehetségsegítı hálózat létrehozása elnevezéső
pályázat benyújtásához kapcsolódó döntés

69/2012. (IV.26) ÖH.

2011. évi ellenırzési jelentés
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intézmények

JEGYZİKÖNYV

Készült: A Képviselı-testület 2012. április 26-án, 14.00 órakor a Városháza Dísztermében megtartott
Képviselı-testületi ülésrıl.
Jelen vannak: Basky András polgármester, dr. Adonyi Lajos alpolgármester, Apró Ferenc, Józsáné dr.
Kiss Irén, Holminé Sebık Márta, Koller Dániel, Kollár László, Péli Szilveszter, Baranyi-Rostás Rodrigó,
Orbán Antal, Keresztes Ferenc képviselık.
A Képviselı-testület létszáma összesen 12 fı.

Tanácskozási joggal megjelentek:

Jegyzıkönyvvezetı:

Kutasiné Nagy Katalin jegyzı
Muhariné Mayer Piroska aljegyzı
dr. Gazdag Judit jogi referens
Gyurgyik Erzsébet vezetıi referens
Turupuli Péterné irodavezetı
Gulyás Attiláné csoportvezetı
Rostás Anita csoportvezetı
Szilágyi Ödön csoportvezetı
dr. Balogh László belsı ellenır
Bíró Tiborné IGSZ vezetı
Kocsis Györgyné óvodavezetı
Sápi Tiborné iskolaigazgató
Guti Istvánné Müv.Ház. igazgató
Géczy Gabriella bölcsıdevezetı
Horváth Sándor gyakornok
Dodonka Csaba
Rapi Zoltán
Veszelszkiné Nagy Erika kollégium vezetı
Rostásné Rapcsák Renáta Felsılajos Kirendeltségvezetı

Márton Györgyné
Ollósi Anikó

Basky András polgármester: Tisztelettel köszöntök mindenkit.
Szeretnék néhány információt megosztani Önökkel.
Mindannyiunk számára zsúfolt ez a hét. Hét elején bizottsági ülések, most testületi ülés. A keddi
napon került megrendezésre a TÖOSZ által rendezett soron következı közgyőlés. A rendezvényen 100 –
150 fı, polgármesterek, minisztériumok képviselıi vettek részt. A résztvevık többnyire polgármesterek
voltak. A rendezvény visszhangja pozitív, mindenki megelégedéssel fogadta. Mindenkinek köszönöm a
munkáját, a segítségét, a felajánlásokat.
A hétnek ezzel, még nincs vége, a holnapi nap folyamán, szintén Lajosmizsén kerül
megrendezésre a Kistérségi ülés. Mindig Kecskeméten rendezik, ez az elsı alkalom, hogy kihelyezett
ülést tartanak, melyre itt Lajosmizsén kerül sor.
Az imént elmondottakon túl, két jó hírt szeretnék még megosztani Önökkel.
Biztosan többen hallották már, hogy a kormány elfogadta Kék- Víz ivóvíz minıség javító
programot. Az erre vonatkozó ismertetı anyag a kiosztós anyagok között megtalálható. Ezzel
kapcsolatban, csak annyit szeretnék elöljáróban tudatni, hogy jelen döntés alapján megvalósulhat a
beruházás. Ez egy 9,5 milliárd nagyságú beruházást jelent, Lajosmizsére vonatkozóan, 88 millió Ft-ot
jelent, ami ezen túl, nagyon jó hír, hogy önerıt nem kell hozzá tennünk. Ennek megfelelıen a
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költségvetésünket sem érinti. A beruházás keretén belül, bizonyos utcák, új vezetékkel történı ellátását
jelenti, illetve víztorony építését is tartalmazza, valamint néhány utcába is kerül majd víz. Amint azt
említettem az önkormányzatnak ez semmilyen költséget nem jelent, teljes állami támogatással valósulhat
meg az említett beruházás.
A másik jó hír, hogy a korábban emlegetett traktoros pályáztunk ugyan nem nyert, de az ehhez
tartozó eszközbeszerzésre vonatkozó igen. Ez a pályázat 17 868 000 Ft összeget jelent. Ehhez
egyértelmően kell majd a gép is, ez után azon leszünk, hogy megtaláljuk a lehetıséget, a gépbeszerzésre.
Elöljáróban ennyit szerettem volna elmondani, áttérnék a napirendi pontokra.
A meghívót mindenki megkapta, az abban foglalt napirendi pontok mindenki elıtt ismertek, egy újabb
napirendi pont felvételét javaslom, mely az alábbi lenne, Dr. Márton Rozália háziorvossal megkötött
egészségügyi feladat-ellátási szerzıdés módosítása.
Ha nincs egyéb javaslat a napirendi pontokra vonatkozóan, megállapítom, hogy a Képviselı-testület
határozatképes, mert mind a 12 fı jelen van.
Megkérdezem, hogy az említett napirenden kívül van-e még valakinek javaslata?
Amennyiben nincs, akkor javaslom a napirendi pontok elfogadását.
Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 12 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt, - az
alábbi napirendi pontok tárgyalását fogadta el:

Napirend

Elıterjesztı

1.

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének …/2012. ( ….. ) Basky András
önkormányzati rendelete a köztemetırıl szóló 18/2007. (V.10.) önkormányzati polgármester
rendelet módosításáról

2.

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének …/2012. (...) önkormányzati Basky András
rendelete a helyi címerrıl és zászlóról
polgármester

3.

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének
önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról

4.

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének …/2012. (…) Basky András
önkormányzati rendelete a hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidın kívül polgármester
történı házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének
szabályairól és díjairól szóló 24/2011. (XII. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról

5.

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének
önkormányzati rendelete a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról

6.

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének …/2012. (…) Basky András
önkormányzati rendelete a város közterületeinek tisztántartásáról szóló 14/2005. (IV. polgármester
21.) önkormányzati rendelet módosításáról

7.

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı – testületének ….../2012. (......) Basky András
önkormányzati rendelete az elsı lakáshoz jutók támogatásáról
polgármester

8.

Alsólajosi kerékpárút alatti állami tulajdonú terület ingyenes átvétele
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…/2012.

…/2012.

(…) Basky András
polgármester

(…) Basky András
polgármester

Basky András
polgármester

9.

Háziorvosi rendelı biztosítása Dr. Svébis János részére az Egészségház épületében

Basky András
polgármester

10.

Az Egészségház épületében az egészségügyi alapellátásban dolgozó orvosok Basky András
fenntartási költségtérítése
polgármester

11.

A Fekete István Általános Iskola és Kollégiumban az egyes évfolyamokon indítható Basky András
osztályok valamint a kollégiumi csoportok számának meghatározása
polgármester

12.

Támogató nyilatkozat a TÁMOP-3.4.4./B-11 kódszámú Országos tehetségsegítı Basky András
hálózat létrehozása címő pályázathoz
polgármester

13.

2011. évi ellenırzési jelentés

Basky András
polgármester

14.

Dr. Márton Rozália háziorvossal megkötött egészségügyi feladat-ellátási
szerzıdés módosítása

Basky András
polgármester

15.

Interpelláció

1./ Napirendi pont
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének …/2012. ( ….. ) önkormányzati rendelete
a köztemetırıl szóló 18/2007. (V.10.) önkormányzati rendelet módosításáról
Elıadó: Basky András polgármester
Basky András polgármester: A napirendek kapcsán szeretném elmondani, hogy több rendeletünket is a
törvényi változások miatt kell csupán módosítanunk, így van ez jelen esetben is.
A változások alapján, abban az esetben ha valaki szabálysértést követ el, akkor a törvény alapján kerül a
bírság megállapításra. Ez alapján a rendeletünk 14 §-át kivesszük. Ez a rendelet módosítás indoka.
A PTK tárgyalta a napirendet, elfogadásra javasolja.
Valakinek van – e kérdése a napirenddel kapcsolatban?
Amennyiben nincs, szavaztatnám a napirendet.
Kérem, hogy aki elfogadja a rendelet tervezetet, kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 12 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- az
alábbi rendeletet alkotta meg:
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Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 11/2012. (…..) önkormányzati
rendelete a köztemetırıl szóló 18/2007. (V.10.) önkormányzati rendelet módosításáról
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a temetıkrıl és a temetkezésrıl szóló
1999. évi XLIII. törvény 6. § (4) bekezdésében, és a 41. § (3) bekezdés b) pontjában, valamint a
szabálysértésekrıl, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerrıl szóló
2012. évi II. törvény 254. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) és (4) bekezdésében meghatározott
feladatkörében eljárva, Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a Szervezeti és
Mőködési Szabályzatról szóló 11/2011. (IV. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1.1.w
pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi, Területfejlesztési és
Közbeszerzési Bizottság véleményének kikérésével a következıket rendeli el:

1. §
(1) Hatályát veszti Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a köztemetırıl
szóló 18/2007. (V. 10.) önkormányzati rendelet 12. §-a.
2. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követı napon lép hatályba, és a hatályba lépését követı napon
hatályát veszti.

Basky András
polgármester

Kutasiné Nagy Katalin
jegyzı

A rendelet kihirdetésének napja: 2012. ………….

Kutasiné Nagy Katalin
jegyzı
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2./ Napirendi pont
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének …/2012. (...) önkormányzati rendelete a
helyi címerrıl és zászlóról
Eladó: Baksy András polgármester
Basky András polgármester: Az anyagot mindenki megtekintette. Jelen rendelet módosítására is a
törvényi változások adtak okot. A korábbi Alkotmány helyett már Alaptörvény van, így ezt a
rendeletünkben is át kell vezetni.
A rendelet módosítás helyett új rendeletet terjesztettünk a testület elé, de ez tartalmában nem változott.
A napirendet tárgyalta az ÜSB, elfogadásra javasolják.
Kérdezem, hogy ezzel kapcsolatban van-e kérdés, vélemény, észrevétel? Nincs.
Aki elfogadja a rendelet - tervezetet, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 12 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- az
alábbi rendeletet alkotta meg:
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Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének
12/2012. (…...) önkormányzati rendelete a helyi címerrıl és zászlóról

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés i) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Lajosmizse Város
Önkormányzata Képviselı-testületének a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló
11/2011. (IV. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 2.1.i) pontjában biztosított
véleményezési jogkörében eljáró Ügyrendi és Sport Bizottság véleményének kikérésével a
következıket rendeli el:
(1) A városi címer
1. §
(1) Lajosmizse Város címerében (a továbbiakban: címer)
1) A pajzs: egyenesen álló osztatlan pajzs. A címerkép kék mezıben két ágaskodó
sárga/arany/ oroszlán emeli a jászközségek ısi jelképét, a fehér jászkürtöt. A kék mezı
jobb és bal felsı harmadában a pajzsfejben egy-egy nyolcágú reményt szimbolizáló
fehér/ezüst/ csillag. A címerpajzs alsó harmadában a pajzs-talpban hármas halmot mintázó
zöld mezı.
2) A sisak: rostos tornasisak kissé oldalról nézve. A sisak csiszolt vas színő, máz színe ezüst,
bélése vörös. A sisak közvetlen a pajzs felsı szélén helyezkedik el, a pajzs felsı széle
közepét kissé fedve.
3) A sisak díszek: a sisakot ötlombos sárga/arany/sisakkorona és érmes nyakék díszíti.
4) A sisak-takaró: a címer formálásnak megfelelı jobb és bal oldalon elhelyezkedı
neobarokk stílusú akantuszhoz hasonló kék és fehér/ezüst/ díszítés, ahol az egyik oldal a
másiknak inverze.
5) A méltóságjelvények: a sisak-koronából a címer-pajzs jobb oldalának irányába forduló
sárga /arany / oroszlán emelkedik ki, mancsában tartva a fehér /ezüst / jászkürtöt.
(2) A címer rajzát a rendelet 1. melléklete tartalmazza.
2. §
(1) A címer kizárólag díszítı és utaló jelképként használható.
(2) Az (1) bekezdésben foglaltak szerint a címer használható:
1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete (továbbiakban: Képviselıtestület) ülései meghívóján,
2) a települési képviselık, a polgármester, a jegyzı, az aljegyzı által használt
névjegykártyán,
3) a polgármester, a Képviselı-testület és bizottságai, valamint Lajosmizse Város
Polgármesteri Hivatala (továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) dolgozói által a hivatali
tevékenységük során használt levélpapíron,
4) Lajosmizse Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) által alapított
sajtóterméken,

5)
6)
7)
8)

a helyi média sajtótermékein és adásában,
az Önkormányzat és intézményeinek nemzetközi kapcsolataiban,
az Önkormányzat és intézményeinek épületén, helyiségeiben és kiadványain,
a Képviselı-testület által alapított (kiadott) díszoklevélen, emléklapon, kitüntetı vagy
emlékérmén,
9) városi ünnepségek, rendezvények meghívóján,
10) a település történetével, életével, fejlıdésével foglalkozó önkormányzati kiadványon,
településre utaló emléktárgyon,
11) idegenforgalmi célból,
12) kereskedelmi és reklámcélból,
13) Lajosmizsei egyesületek, alapítványok köztestületek által.

(2) A városi zászló
3. §
a) Lajosmizse Város zászlaja téglalap alakú, arányosan három mezıre osztott. Alsó és felsı
mezıi kék színőek, a középsı mezı fehér színő. A fehér színő mezıben helyezkedik el a
címer.
b) Lajosmizse Város zászlajának rajzát a rendelet 2. melléklete tartalmazza.
4. §
(1) A zászló használható:
(1) az önkormányzat és intézményei kiemelkedı helyi ünnepségein és rendezvényein,
(2) más települések részvételével tartott rendezvényeken,
(3) a város bel- és külföldi kapcsolataiban,
(4) az Önkormányzat és intézményei épületén és helyiségeiben,
(5) a Képviselı-testület üléseinek idején,
(6) városi ünnepségek, rendezvények alkalmával.

3. A városi címer és a városi zászló használatára vonatkozó közös szabályok
5. §
(1) A 2. § (2) bekezdés e), k) és l) pontjaiban meghatározott esetekben a címer és a zászló
használata engedélyköteles.
(2) A címer és a zászló használatának engedélyezésérıl a kérelem benyújtásától számított 30
napon belül dönteni kell.
(3) Az (1) bekezdésben foglalt esetekben a címer és a zászló használatáért díjat kell fizetni.
(4) A címer és a zászló használatának díja: 10.000 forint.
(5) A címer- és a zászlóhasználat engedélyezése iránti kérelmet a polgármesterhez kell
benyújtani.
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(6) A kérelemnek tartalmaznia kell:
a) a kérelmezı nevét és címét (székhelyét), telefonszámát, elektronikus levélcímét,
b) a címer és a zászló felhasználásának, illetve elıállításának célját és módját,
c) elıállítás esetén az elıállítandó mennyiséget vagy a használat idıtartamát,
d) a forgalomba hozatal vagy terjesztés módját.
(7) Amennyiben a kérelmezı nem magánszemély, a kérelemnek tartalmaznia kell a címer és a
zászló használatáért felelıs személy megnevezését is.
(8) A kérelemhez csatolni kell a címerrel díszített tárgy egy eredeti példányát. Amennyiben ez
nem lehetséges, úgy méretarányos, eredeti színben és anyagban készült mintát kell
csatolni.
(9) A címer és a zászló használatára vonatkozó engedélynek a közigazgatási hatósági eljárás
általános szabályairól szóló törvényben meghatározottakon túl tartalmaznia kell:
a) az engedélyezett felhasználási célt,
b) a felhasználás engedélyezett idıtartamát,
c) a terjesztés és a forgalomba hozatal módját,
d) a címer- és a zászlóhasználati díj összegét és a megfizetés módját.
(10)

Az engedély érvényessége meghatározott idıpontig szól.

(11) A kiadott engedélyekrıl, érvényességük határidejérıl a Polgármesteri Hivatal
nyilvántartást vezet.
(12) A címer és zászló használat engedélyezése esetében a hatáskör gyakorlóját a Lajosmizse
Város Önkormányzata Képviselı-testületének a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról
szóló önkormányzati rendelete tartalmazza.
4. A milleniumi emlékzászló
6. §
(1) A millenniumi emlékzászló fehér, duplaselyem, kétlapos, egyoldalas, téglalap alakú,
127×83 cm-es. A felsı és az alsó lengırész arany zsinórszegéső, egymással
szembefordított, ezüst hímzéssel elválasztott, vörös és zöld színő háromszögekbıl
képzett, 5 cm-es szegélysáv díszíti. A lengırész-szegélyen 5 cm-es aranyrojt látható. A
zászlómezı közepén ezüstszínő sugárkoszorúban a Magyar Köztársaság hímzéssel és
selyemrátéttel kialakított hivatalos címere tőnik elı. Felette félkör alakban elhelyezkedı,
Times New Roman betőtípusból képzett “Magyar Millennium” felirat olvasható. Alatta
félkörívben a 2000-es évszám látható, melybıl stilizált tölgyfa- és olajág nı ki.
(2) A millenniumi emlékzászlóhoz fehér, duplaselyem, egyoldalas, csokorra kötött, 180×105
cm-es szárú, 11,5 cm széles zászlószalag tartozik. A zászlószalag szélei aranyszegésőek,
végein 5 cm-es aranyrojt van. Rajta Times New Roman betőtípusból képzett “Magyar
Millennium 2000”, illetve “Magyar Köztársaság Kormánya” felirat olvasható. A szalagot
a jogar aranykoszorúban elhelyezett képe díszíti.
(3) A millenniumi emlékzászló a városháza dísztermében használható .

10

5. Záró rendelkezések
7. §

(1) Ez a rendelet a belsı piaci szolgáltatásokról szóló az Európai Parlament és a Tanács
2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.
8. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követı napon lép hatályba.
(2) Hatályát veszti
a) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a helyi címerrıl és zászlóról
szóló 32/2005. (XII. 01.) önkormányzati rendelete,
b) Lajosmizse Város Önkormányzatának 15/2009. (VIII. 13.) önkormányzati rendelete
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a helyi címerrıl és zászlóról
szóló 32/2005. (XII. 01.) önkormányzati rendelet módosításáról.

Basky András
polgármester

Kutasiné Nagy Katalin
jegyzı

Kihirdetés idıpontja: 2012. ……………

Kutasiné Nagy Katalin
jegyzı
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1. melléklet a 12/2012. (……...) önkormányzati rendelethez
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2. melléklet a 12/2012. (……...) önkormányzati rendelethez

13

3./ Napirendi pont
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének …/2012. (…) önkormányzati
rendelete az önkormányzat vagyonáról
Elıadó: Basky András polgármester
Basky András polgármester: Szükségessé vált a 2011. augusztusában elfogadott vagyonrendeletünk
felülvizsgálata.
A módosításon túl, egy utólagos hatásvizsgálatot is elvégeztünk. Korábban nagyon meg akartunk
felelni mindennek, és mindenkinek, így nagyban megnehezítettük saját dolgunkat.
Ez a megfelelési szándék annak érdekében történt, hogy többféleképpen tudjunk dönteni az
önkormányzat vagyona elidegenítésének alkalmával. A jelenlegi rendelet – tervezetben
versenytárgyalás útján adjuk oda a vagyont az elidegenítés során, azonban elıfordul, hogy értékbecslı
segítségét, véleményét kérjük, ám mivel nincs benne a rendeletben, ezért ez nem szükséges minden
esetben, olykor elegendı egy belsı szakértı bevonása.
A rendelet 16 §-a változott, mely 2,5 millió forint nagyságú vagyont határoz meg, ez alatt
polgármesteri hatáskör alkalmazandó, de meg kell vizsgálni, hogy érdemes e így elfogadni.
A 13 §-ban történt egy szigorítás, eddig követelés lemondás esetén 300 000 Ft volt az összeghatár,
mostantól ez az összeg 100 000 Ft-ra változott.
Ezek voltak a lényegesebb változások, bár ezen túl sok egyéb módosítás is történt.
A napirendi pontot tárgyalta a PTK, és a Mezıgazdasági bizottság, elfogadásra javasolják.
Van-e valakinek kérdése, javaslata?
Amennyiben nincs, azt javaslom, hogy fogadjuk el a rendeletet – tervezetet.
Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 12 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- az
alábbi rendeletet alkotta meg:
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Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 13/2012. (...) önkormányzati
rendelete az önkormányzat vagyonáról

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 109. § (4) bekezdésében, a nemzeti
vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 11. § (16) bekezdésében, 13. § (1)
bekezdésében, 18. § (1) bekezdésében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
törvény 97. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés a) és e) pontjában, a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 5. § (2)
bekezdés b) és c) pontjában, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági
megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségő szervek feladat- és hatásköreirıl
szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés j) pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva, Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a
Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló 11/2011. (IV. 14.) önkormányzati rendelet 1.
melléklet 1.1. j) pontjában és a 4.1. c) pontjában biztosított véleményezési jogkörében
eljáró Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság és a Mezıgazdasági és
Gazdaságfejlesztési Bizottság véleményének kikérésével a következıket rendeli el:
I. Fejezet
A rendelet hatálya, az Önkormányzat vagyona, a vagyon csoportosítása
1. A rendelet hatálya
1. §
(1) A rendelet hatálya Lajosmizse Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat)
vagyonára terjed ki, beleértve:
a) az Önkormányzat által alapított és fenntartott költségvetési szervek, intézmények
vagyonát, figyelemmel a (2) bekezdésben foglaltakra,
b) az Önkormányzat társulásba vitt vagyonát,
c) a vállalkozásba vitt vagyont.
(2) A rendelet hatálya nem terjed ki a lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére.
2. Az Önkormányzat vagyona
2. §
1) Az Önkormányzat vagyonának csoportosítása a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi
CXCVI. törvényben (továbbiakban: nemzeti vagyonról szóló törvény) szabályozottak
szerint történik.
2) Az Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képezı nemzeti vagyon az, amit a nemzeti
vagyonról szóló törvény akként határoz meg.
3) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentıségő nemzeti vagyon
a) a köztemetı,
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b) amit Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a város helyi építési
szabályzatáról szóló önkormányzati rendelete közlekedési célú közterületként határoz
meg.
4) Az Önkormányzat korlátozottan forgalomképes törzsvagyona - a nemzeti vagyonról szóló
törvényben szabályozott vagyonelemeken kívül - azok az utak, amiket Lajosmizse Város
Önkormányzata Képviselı-testületének a város helyi építési szabályzatáról szóló rendelete
nem közlekedési célú közterületként határoz meg.
5) A korlátozottan forgalomképesnek besorolt önkormányzati vagyontárgyak esetében a
vagyon tulajdonjogának átruházása, megterhelése, hasznosítása, társulásba vitele az e
rendeletben meghatározottak szerint történik.
6) A korlátozottan forgalomképes vagyontárgy forgalomképes vagyonná történı
átminısítésérıl Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete (továbbiakban:
Képviselı-testület) dönt.
3. §
(1) Az Önkormányzat üzleti vagyona mindazon vagyon, amely nem tartozik a 2. § alá.
(2) Az üzleti vagyonként besorolt önkormányzati vagyontárgy, vagyonrész tulajdonjogának
átruházása, megterhelése, hasznosítása, társulásba vitele, az e rendeletben
meghatározottak szerint történik.
II. Fejezet
A vagyon feletti tulajdonosi jog gyakorlása
3. A tulajdonosi jogok gyakorlója, a hatáskörök, a versenyeztetés formái
4. §
(1) A Képviselı-testület az Önkormányzatot megilletı tulajdonosi jogok gyakorlásával
kapcsolatos feladatokat és hatásköröket a 5. § (3) bekezdése b) pontjában, a 10. § (3)
bekezdés b) pontjában, a 13. § (1) bekezdés b), c) pontjában, valamint a 16. § (1)
bekezdés b) pontjában a polgármesterre ruházza.
(2) A versenyeztetés formái:
a) a nyilvános árverés,
b) a nyilvános pályázati eljárás.
4. Vagyonértékesítés, ingyenes vagyonátruházás
5. §
(1) Vagyont értékesíteni a nemzeti vagyonról szóló törvényben meghatározott módon lehet.
(2) Az Önkormányzat korlátozottan forgalomképes törzsvagyona körébe sorolt vagyont
értékesíteni a nemzeti vagyonról szóló törvényben foglaltak figyelembevételével, a
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Képviselı-testület általi kijelölést követıen nyilvános árverés útján lehet, a rendelet 1.
mellékletében foglalt eljárásnak megfelelıen. Az árverési hirdetményt Lajosmizse Város
hivatalos honlapján (továbbiakban: honlap) és az Önkormányzat hirdetıtábláján
(továbbiakban: hirdetıtábla) kell közzétenni.
(3) Az üzleti vagyon az alábbiak szerint értékesíthetı:
a) Az 1 millió Ft egyedi értéket meghaladó vagyont értékesíteni a nemzeti vagyonról
szóló törvényben foglaltak figyelembevételével, a Képviselı-testület általi kijelölést
követıen nyilvános árverés útján lehet, a rendelet 1. mellékletében foglalt eljárásnak
megfelelıen. Az árverési hirdetményt a honlapon és a hirdetıtáblán kell közzétenni.
b) Az a) pontban meghatározott értéket el nem érı vagyont értékesíteni a nemzeti
vagyonról szóló törvényben foglaltak figyelembevételével nyilvános árverés útján
lehet, a rendelet 1. mellékletében foglalt eljárásnak megfelelıen. Az árverési
hirdetményt a honlapon és a hirdetıtáblán kell közzétenni. Az értékesítésre
kijelölésrıl a polgármester dönt. A polgármester az értékesítésrıl a Képviselıtestületet a soron következı ülésen tájékoztatja.
6. §
(1) Vagyon tulajdonjogának ingyenesen átruházására a nemzeti vagyonról szóló törvényben
szabályozottak az irányadók.
(2) A tulajdonjog és a vagyonhoz kapcsolódó önállóan forgalomképes vagyoni értékő jog
ingyenes átruházása nyilvános pályázati eljárás lefolytatása útján történik. A pályázati
felhívást a honlapon és a hirdetıtáblán kell közzétenni.
5. Az önkormányzati vagyon értékének meghatározása
7. §
(1) Az önkormányzat a számviteli nyilvántartásban
a) ingatlan vagyonát beszerzési értéken,
b) az ingó vagyonát beszerzési értéken,
c) értékpapír vagyonát névértéken,
d) egyéb társasági részesedését (üzletrész, törzsbetét) névértéken tartja nyilván.
(2) Az önkormányzati vagyon körébe tartozó vagyontárgy tulajdonjogának átruházására,
megterhelésére, hasznosítására irányuló döntést megelızıen – kivéve az ingatlan
bérbeadás útján történı hasznosítása esetét – az adott vagyontárgy forgalmi (piaci)
értékét bejegyzett, ingatlanközvetítı és értékbecslı végzettséggel rendelkezı által
elkészített forgalmi értékbecslés alapján kell meghatározni.
(3) Az önkormányzati vagyon körébe tartozó vagyontárgy tulajdonjogának átruházására,
megterhelésére, hasznosítására
a) tagsági jogot megtestesítı értékpapír esetén, ha az
aa) a Budapesti Értéktızsdén jegyzett vagy forgalmazott, úgy a tızsdén kialakult tızsdei
árfolyamon,
ab) a tızsdén kívüli másodlagos értékpapírpiacon forgalmazott, úgy az értékpapír
kereskedık által a sajtóban közzétett vételi középárfolyam alapján,
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b) egyéb társasági részesedés esetén 1 évnél nem régebbi üzleti értékelés, beszámoló
alapján kerülhet sor.
6. A vagyon megterhelése, vállalkozásba vitele
8. §
(1) Az Önkormányzat korlátozottan forgalomképes és üzleti vagyona a nemzeti vagyonról
szóló törvényben szabályozottak szerint, a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló
önkormányzati rendeletben foglaltakra tekintettel terhelhetı meg.
9. §
(1) A korlátozottan forgalomképes és az üzleti vagyon vállalkozásba vitelérıl a Képviselıtestület dönt.
(2) Az intézmények és középületek, a mőemlék épületek, a védett természeti értékek, a
muzeális emlékek, kulturális javak, mint vagyontárgyak nem szolgálhatnak közvetlen
vállalkozási célt.
7. A vagyon használat, hasznosítási joga, társulásba vitele
10. §
(1) A vagyon hasznosítására vonatkozó szerzıdésre a nemzeti vagyonról szóló törvényben
szabályozottak az irányadók.
(2) Az önkormányzati vagyon használatát és hasznosítási jogát átadni a nemzeti vagyonról
szóló törvényben meghatározott módon lehet.
(3) A vagyon használatának és hasznosítási jogának átengedésének feltételei:
a) A vagyon használatának és hasznosítási jogának átengedése, amennyiben az érintett
vagyontárgy forgalmi értéke 1 millió Ft egyedi érték feletti, a nemzeti vagyonról szóló
törvényben foglaltak figyelembevételével nyilvános árverés útján lehet a rendelet 1.
mellékletében foglalt eljárásnak megfelelıen. Az árverési hirdetményt a honlapon, a
hirdetıtáblán kell közzétenni.
b) Az a) pontban meghatározott értéket el nem érı vagyon használatának és hasznosítási
jogának átengedése a nemzeti vagyonról szóló törvényben foglaltak
figyelembevételével, nyilvános árverés útján lehet a rendelet 1. mellékletében foglalt
eljárásnak megfelelıen. A használatba adásról és hasznosítási jogának átengedésérıl a
polgármester dönt. Az árverési hirdetményt a honlapon, a hirdetıtáblán kell
közzétenni. A polgármester a döntésérıl a Képviselı-testületet a soron következı
ülésen tájékoztatja.
c) A vagyon használatának és hasznosítási jogának ingyenes átengedése – a nemzeti
vagyonról szóló törvényben foglaltakra figyelemmel - nyilvános pályázati eljárás
lefolytatása útján történik a rendelet 2. mellékletében foglalt eljárásnak megfelelıen,
kivéve az intézmény használatába, hasznosításába átengedett vagyont, valamint azt a
vagyont, amely az önkormányzat kötelezı feladatai ellátására irányuló cél
megvalósítását szolgálja. A pályázati felhívást a honlapon és a hirdetıtáblán kell
közzétenni.
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11. §
(1) Az Önkormányzat által alapított intézmény vagyona az Önkormányzat vagyona, melyet az
Önkormányzat az alapított intézmény használatába ad. A használat és a hasznosítási jog
átadása ingyenes a következı feltételekkel:
a) Az átadott vagyon használatával, hasznosításával kapcsolatos valamennyi bevétel és
kiadás (ingatlanok karbantartása, elhasználódott ingók pótlása, stb.) az intézményt
illeti és terheli. Az intézmény köteles ezen bevételeket és kiadásokat a költségvetés
tervezése során a polgármester felé írásban jelezni.
b) Az intézmény használatába adott vagyon felújítása az Önkormányzat és az intézmény
közös feladata. A felújítás szükségességét az intézmény köteles a polgármester felé
írásban jelezni a költségvetési koncepció készítéséhez. A felújításról a Képviselıtestület a költségvetési rendeletben dönt.
(2) Az intézményvezetı jogai és kötelezettségei:
a) A 150.000.-Ft egyedi értékhatár alatti, selejtezhetı ingó vagyont a selejtezési és
hasznosítási szabályzatában meghatározottak szerint értékesítheti, melyrıl tárgyévet
követı január 31-ig a polgármester felé írásban beszámol.
b) Az intézmény használatába adott ingatlanokra határozott és határozatlan idıtartamra, a
polgármester elızetes hozzájárulásával, a Képviselı-testület utólagos tájékoztatásával,
indokolás nélkül, legfeljebb 60 napos felmondási idı kikötésével bérleti szerzıdést
köthet.
c) Az intézmény a használatába adott vagyon elidegenítése, megterhelése, vállalkozásba
vitele nem lehetséges.
(3) Az önállóan mőködı intézmény vagyongazdálkodással kapcsolatos feladatai az önállóan
mőködı költségvetési szerv, valamint a gazdálkodásának vitelére kijelölt önállóan
mőködı és gazdálkodó költségvetési szerv közötti – a Képviselı-testület általi döntés
követıen kötött – megállapodás szerint alakulnak.
12. §
(1) Az Önkormányzat korlátozottan forgalomképes törzsvagyona körébe sorolt
vagyonelemek közül az intézmények épületei és a középületek vihetık társulásba.
(2) A társulás ingatlanvagyonához kapcsolódó vagyon feletti rendelkezési jogokra, a
felhalmozási célú beruházásokra a társulási megállapodás rendelkezései az irányadók.
8. Az Önkormányzat követeléseirıl való lemondás, hitelfelvétel és törlesztés,
kötvény kibocsátás, lízing, értékpapír vásárlás
13. §
(1) Az Önkormányzat követeléseirıl való lemondás joga
a) 100 ezer Ft vagy ezt meghaladó egyedi érték felett - kivéve a c) pontban foglalt esetet a Képviselı-testületet,
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b) 100 ezer Ft egyedi érték alatt - kivéve a c) és d) pontban foglalt esetet - a
polgármestert, figyelemmel a költségvetési törvényben meghatározott kis összegő
követelés behajtására vonatkozó rendelkezésére,
c) értékhatár nélkül a munkavállalókkal szembeni követelésekrıl a polgármestert,
d) az intézmény részére átadott vagyon esetében 50 ezer Ft egyedi érték alatt az
intézmény vezetıjét illeti meg.
(2) Az (1) bekezdés
a) b) és c) pontja szerint meghozott döntéseirıl a polgármester a soron következı ülésen
köteles tájékoztatni a Képviselı-testületet.
b) d) pontja szerint meghozott döntésérıl az intézmény vezetıje 15 napon belül írásban
köteles tájékoztatni a polgármestert, aki errıl a soron következı ülésen köteles
tájékoztatni a Képviselı-testületet.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott követelésrıl részben vagy egészben csak akkor lehet
lemondani, ha:
a) az nem veszélyezteti az Önkormányzat likviditását;
b) a követelés érvényesítése érdekében indított eljárás során a követelés részben vagy
egészben nem behajtható, és elıreláthatólag nincs lehetıség a követelés késıbbiekben
való behajthatóságára;
c) ha a követelés érvényesítése, behajtása bizonyíthatóan a követelés összegét meghaladó
költségekkel járna;
d) ha bíróság bevonásával történı behajtás során a követelésrıl való lemondásról bírói
egyezség megkötésére került sor;
e) ha a felszámolási eljárás vagy a csıdeljárás során a követelés részben vagy egészben
elıreláthatólag pénzügyileg nem realizálható, vagy ha a csıdeljárás során
csıdegyezségi megállapodás megkötésére került sor,
f) ha a követeléssel érintett szerv, vagy személy bizonyíthatóan nem elérhetı, nem
lelhetı fel.
14. §
(1)

A hitel felvételével, a meglévı hitelek törlesztésével, lízingszerzıdés kötésével
valamint a kötvény kibocsátással kapcsolatos rendelkezéseket az Önkormányzat
költségvetési rendelete állapítja meg.
15. §

(1) Az Önkormányzat az átmenetileg szabad pénzeszközeibıl értékhatártól függetlenül
értékpapírt vásárolhat vagy lekötheti.
9. Az Önkormányzat számára ellenérték nélkül felajánlott vagyon
16. §
1) Az Önkormányzat számára ellenérték nélkül felajánlott
a) 2,5 millió Ft értéket elérı vagyon elfogadásáról a Képviselı-testület,
b) az a) pontban meghatározott értéket el nem érı vagyon elfogadásáról – kivéve a (2)
bekezdésben foglalt esetet - a polgármester dönt.
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2)

Az intézmény számára ellenérték nélkül felajánlott
a) 500 ezer Ft értéket elérı vagyon elfogadásáról a Képviselı-testület,
b) az a) pontban meghatározott értéket el nem érı vagyon elfogadásáról az intézmény
vezetıje dönt.

3)

Az (1) bekezdés b) pontja szerint meghozott döntéseirıl a polgármester a soron
következı ülésen köteles tájékoztatni a Képviselı-testületet.

4)

A (2) bekezdés b) pontja szerint meghozott döntésérıl az intézmény vezetıje 15 napon
belül írásban köteles tájékoztatni a polgármestert, aki errıl a soron következı ülésen
köteles tájékoztatni a Képviselı-testületet.

5)

Az (1) és (2) bekezdés szerinti vagyon elfogadásának feltétele, hogy
a) az elfogadott vagyonnal kapcsolatos kötelezettségek az Önkormányzat részérıl
teljesíthetık és
b) a kötelezettség teljesítése likviditási problémát nem okoz és
c) a költségvetésrıl szóló önkormányzati rendeletben felvállalt feladatai ellátását nem
veszélyezteti.
III. Fejezet
Vagyonnyilvántartás, vagyonleltár
17. §

(1) Az Önkormányzat vagyonát az egyes állami tulajbonban levı vagyontárgyak
önkormányzatok tulajdonba adásáról szóló törvényben és az önkormányzatok
tulajdonában lévı ingatlanvagyon nyilvántartás és adatszolgáltatás rendjérıl szóló Korm.
rendeletben szabályozottak szerint kell nyilvántartani és leltározni. Az ingatlan
vagyonkataszterben nyilvántartott vagyon tekintetében az intézménynek nyilvántartási és
negyedévente egyeztetési kötelezettsége van az önkormányzati nyilvántartással. Az
ingatlan vagyonkataszter nyilvántartó programban a vagyon az alábbi kódokkal kerül
intézményenként elkülönítésre:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

01
02
03
04
05
06

Lajosmizse Város Önkormányzata
Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatala
Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete

Lajosmizse Város Mővelıdési Háza és Könyvtára
Fekete István Általános Iskola és Kollégium
Lajosmizse Város Önkormányzatának Egészségügyi, Gyermekjóléti
Szociális Intézménye
g) 07 Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde

és

(2) A költségvetésben és a zárszámadásban közvetett támogatásként kimutatandó értéket
térítésmentes használatba adás esetén az ingatlanvagyon kataszterben lévı becsült érték
10 %-ában kell megállapítani.
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IV. Fejezet
Záró rendelkezések
18. §
(1) Ez a rendelet 2012. május 1. napján lép hatályba.
(2) Hatályát veszti Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének
önkormányzat vagyonáról szóló 18/2011. (VIII. 26.) önkormányzati rendelete.
19. §
(7) A folyamatban lévı, még el nem bírált ügyekre e rendelet szabályait kell alkalmazni.

Basky András sk.
polgármester

Kutasiné Nagy Katalin sk.
jegyzı

A rendelet kihirdetésének napja: 2012. …...
Kutasiné Nagy Katalin sk.
jegyzı
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1. melléklet a 13/2012. (….) önkormányzati rendelethez
A nyilvános árverés
1. Az árverési eljárás során az árverésre bocsátott vagyontárgy tulajdonjogának megszerzésére
vonatkozó szerzıdés megkötésére licitálás útján, a legmagasabb vételárat felajánló árverezı
szerez jogot. Az árverezést mindaddig folytatni kell, amíg az árverezık újabb ajánlatot
tesznek.
2. Az árverést nyilvánosan kell meghirdetni Lajosmizse Város hivatalos honlapján és
Lajosmizse Város Önkormányzatának hirdetıtábláján, annak idıpontja elıtt legalább 15
nappal.
3. Az árverési hirdetmény tartalmazza legalább:
3.1. az árverést kiíró megnevezését,
3.2 az árverés helyét és idejét,
3.3. az árverésre kerülı vagyontárgy megnevezését, a kikiáltási árat, valamint a
vagyontárgyon levı esetleges korlátozásokat,
3.4. tájékoztatást arról, hogy:
3.4.1. az árverésen kizárólag az vehet részt, illetve az adhat képviseleti meghatalmazást,
akinek a nevére az árverési elıleg letétbe helyezésre került és gyıztessé nyilvánítása esetén az
árverezı kizárólag vele köti meg a szerzıdést;
3.4.2. a szerzıdés megkötésére milyen határidı áll rendelkezésre.
3.5. tájékoztatást az ajánlatok megtételének módjáról,
3.6. tájékoztatást arról, hogy az árverésre kerülı vagyontárgyat hol és mikor lehet
megtekinteni (amennyiben ez szükséges), illetve azokról hogyan lehet további információhoz
jutni,
3.7. tájékoztatást arról, hogy az árverésre meddig, milyen módon és hol lehet jelentkezni,
3.8. az árverési biztosíték összegét, letétbe helyezésének módját és határidejét,
3.9. a vételár megfizetésének helyét és módját.
4. Az árverésben való részvétel feltételei
4.1. Az árverésen az vehet részt, aki a hirdetményben meghatározott helyen és idıben
jelentkezett és nyilatkozott arról, hogy legalább a kikiáltási ár erejéig rendelkezik a vételárral
és árverési biztosítékként a kikiáltási ár 10 %-át, határozatlan idejő bérleti jog esetén a
kikiáltási ár alapulvételével 2 havi bruttó bérleti díjnak megfelelı összeget a hirdetményben
megjelölt módon és idıben letétbe helyezett. Amennyiben az értékesítéssel, használat,
hasznosítási jog átengedésével érintett önkormányzati tulajdonú ingatlant az ajánlattevı
pályázati forrás igénybevételével kívánja megszerezni, az árverési biztosíték letételén túl
köteles a projekttervet, valamint a pályázat benyújtására vonatkozó szándéknyilatkozatát
írásban becsatolni a hirdetményben megjelölt idıpontig.
4.2. A nyertes árverési vevı letétjét be kell számítani a vételárba, illetve a fizetendı bérleti
díjba, a többi letevınek az biztosítékot az árverés befejezése után haladéktalanul vissza kell
adni, illetve utalni.
4.3. Az ajánlattevınek az árverésen történı adategyeztetésnél be kell mutatnia az árverés
vezetıjénél:
4.3.1. a személyazonosság igazolására alkalmas iratát, ha gazdasági társaság képviseletében
van jelen, akkor a gazdasági társaság 30 napnál nem régebbi cégkivonatát; aláírási
címpéldányát,
4.3.2. az árverési biztosíték letétbe helyezésének igazolását,

23

4.3.3. meghatalmazását, amennyiben az árverésen való részvételre meghatalmazott útján kerül
sor,
4.3.4. pályázati forrás igénybevételét tervezı ajánlattevı esetén az 1) pontban foglalt
dokumentumokat.
5. Az árverési eljárás szabályai
5.1. Az árverés nyilvános, indokolt esetben közjegyzı jelenlétében kell lebonyolítani.
5.2. Az árverésen az ajánlattevı az igazoló okiratok bemutatása után azonosító számot kap és
személye nem kap nyilvánosságot.
5.3. A licitálás megkezdése elıtt tájékoztatni kell a részvevıket arról, hogy a licitlépcsı
milyen mértékben emelkedik.
5.4. Az árverést a kiíró által megbízott személy vezeti. Az árverés során nem mőködhet közre
olyan személy aki, vagy akinek közeli hozzátartozója személyesen vagy gazdasági
tevékenysége során az árverésben érintett.
5.5. Az árverésen részt venni és ajánlatot tenni személyesen, törvényes képviselı vagy
meghatalmazott útján lehet. A meghatalmazást közokiratba, vagy teljes bizonyító erejő
magánokiratba kell foglalni.
5.6. Az árverésen az egyéb feltételeknek való megfelelés esetén az vehet részt, aki a
hirdetményben meghatározott árverési biztosítékot a hirdetményben megjelölt módon és
idıben letétbe helyezte.
5.7. Az árverés megkezdésekor az árverezıkkel közölni kell az árverésre kerülı vagyontárgy
becsértékét (kikiáltási árát), és fel kell hívni ıket ajánlatuk megtételére.
5.8. Az árverést addig kell folytatni, amíg az ajánlattevık ajánlatot tesznek. Ha nincs további
ajánlat, a felajánlott legmagasabb vételár háromszori kikiáltását követıen ki kell jelenteni,
hogy vagyontárgyat a legmagasabb vételárat ajánló veheti meg.
6. Az árverést követı eljárás
6.1. A szerzıdés tervezetét az eredményes árverést követı 20 napon belül el kell készíteni és
30 napon belül a szerzıdést meg kell kötni, kivéve a 6) pontban foglalt esetben.
6.2. Értékesítés esetén az árverési vevı köteles a teljes vételárat a szerzıdés megkötésének
idıpontjáig megfizetni, kivéve a 6) pontban foglalt esetben.
6.3. Amennyiben a szerzıdés megkötésére az ajánlattevı hibájából nem kerül sor ( pl. az
árverési vevı nem nyújtotta be pályázatát, a pályázathoz kapcsolódó hiánypótlási
köztelezettségének nem tett eleget, az árverési eljárás során valótlan tartalmú nyilatkozatot
tett ), akkor az árverési vevı az elıleget elveszíti és az árverés eredménytelennek minısül. Ha
a nyertes ajánlattevı a közremőködı szervezet által kiállított dokumentummal igazolja, hogy
a benyújtott érvényes pályázata nem nyert az árverési elıleget vissza kell utalni részére.
6.4. Az árverésrıl jegyzıkönyvet kell felvenni, amely tartalmazza az árverés helyét,
idıpontját, lefolyását, a jelen lévı ajánlatot tevı személyeket, a legmagasabb ajánlat értékét, a
legmagasabb ajánlatot tevı személyt, lakóhelyét illetve székhelyét.
6.5. Az árverési jegyzıkönyvet az árverést vezetı és a jegyzıkönyvvezetı, valamint az
árverési vevı írja alá.
6.6. Amennyiben az értékesítéssel, használat, hasznosítási jog átengedésével érintett
önkormányzati tulajdonú ingatlant a nyertes ajánlattevı pályázati forrás igénybevételével
kívánja megszerezni, a szerzıdéskötésre nyitva álló határidı: a pályázathoz kapcsolódó
támogatási szerzıdés megkötését követı 30 nap, az ajánlat értékének megfizetése a
pályázaton elnyert támogatási összeg elılegének az ajánlatot tevı bankszámlájára érkezését
követı 5 napon belül esedékes.
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2. melléklet a 13/2012. (….) önkormányzati rendelethez
A nyilvános pályázati eljárás
1. A pályázati eljárás
1.1. A pályázati eljárás fıszabály szerint nyilvános.
1.2. A pályázatot Lajosmizse Város hivatalos honlapján és Lajosmizse Város
Önkormányzatának hirdetıtábláján kell meghirdetni, annak idıpontja elıtt legalább 15
nappal.
1.3. A kiíró a pályázati kiírásban elıírhatja, hogy az ajánlatok benyújtásakor az ajánlattevı
szerzıdéstervezetet is csatoljon, vagy a kiíró által megküldött szerzıdéstervezet elfogadásáról
nyilatkozzon.
1.4. A kiíró jogosult a pályázati felhívást az ajánlattételi határidı letelte elıtt visszavonni.
Errıl a pályázati felhívás közlésével megegyezı helyeken és módon az ajánlattételi határidı
lejárta elıtt köteles hirdetményt közzétenni.
1.5. A pályázati eljárás folyamán a kiíró a pályázati kiírásban meghatározott, illetve a pályázó
tudomására hozott feltételeket, szabályokat, az eljárás és az elbírálás módját csak abban az
esetben változtathatja meg, ha ezt a jogát a pályázati kiírásban kifejezetten fenntartotta
magának s errıl a pályázókat tájékoztatta, vagy ha a pályázatok benyújtási vagy elbírálási
határidejét hosszabbítja meg és errıl a nyilvánosságot, zártkörő pályázat esetén pedig a
feleket tájékoztatta.
1.6. A pályázatok benyújtására nyitva álló határidı – indokolt esetben – egy alkalommal
legfeljebb 30 nappal meghosszabbítható.
1.7. A részvétel pályázati biztosíték adásához köthetı, melyet a kiíró által megjelölt letéti
számlára, a pályázati felhívásban meghatározott idıpontig és módon kell a kiíró
rendelkezésére bocsátani.
2. A pályázati felhívás – a kiíró a vagyontárgy jellegétıl és az egyéb körülményektıl
függıen – tartalmazza, de legalább:
2.1. a pályázatot kiíró szerv megnevezését, székhelyét;
2.2. a pályázat célját, típusát (nyilvános vagy zártkörő), valamint az arra vonatkozó utalást,
hogy a pályázó titkosan (a pályázó neve külön zárt borítékban szerepel) vagy név
megjelölésével pályázhat-e;
2.3. a pályázat tárgyaként az értékesítendı, hasznosítandó vagyon (rész) megnevezését, –
szükség szerint – forgalmi értékét és az értékesítéshez szükséges információkat, fizetés
módját;
2.4. az értékesítés, hasznosítás feltételeit és ezek mőszaki, gazdasági, jogi feltételeit;
2.5. az ajánlatok benyújtásának helyét, módját, idejét;
2.6. a pályázó ajánlati kötöttsége minimális idıtartamát, illetve annak esetleges
meghosszabbítására vonatkozó elıírásokat;
2.7. a pályázati eljárásra vonatkozó információszerzés helyét és idejét;
2.8. pályázati biztosíték esetén annak letétbe helyezésének határidejét, módját,
visszafizetésének szabályait;
2.9. a kiíró azon jogának fenntartását, hogy a pályázatot – akár indokolás nélkül is –
eredménytelennek minısítse;
2.10. kiíró azon jogának fenntartását, hogy a nyertes pályázó visszalépése esetén, vagy a
szerzıdéskötés meghiúsulása esetén a pályázat soron következı helyezettjével szerzıdést
kössön;
2.11. a pályázati ajánlat érvényességének feltételeit;
2.12. a vagyontárgy jellege szerint szükséges további információkat.
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3. A pályáztatási eljárás szabályai
3.1. A pályázati eljárás menetérıl szóló szabályokat a pályázóval ismertetni kell.
3.2. A pályázat kiírója az ajánlatokat a pályázat bontásáig titkosan kezeli, azokat csak a
pályázat bontási eljáráson résztvevık elıtt bonthatja fel.
3.3. A pályázatra benyújtott ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevı részletes és jogilag
kötelezı erejő nyilatkozatát arról, hogy a pályázati kiírásban foglaltakat, különösen a vételár
vagy díj megfizetésének módját és határidejét elfogadja.
3.4. Ha a pályázati kiírás biztosítékadási kötelezettséget tartalmaz, az ajánlat csak akkor
érvényes, ha az ajánlattevı igazolja, hogy a kiírásban megjelölt összegő biztosítékot az ott
meghatározott formában és módon rendelkezésre bocsátotta.
3.5. A pályázó ajánlati kötöttsége az ajánlatok benyújtására nyitva álló határidı leteltével
kezdıdik.
3.6. A pályázó ajánlatához a pályázati kiírásban meghatározott idıpontig, de legkésıbb a
benyújtási határidı lejártától számított 60 napig kötve van, kivéve, ha a kiíró a pályázatot
eredménytelennek nyilvánítja, a pályázati felhívást az ajánlattevı visszavonja, vagy a pályázat
nyertesével szerzıdést köt.
3.7. A kiíró a pályázati biztosítékot a pályázati felhívás visszavonása, az eljárás
eredménytelensége esetén, valamint az ajánlatok elbírálását követıen a nem nyertes
ajánlattevık részére köteles 8 napon belül visszafizetni. Nem jár vissza a pályázati biztosíték,
ha a pályázó az ajánlatát az ajánlati kötöttség idıtartama alatt visszavonta, vagy a szerzıdés
megkötése neki felróható, vagy az ı érdekkörében felmerült más okból hiúsult meg. A nyertes
ajánlattevı esetében az ajánlati biztosíték a vételárba beszámít.
3.8. Érvénytelen az ajánlat, ha nem felel meg a pályázati kiírásban és a jogszabályokban
meghatározott feltételeknek. Az érvénytelen pályázatot tevı ajánlattevı a pályázati eljárásban,
illetve annak további szakaszában nem vehet részt.
3.9. Az pályázó nem igényelhet térítést a kiírótól az ajánlata kidolgozásáért. A pályázat
elkészítésével és a pályázaton való részvétellel kapcsolatos költségek az ajánlat
érvényességétıl illetve a pályázat eredményességétıl függetlenül a pályázót terhelik.
4. Az ajánlatok felbontása, pályázatok értékelése
4.1. A pályázók ajánlatainak felbontásánál, a polgármester, a jegyzı és az általa megbízott
köztisztviselı(k), valamint az ajánlattevık vagy meghatalmazottaik lehetnek jelen.
4.2. Az ajánlatok felbontásáról jegyzıkönyvet kell felvenni, amely a következıket
tartalmazza:
4.2.1. a felbontás helyét, idejét, a jelenlévık nevét, a képviselet jellegét;
4.2.2. a beérkezett pályázatok darabszámát és a kiíró képviselıje által sorszámot ;
4.2.3. a jelenlévık kifogásait, észrevételeit.
4.3. A pályázatok értékelésére, elbírálására nyitva álló határidı maximum 30 nap.
4.4. A pályázatok értékelésérıl jegyzıkönyvet kell készíteni, mely a következıket tartalmazza
legalább:
4.4.1. az értékelés helyét, idejét, a jelenlévık nevét, a képviselet jellegét;
4.4.2. a pályázati eljárás rövid ismertetését,
4.4.3. a beérkezett pályázatok számát;
4.4.4. az ajánlatok részletes értékelését,
4.4.5. a pályázati biztosíték megfizetésének tényét, vagy hiányát;
4.4.6. az érvénytelen pályázatok tényének rögzítését;
4.4.7. a pályázati eljárás összefoglaló értékelését, a pályázók rangsorolására vonatkozó
javaslatot.
4.5. Az ajánlatok bontását követıen a pályázat lezárása a kiíró döntése alapján lehetıség van
ártárgyalás tartására, amelyre minden érvényes ajánlatot benyújtó ajánlattevıt meg kell hívni.
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Amennyiben csak egy érvényes ajánlat érkezett, ártárgyalás helyett az ajánlattevı felhívható
ajánlata módosítására.
4.5.1. Az ártárgyalás során a pályázók ajánlataikat módosíthatják azzal, hogy a korábban
megajánlott vételár nem csökkenthetı, és a módosított ajánlatnak is meg kell felelnie a
pályázati felhívásban meghatározott valamennyi feltételnek. A tárgyalás lezárását követıen a
kiíró ismételten elvégzi az ajánlatok rangsorolását.
5. A pályázat nyertesének kiválasztása
5.1. A pályázat nyertesének kiválasztására a polgármester jogosult.
5.2. Az ajánlatok közül a nemzeti vagyonról szóló törvényben foglaltaknak megfelelı
szempontok figyelembevételével, a megalapozott ajánlat mellett kell dönteni. A pályázati
felhívásban közölt bírálati szempontokkal ellentétes döntés nem hozható.
5.3. Az elbírálásra nyitva álló határidı 30 nap, melyet a kiíró egy alkalommal legfeljebb 30
nappal meghosszabbíthat. Errıl a feleket egyidejőleg, írásban tájékoztatni kell.
5.4. A pályázó bizonytalan pénzügyi helyzete, korábbi szerzıdésszegı magatartása, helyi
adótartozása esetén a kiíró jogosult a soron következı legjobb ajánlattevıvel szerzıdést kötni
vagy újabb pályázat kiírásáról dönteni az elıbbi eredménytelennek nyilvánítása mellett.
5.5. A pályázat nyertesére vonatkozó döntést a polgármester a pályázati kiírásban
meghatározott idıpontban és módon hirdeti ki.
6. A szerzıdéskötés
6.1. Szerzıdés azzal a pályázóval köthetı, akit a polgármester határozatával a pályázat
nyertesének nyilvánít.
6.2. A szerzıdést a pályázat nyertesével – figyelembe véve a szükséges eljárásokat – a lehetı
legrövidebb idın belül meg kell kötni.
6.3. Ha a pályázat nyertesével a szerzıdéskötés a pályázó részére felróható okból meghiúsul,
vagy a szerzıdés aláírása után a nyertes pályázó a szerzıdést nem teljesíti és ezért a kiíró a
szerzıdéstıl eláll, vagy a felek a szerzıdést megszüntették vagy felbontották azt, úgy a kiíró
jogosult a soron következı legjobb ajánlatot tevıvel szerzıdést kötni vagy új pályázatot
kiírni.
6.4. Eredménytelen az eljárás, ha
6.4.1. nem érkezett pályázati ajánlat,
6.4.2. a benyújtott pályázatok egyike sem felelt meg a pályázati kiírásban foglaltaknak,
6.4.3. a kiíró a pályázat érvénytelenítésérıl döntött,
6.4.4. a legjobb érvényes ajánlat elfogadása jelentıs vagyonvesztéssel járna.
7. Összeférhetetlenségi szabályok
7.1. A pályázat értékelésében és az elbírálásban nem vehet részt:
7.1.1. a pályázatot benyújtó természetes személy és annak képviselıje, alkalmazottja,
foglalkoztatottja, alkalmazója és foglalkoztatója,
7.1.2. a pályázatot benyújtó jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság
képviselıje, tulajdonosa, tagja, vezetı tisztségviselıje, alkalmazottja vagy más szerzıdéses
jogviszony alapján foglalkoztatottja,
7.1.3. annak a jogi személynek vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaságnak a
képviselıje, vezetı tisztségviselıje, alkalmazottja, foglalkoztatottja, amelyben a pályázó
közvetlen vagy közvetett befolyással rendelkezik, illetıleg amelynek a pályázó tulajdonosa,
tagja,
7.1.4. A 7.1.1., 7.1.2 vagy 7.1.3. alpontokban megjelölt személy közeli hozzátartozója,
7.1.5. akitıl bármely oknál fogva nem várható el az ügy tárgyilagos megítélése.
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7.2. A pályázat elbírálásában részt vevı köteles haladéktalanul bejelenteni, ha vele szemben
bármilyen összeférhetetlenségi ok áll fenn.
7.3. Összeférhetetlenségi kérdésben vita esetén az a személy vagy testület dönt, aki, illetve
amely a pályázat kiírásáról döntött. Ha az összeférhetetlenségi ok a kiíró szerv vezetıjének
személyére nézve áll fenn, akkor a vitában a kiíró szerv vezetıjének felettese dönt.
7.4. Érvénytelen és ezáltal eredménytelen a pályázati eljárás, ha a pályázat elbírálásakor az
összeférhetetlenségi szabályokat megsértették, illetve ha valamelyik ajánlattevı az eljárás
tisztaságát vagy a többi ajánlattevı érdekeit súlyosan sértı cselekményt követett el.
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4./ Napirendi pont
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének …/2012. (…) önkormányzati
rendelete a hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidın kívül történı házasságkötés és
bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének szabályairól és díjairól szóló 24/2011.
(XII. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról
Elıadó: Basky András polgármester

Basky András polgármester: A módosítás oka nagyon egyszerő, az önkormányzat és a polgármesteri
hivatal kettéválása miatt, a rendeletünkben a polgármesteri hivatal számlaszámát kell megjelölnünk.
A rendelet módosítását a PTK tárgyalta, elfogadásra javasolják.
Valakinek kérdése, észrevétele, módosítási javaslata van-e? Nincs.
Aki elfogadja a rendelet-tervezetet, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 12 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az
alábbi rendeletet alkotta meg:
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Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének
14/2012. (……..) önkormányzati rendelete
a hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidın kívül történı házasságkötés és bejegyzett
élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének szabályairól és díjairól szóló 24/2011. (XII. 16.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján, az anyakönyvekrıl, a házasságkötési eljárásról és a névviselésrıl szóló
1982. évi 17. törvényerejő rendelet 15/A. § (6) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva,
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról
szóló 11/2011. (IV. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1.1. w) pontjában biztosított
véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság
véleményének kikérésével a következıket rendeli el:
1. §
(1) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a hivatali helyiségen kívüli és a
hivatali munkaidın kívül történı házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése
engedélyezésének szabályairól és díjairól szóló 24/2011. (XII. 16.) önkormányzati rendelet 2. §
(2) bekezdés b), c) pontja helyébe a következı rendelkezések lépnek:
[Az (1) bekezdésben meghatározott díjat]
„b) Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatal Kereskedelmi és Hitelbank Zrt.-nél
vezetett, 10402599-50526550-53861009 számú bankszámlájára történı banki átutalással,
c) Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatal Kereskedelmi és Hitelbank Zrt.-nél vezetett,
10402599-50526550-53861009 számú bankszámlájára készpénz átutalási
megbízással
kell megfizetni.”
2. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követı napon lép hatályba és a hatályba lépését követı napon
hatályát veszti.
Basky András
polgármester

Kutasiné Nagy Katalin
jegyzı

A rendelet kihirdetve: 2012. ……………
Kutasiné Nagy Katalin
jegyzı
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5./ Napirendi pont
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének …/2012. (…) önkormányzati
rendelete a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról
Elıadó: Basky András polgármester

Basky András polgármester: A napirend tárgyalása picit hosszabb idıt fog igénybe venni, hiszen ez
egy fontos elıterjesztésünk minden évben.
Ilyenkor már az elızı évben meghatározott számok alakulása véglegesen letisztázódik, az
alakulásokat folyamatosan egyeztettük, átbeszéltük.
Felsorolásra kerültek az önként vállalt és a kötelezı feladatok egyaránt.
Az önkormányzat a bevételek tekintetében a eredeti elıirányzatot az elmúlt évben, 1 884 000 000 Ftban határozta meg, ehhez képest a teljesülés sokkal jobban alakult, 1 993 174 000 Ft-ban valósult
meg.
1 851 225 000 Ft teljesítés valósult meg, így látható, hogy pénzmaradványunk lett, melyet ez évben
meghatározott feladatokra használunk majd fel. Annak, hogy maradt ez a pénzmaradvány, több oka is
van. Nem arról van szó, hogy nem tudtuk volna elkölteni a tervezett összeget, hanem arról van szó,
hogy bizonyos feladatokra a pénzeket már elkülönítettük, valamint áthoztuk ez évre.
Látva ezeket az adatokat, azt gondolom, hogy mind az önkormányzat, mind az intézmények,
megfontoltan döntöttek, gazdálkodtak. Úgy gondolom, hogy amennyiben találnánk összegeket,
mindannyian hasznosan tudnánk azt elkölteni, de a biztonságos mőködés sokkal fontosabb.
Fontos megemlíteni, hogy vannak, olyan összegek a költségvetésben, melyek helyi bevételként
jelennek meg.
Ilyen helyi bevétel, a gépjármőadó, az idegenforgalmi adó és az iparőzési adó. A gépjármőadó az
átengedett adó. Az idegenforgalmi adótól kicsit féltünk a tervezésnél, nem tudtuk, hogy a gazdasági
helyzet mit fog majd hozni, de szerencsére jól teljesült. 3 500 000 Ft helyett, 5 897 000 Ft-ra.
Nagyon szerencsés még, hogy az iparőzési adó is nagyon jól teljesült. a tervezett 260 000 000 Ft
helyett, 323 000 000 Ft folyt be. Ezt nagyon köszönjük a vállalkozásoknak, szépen alakultak a
bevételek. Igyekszünk a legjobban felhasználni.
A teljesülés kapcsán nagyon jól teljesítettünk.
Kiosztós anyagként kaptuk a RNÖ határozatát, mely beépül a rendelet – tervezetbe, 22-es
mellékletként.
Sorolhatnánk, hogy milyen fejlesztések voltak betervezve, ezek hogyan alakultak, de úgy gondolom,
hogy ezeket mindannyian ismerjük.
Ennyit szerettem volna bevezetésként elmondani.
Anyagot tárgyalta a PTK, kérdezem Elnök Asszonyt, hogy szeretne e hozzászólni?
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök, képviselı: Köszönöm szépen!
Tisztelt Képviselı Testület!
Az Államháztartás vitelérıl szóló törvény szerint, az elızı év gazdálkodásáról szóló rendelet –
tervezet és szakmai anyagot, a képviselı – testületnek minden évben negyedik hónap utolsó napjáig
tárgyalni kell. Az anyagot megkaptuk.
Az említett törvény arról is rendelkezik, hogy az anyagnak mit kell tartalmaznia.
Tartalmaznia kell az elmúlt évre vonatkozóan az önkormányzat összes bevételét, kiadását,
pénzeszközének változását. A helyi önkormányzat összevont költségvetési mérlegét, elkülönítve a
kisebbségi önkormányzat mérlegét, adósságállományát, vagyonkimutatását, és a többéves kihatással
járó döntések számszerősítését.
A megkapott anyag, az említett tételeket tartalmazza.
A szöveges elıterjesztés azt is tartalmazza, és érdemes arról beszélni, hogy a felhasznált pénzösszeg
milyen feladatok ellátását fedezte.
Szolgálta az egészséges ivóvíz ellátását, óvodai, iskolai nevelést, egészségügyi és szociális
alapellátást, közvilágítást, köztemetı és helyi közutak karbantartását, kisebbségi jogok érvénysülését,
köztisztaság, településtisztaság biztosítását, könyvtári ellátás, közmővelıdés biztosítása.
A felsorolás nem tartalmazza a közigazgatási feladatok ellátását, természetesen erre is tartalmaz
forrást a költségvetés.
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Önként vállalt feladatok a közterület fenntartása, csapadékvíz elvezetése, általános iskolai kollégium
mőködtetése, helyi szervezetek támogatása, egészségügyi szakrendelések. Természetesen ezekre a
feladatokra is rendelkezésre állt a forrás.
Ezeket a feladatokat az önkormányzat a tervezett szerint 324 fıvel tervezte megvalósítani, ez a
létszám, 2011. december 31-én 303 fı volt.
Ha a fı számokat nézzük akkor valóban kiemelést érdemel, hogy az önkormányzat ezeket a
feladatokat, összevont költségvetési mérlegében a teljesítés adatának fı száma bevételi oldalon
1 851 225 000 Ft, 92,9 %-os teljesítés. A rekultivációra nyert összeg az idén fogja növelni a
bevételeket. Kiadási oldalon 1 691 124 000 Ft a teljesülés, ez 84,4 % . A kettınek a különbsége
167 172 000 Ft, ami a pénzmaradvány. Azt érdemes azért megjegyezni, hogy ennek a 45 687 000 Ft a
le nem kötött része, amely az iskola energetikai pályázatának az önrészét adja majd.
Ez egy nagyon jó hír, mert a költségvetés kalkulálásakor az önkormányzat úgy gondolta, hogy ezt
majd hitelbıl kell megvalósítani.
A mőködési bevételek 104,1 %-ra teljesültek, és a helyi adóknak valóban 124 %-os volt a teljesülése.
A gépjármőadó 101.8 %-ra teljesült, az iparőzési adó 123,8 % .
Ez azt mutatja, hogy a településen élı vállalkozók éltek azzal a lehetıséggel, hogy pályáztak, ezáltal
továbbfejlıdtek, annak érdekében, hogy a nehéz gazdasági helyzetben is életben tudjanak maradni.
Remélhetıleg a fejlesztésekkel túlélik majd ezt az idıszakot. Kicsit talán azt is mutatja, hogy
Lajosmizse a befektetık számára célterület.
Érdemes még kiemelni azt az adatot, hogy az önkormányzatnak az Európai Uniós pályázatokból,
bevétele 121 560 000 Ft, kiadása pedig 131 341 000 Ft volt. Ez abból adódik, hogy az elszámolás
mindig utólagosan történik. A különbségbıl adódó hiányt, csak az idén tudja az önkormányzat lehívni.
Fontos még, hogy az önkormányzat vagyona nıt. 2011. évben 2 299 000 Ft-al zárt az elızı évhez
képest, azonban 4 104 261 999 000 Ft lett a 2011. év végére.
Abban az esetben, ha összességében értékelnénk a 2011. évi feladatellátást, mőködését és
gazdálkodását, elmondhatjuk, hogy az önkormányzat megfelelt a gazdaságosság követeléseinek. A
feladatok ellátása zavartalanul, hitel felvétele nélkül záródott.
Összességében, elmondható, hogy a 2011. év stabil volt, a kötelezettségeknek maradéktalanul
megfelelt.
A PTK bizottság ez alapján, 5 igen szavazattal javasolja elfogadásra.
Köszönöm szépen!
Basky András polgármester: Köszönöm szépen!
Egyéb kérdése, véleménye, kiegészítése van-e a Képviselı-testületnek ezzel kapcsolatban?
Holminé Sebık Márta kér szót.
Holminé Sebık Márta ÖIB bizottság elnöke, képviselı: Köszönöm szépen!
Számomra mindig nagy öröm, ha egy gazdálkodó szervezet eredményesen gazdálkodik. Nagy siker,
ha egy ilyen szervezet pénzmaradvánnyal rendelkezik év végén.
Lajosmizse Város költségvetésében is pénzmaradvány van, nincs hitel. Azt gondolom, hogy ez nagyon
értékelendı és örvendetes dolog.
A pénzmaradvány, valószínőleg a helyi adótöbblet bevételbıl ered. Azonban nem szabad
megfeledkeznünk arról, hogy a 2011. évi adóbevallás 2012. május 31-ig fog beérkezni, ekkor derül
majd ki, hogy a gazdálkodó szervezetek hogyan teljesítették a helyi adóalapjukat. Lesz e helyi adó
visszaigénylés. Ha lesz, az csökkentheti ezt a bevételt. Láttam a határozat – tervezetben, hogy a pénz
maradvány a szabad pénzeszközök soron szerepel. Szeretném megkérdezni, hogy amennyiben ez ezen
a soron marad, akkor az önkormányzat mire kívánja ezt fordítani.
Köszönöm szépen!
Basky András polgármester: Köszönöm szépen én is!
Ez a szabad pénzeszköz az iskola pályázatára áll rendelkezésre.
Holminé Sebık Márta ÖIB bizottság elnöke, képviselı: Igen, de ez az összeg mőködési célon van
és nem felhalmozási célon.
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Basky András polgármester: Köszönöm az észrevételt, ezt a megfelelı sorba át tesszük.
Azt gondolom, hogy Elnök Asszonynak teljes mértékben igaza van. Az iparőzési adó tekintetében van
egy feltöltés december 20-ig, ám a végleges számokat, következı év májusában látjuk majd. Sajnos a
korrekciók után minden évben van, aki visszautalást kér, van, aki akkor fizeti be azt, amit nem fizettek
be. Ezzel számolunk, ez egy bizonytalansági tényezı.
Még két apró észrevételt szeretnénk tenni. Az egyik az, hogy a bölcsıdei ellátás kötelezı feladatunk,
így azt még vegyük bele.
A másik amit szeretnék elmondani egy számadat, amellyel én is kedden szembesültem a TÖOSZ
találkozón. Jelen volt egy Európai Uniós parlamenti nagykövet, aki elmondta, hogy a Lajosmizse
Város Önkormányzata az uniós pályázatokon, a csatorna beruházásra vonatkozó pályázattal együtt,
közel 2,5 milliárd Ft nagyságú uniós pénzt nyert, ha ehhez hozzáadjuk még a „Kék – Víz” programon
nyert összeget, akkor ez egy kb. 3 milliárd forint bevételt jelent.
Azonban az önkormányzat mellett a vállalkozások is pályáztak és nyertek az uniótól támogatást. ott is
nagyon jó volt a nyertes pályázatok aránya, tekintetükben, közel 4,5 milliárd forintról beszélünk. Ha
rákeresünk ezekre a kimutatásokra, látható, hogy ki, és milyen összegben nyert támogatást. Látni lehet
továbbá, hogy a vállalkozások és az önkormányzat összesen egy kb. 5 milliárd forintnyi támogatást
kapott uniós forrásból.
Ezeket az információkat szerettem volna még megosztani Önökkel.
Apró Ferenc kér szót.
Apró Ferenc képviselı: Köszönöm!
Egy gondolatot szeretnék csupán hozzáfőzni. Az 5. számú melléklet alapján látható, hogy az iparőzési
adó bevétele milyen magasan teljesült. Látható, hogy a vállalkozók jól teljesítettek.
Nevükben szeretném a dicsérı szavakat megköszönni.
Bízom benne, hogy ez évben sem lesz ez másként. Jönnek a cégek, mozognak, alakulnak a
vállalkozások, egyre többen vannak, ık is hozzák számunkra a bevételeket, segítik munkánkat,
bevételeinket növelik.
Köszönöm!
Basky András polgármester: Köszönöm én is! Egyetértek Veled, a vállalkozók támogatásai nagyban
segítik munkánkat, gazdálkodásunkat.
Köszönjük nekik!
Mielıtt szavaztatnám, az elıterjesztést, azt gondolom, hogy azért, hogy egy ilyen költségvetés lehet
elıttünk, köszönetet kell mondani, mindazoknak, akik munkájukkal ebben részt vettek. Köszönöm
mindenki munkáját!
Örülök, hogy tudtunk mértékletesen dolgozni. Köszönöm, mindenki segítségét, együttmőködését!
Azt gondolom, hogy ha ugyanezzel a mentalitással dolgozunk együtt tovább, akkor ugyanígy,
ugyanilyen jól tudunk majd elıre haladni.
Szeretném szavazásra feltenni a pénzmaradványra vonatkozó határozat – tervezetet, azzal, hogy a
45 687 000 Ft az felhalmozási célú pénzeszköz, kérem, hogy aki egyetért az kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 12 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt –
az alábbi határozatot hozta:

59/2012. (IV.26) ÖH.
2011. évi pénzmaradvány jóváhagyása

Határozat
1. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 2011. évi pénzmaradványt az
alábbiak szerint fogadja el:
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Ezer Ft-ban

Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány
Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt
Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt
Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt
Módosított pénzmaradvány
Pénzmaradványból a költségvetési szervet nem illeti meg:
- végleges feladatelmaradás
- meghatározott célra rendelkezésre bocsátott áthúzódó pénzügyi teljesítés nélküli - összegek
- engedélyezett létszámnövekedéssel összefüggésben
jóváhagyott elıirányzat-növekedésbıl fel nem
használt rész
- munkaadókat terhelı járulék, amely nem kapcsolódik
személyi juttatás járulékköteles maradványához és
támogatással fedezett
- gazdálkodási szabály megsértésébıl származó
maradvány
- önkormányzat rendelet szerinti elvonás
Felhasználható pénzmaradvány
Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány:
- Mőködési célú kötelezettséggel terhelt
pénzmaradvány
- Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt
pénzmaradvány
Szabad pénzmaradvány:
- Mőködési célú szabad pénzmaradvány
- Felhalmozási célú szabad pénzmaradvány

Polgármesteri
Hivatal
156 098
-199
-732
7 270
162 437
-

IGSZ
4 003
732
4 735
-

-

-

-

-

-

-

162 437
116 750
29 878

4 735
4 735
4 735

86 872

-

45 687

-

45 687

2. A Képviselı-testület felkéri a jegyzıt, hogy a jóváhagyott pénzmaradványra vonatkozó
elıterjesztést a következı rendelet-módosításra készítse elı.
Felelıs: Képviselı-testület
Határidı: 2012. április 26.
Basky András polgármester: Szeretném szavaztatni a beszámolóra vonatkozó határozat –
tervezetünket, aki a határozat-tervezettel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 12 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt –
az alábbi határozatot hozta:

60/2012. (IV.26) ÖH.
2011. évi beszámoló felülvizsgálata, jóváhagyása
Határozat
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a költségvetési szervei 2011. évi
költségvetési beszámolóját az alábbiak szerint felülvizsgálta és jóváhagyja:
1. A Polgármesteri Hivatal és a Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági
Szervezete alaptevékenységébe tartozó feladatainak szakmai teljesítése 2011. évben megfelelı
színvonalú volt, alapító okiratában szereplı szakmai alapfeladatait teljesítette.
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2. 2011. évben az intézményfinanszírozás keretében rendelkezésre bocsátott források felhasználása a
szakmai alapfeladatok ellátását szolgálta és ezek összhangja az év folyamán biztosított volt.
3. Az IGSZ vonatkozásában a rendelkezésre bocsátott elıirányzatokon felül gazdálkodott, a
képzıdött pénzmaradvány részben nyújt fedezetet az áthúzódó kiadásokra.
4. A 2011. évi költségvetési rendelet alapján a kötelezettség-vállalások során figyelemmel kellett
lenni arra, hogy a tárgyévre biztosított kiemelt elıirányzatok fedezetet nyújtsanak a tárgyévet
terhelı - áthúzódó pénzügyi teljesítéső - kötelezettségekre is.
5. A Képviselı-testület felhívja az érintett intézményvezetık figyelmét az Államháztartásról szóló
törvény és a végrehajtására kiadott Kormányrendelet kötelezettségvállalásra vonatkozó
elıírásainak betartására.
6. Az érintett intézményeknek a pénzmaradvány által nem fedezett szállítói kötelezettségvállalásokat
a 2012. évi költségvetése terhére kell megoldania.
7. A Polgármesteri Hivatal és a Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági
Szervezete által elkészített számszaki beszámolók belsı tartalma megfelel az elıírt
adatszolgáltatások tartalmi követelményeinek.
8. A Polgármesteri Hivatalt és a Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági
Szervezetét a számszaki beszámolójának és mőködésének elbírálásáról, jóváhagyásáról írásban
kell értesíteni.
9. A képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a kiértesítést végezze el.
Felelıs: Képviselı-testület
Határidı: 2012. április 26.

Basky András polgármester: Kérem, hogy aki elfogadja a zárszámadást, kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 12 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- az
alábbi rendeletet alkotta meg:
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Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének
15/2012. (………….) önkormányzati rendelete
a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az államháztartásról szóló 2011.
évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi
önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális
alárendeltségő szervek feladat- és hatásköreirıl szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1)
bekezdés k) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Lajosmizse Város
Önkormányzata Képviselı-testületének a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló
11/2011. (IV. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1.1. a) pontjában biztosított
véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság
véleményének kikérésével a következıket rendeli el:
1. Általános rendelkezések
1. §
(1) A rendelet hatálya kiterjed Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületére
(továbbiakban: Képviselı-testület) és Lajosmizse Város Önkormányzata bizottságaira,
Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatalára (továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) és az
önkormányzat fenntartásában mőködı intézményekre (továbbiakban: intézmények) a
költségvetési rendeletben elfogadott címrend szerint, amelyet a 2. § (1) bekezdés
tartalmaz.
1. A költségvetés címrendje, fı összegei és a végrehajtásának általános szabályai
2. §
(1) A Képviselı-testület a költségvetési címrendet 2011. évre a következık szerint határozza
meg:
Cím
Név
száma

a)
b)

Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatala (a továbbiakban: Hivatal)
Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete
(továbbiakban: IGSZ)
c)
Lajosmizse Város Önkormányzatának Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális
Intézménye (továbbiakban: EGYSZI)
d)
Fekete István Általános Iskola (továbbiakban: FIÁI)
da)
Fekete István Általános Iskola Kollégiuma (továbbiakban: FIÁI Kollégium)
db)
Fekete István Általános Iskola Felsılajosi Tagintézménye (továbbiakban: FIÁI
Felsılajosi tagintézmény)
e)
Lajosmizse Város Mővelıdési Háza és Könyvtára (továbbiakban: Mővelıdési Ház)
f)
Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde (továbbiakban: Óvoda)
fa)
Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde Felsılajosi Tagintézménye
(továbbiakban: Óvoda Felsılajosi tagintézménye)
fb)
Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde Bölcsıdei Tagintézménye
(továbbiakban: Óvoda Bölcsıdei tagintézménye)
(2) A nem intézményi keretek közötti szakfeladatok az 1. mellékletben alkotnak önálló
címeket.
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3. §
(1) A Képviselı-testület az önkormányzati tevékenységek megvalósításáról e rendeletben
megállapított egységes költségvetés szerint gondoskodik.
(2) A Képviselı-testület Lajosmizse Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat)
2011. évi költségvetésének
Ezer Ft-ban
Eredeti
elıirányzat
a)

tárgyévi költségvetési bevételek fıösszegét

Módosított
elıirányzat

Teljesítés

1 789 768

1 854 528

1 756 405

1 530 455

1 587 686

1 652 350

259 313

266 843

102 389

1 884 292

1 993 174

1 691 124

1 543 883

1 639 513

1 583 215

297 129

353 661

105 492

bc) pénzforgalom nélküli kiadások

43 280

0

0

melybıl: általános tartalék

7 500

0

0

és céltartalék

35 780

0

0

tárgyévi költségvetési hiány (mőködési) összegét
állapítja meg.

94 524

138 646

d) A költségvetési hiány belsı finanszírozására
szolgáló elızı évek pénzmaradványát
da) mőködési célra

94 524

94 820

56 708

57 004

37 816

37 816

aa) mőködési költségvetést
ab) felhalmozási költségvetést

b) tárgyévi költségvetési kiadások fıösszegét
ba) mőködési költségvetést
bb) felhalmozási költségvetést

c)

db) felhalmozási célra
hagyja jóvá.

4. §
(1) A Képviselı-testület a nem intézményi keretek közötti szakfeladatok kiadásának
alakulását az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) A Képviselı-testület a Hivatal igazgatási tevékenységének szakfeladatokra történı
megbontását a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) A Képviselı-testület a létszám elıirányzatok alakulását az önállóan mőködı és az
önállóan mőködı és gazdálkodó intézményenként a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) A Képviselı-testület a 3. §-ban kimutatott az önkormányzat és a költségvetési szervek
forrásonkénti bevételeit a 4., 5., 6., 7., 8. mellékletek szerint hagyja jóvá.
(5) A Képviselı-testület a pénzforgalmi egyeztetést a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
(6) A Képviselı-testület az önkormányzat önállóan mőködı és gazdálkodó; az önállóan
mőködı költségvetési szervek 2011. évi bevételeit a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
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(7) A Képviselı-testület a 4. §-ban feltüntetett mőködési, fenntartási és felhalmozási
elıirányzatok önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szervenkénti kiadásait a 11.
melléklet szerint hagyja jóvá.
(8) A Képviselı-testület az egyéb mőködési kiadások részletezését, a mőködési célú
pénzeszköz átadásokat a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
(9) A Képviselı-testület az önkormányzat által folyósított ellátások részletezését a 13.
melléklet alapján hagyja jóvá.
(10) A Képviselı-testület a felhalmozási kiadások részletezését a 14. melléklet szerint
hagyja jóvá.
(11) A Képviselı-testület az önkormányzat önállóan mőködı és gazdálkodó; önállóan
mőködı költségvetési szervek 2011. évi kiadásait a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.
(12) A Képviselı-testület az önkormányzat 2011. évi összevont költségvetési mérlegét a
16., 16.1., 16.2. mellékletek szerint hagyja jóvá.
(13) A Képviselı-testület az önkormányzat 2011. évi közvetett támogatásait a 17. melléklet
szerint hagyja jóvá.
(14) A Képviselı-testület a többéves kihatással járó feladatok elıirányzatait éves bontásban
a 18. melléklet szerint hagyja jóvá.
(15) A Képviselı-testület az Európai Uniós eszközökkel megvalósuló projektek
elszámolását a 19. melléklet szerint hagyja jóvá.
(16) A Képviselı-testület az önkormányzat 2011. december 31-i állapot szerinti
vagyonkimutatását, és az összesített vagyonkimutatását a 20. és 21. mellékletek szerint
hagyja jóvá.
(17) Lajosmizse Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat (továbbiakban: CKÖ) 2011. évi
zárszámadásának elfogadásáról szóló határozatot a 22. melléklet tartalmazza.
5. A költségvetési pénzmaradvány felhasználásának szabálya
6. §
(1) A 2012. évi költségvetési rendeletben a pénzmaradványt az e rendelettel jóváhagyott
összeggel kell szerepeltetni.
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6. Záró rendelkezések
7. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követı 8. napon lép hatályba.
(2) Hatályát veszti
a) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a 2/2011. (II.24.)
önkormányzati rendelete Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselıtestületének a 2010. évi költségvetésrıl szóló 2/2011. (II.24.) önkormányzati
rendelet módosításáról.
b) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a 7/2011. (III.24.)
önkormányzati rendelete Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselıtestületének a 2010. évi költségvetésrıl szóló 2/2011. (II.24.) önkormányzati
rendelet módosításáról
c) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a 2010. évi
költségvetésrıl szóló 1/2010. (II.18.) önkormányzati rendelet végrehajtásáról szóló
13/2011. (V.20) önkormányzati rendelet
d) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a 14/2011. (V.20.)
önkormányzati rendelete a 2010. évi költségvetésrıl szóló 2/2011. (II.24.)
önkormányzati rendelet módosításáról
e) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a 17/2011. (VII.04.)
önkormányzati rendelete a 2010. évi költségvetésrıl szóló 2/2011. (II.24.)
önkormányzati rendelet módosításáról
f) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a 19/2011. (IX.15.)
önkormányzati rendelete a 2010. évi költségvetésrıl szóló 2/2011. (II.24.)
önkormányzati rendelet módosításáról
g) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a 20/2011. (X.14.)
önkormányzati rendelete a 2010. évi költségvetésrıl szóló 2/2011. (II.24.)
önkormányzati rendelet módosításáról
h) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a 23/2011. (XI.25.)
önkormányzati rendelete a 2010. évi költségvetésrıl szóló 2/2011. (II.24.)
önkormányzati rendelet módosításáról
i) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a 26/2011. (XII.16.)
önkormányzati rendelete a 2010. évi költségvetésrıl szóló 2/2011. (II.24.)
önkormányzati rendelet módosításáról
j) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a 2011. évi
költségvetésrıl szóló 2/2011. (II.24.) önkormányzati rendelete és az e rendeletet
módosító 4/2012. (III.02.) önkormányzati rendelet

Basky András
polgármester

Kutasiné Nagy Katalin
jegyzı

A rendelet kihirdetésének napja: 2012. ……………….

Kutasiné Nagy Katalin
jegyzı
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1. melléklet a 15/2012. (…….) önkormányzati rendelethez

Nem intézményi keretek közötti szakfeladatok kiadásának alakulása (Eredeti elıirányzat)
.

Megnevezés

Szakfeladat

Személyi
juttatás

Munkaadókat
terhelő járulék

Dologi és egyéb
folyó kiadás

Szociálpolitikai
juttatás

Támogatásértékű
működési kiadás

Ezer Ft-ban

Működési célú
pénzeszközátadás
államháztartáson
kívülre

Általános
tartalék

Céltartalék

Beruházás

Felújítás

Felhalmozási célú
pénzeszközátadás
államháztartáson
kívülre

1 870

Összesen

1. Víztermelés, kezelés, ellátás

360000

2. Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése

370000

3. Települési hulladékbegyűjtés, szállítás

381103

4. Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása
5. Folyadék szállítási szolgáltatás .közmű építése
(csatorna)
6. Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása
(belterület.)
7. Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása
(külterület.)

382101

186 375

186 375

422100

32 547

32 547

1 870
200

200

1 645

1 645

522110

12 000

12 000

522110

5 000

5 000

8. Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
9. Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
(Piac)

682001
682002

4 708

1 271

5 485

650

11 464

10. Zöldterület-kezelés (Park)
11. Települési kisebbségi önk. igazgatási
tevékenység (CKÖ)

813000

7 611

1 938

5 155

14 704

841127

267

267

980

1 630

12. Közvilágítás
13. Város-, községgazdálkodás máshová nem
sorolt szolgáltatások

841402

32 684

32 684

841403

1 000

1 000

14. Bölcsıdei ellátás

889101

15. Civil szervezetek mőködési támogatása
16. Sportlétesítmények működtetése és
fejlesztése

890301
931102

17. Köztemető fenntartás és üzemeltetés

963102

18. Önkormányzat igazgatási tevékenysége

52 130
800
4 812

8
6

52 130

15 000

15 800

2 727

8 780

3

0
178 428

19. Szociálpolitikai ellátás
20. Összesen

1 241

Engedélyezett
létszámkeret
(fő)

44 693

84 931

5 640
195 559

54 783

7 500

35 780

25 097

376 429

165 640
153 414

165 640

51

171 280
800

40

15 200

7 500

35 780

296 149

0

980

925 805

68

Nem intézményi keretek közötti szakfeladatok kiadásának alakulása (Teljesítési adatok)
.

Megnevezés

Szakfeladat

Személyi
juttatás

Munkaadókat
terhelő járulék

Szociálpolitikai
juttatás

Dologi és egyéb
folyó kiadás

1. Víztermelés, kezelés, ellátás

360000

1 654

2. Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése

370000

2

3. Települési hulladékbegyűjtés, szállítás

381103

4. Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása
5. Folyadék szállítási szolgáltatás .közmű építése
(csatorna)
6. Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása
(belterület.)
7. Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása
(külterület.)

Támogatásértékű
működési kiadás

Ezer Ft-ban

Működési célú
pénzeszközátadás
államháztartáson
kívülre

Általános
tartalék

Céltartalék

Beruházás

Felújítás

Felhalmozási célú
pénzeszközátadás
államháztartáson
kívülre

Összesen

Engedélyezett
létszámkeret (fő)

1654
192

194

382101

15

4 033

4 048

422100

1 169

50

1 219

522110
15 998

15 998

641

641

522110

8. Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

682001

9. Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
(Piac)

682002

4 018

1 042

3 917

8 977

8

10. Zöldterület-kezelés (Park)

813000

6 912

1 748

6 549

15 209

6

11. Települési kisebbségi önk. igazgatási
tevékenység (CKÖ)

841127

809

809

12. Közvilágítás

841402

32 415

32 415

13. Város-, községgazdálkodás máshová nem
sorolt szolgáltatások

841403

6 547

6 547

14. Civil szervezetek mőködési támogatása

890301

15. Sportlétesítmények működtetése és
fejlesztése

931102

16. Köztemető fenntartás és üzemeltetés

960302

17. Önkormányzat igazgatási tevékenysége

800
3 951

177 058

18. Szociálpolitikai ellátás
19. Szakmai érdek-képviseleti tevékenység
támogatása

1 022

15 784

16 584

3 423

8 396

53

2 077

1 500

3 630

44 505

63 531

26 647

200

311 941

7 354

3 195

890602

176 778

1 330

3 598

4 928

193

66 503

412000

21. Közhasznú foglalkoztatás

890442

14 594

2 068

1 926

18 588

22. Statisztikai tevékenység

841173

5 931

1 441

508

7 880

23. Út, autópálya építése

421100

66 696

171
212 464

59 180

143 875

176 778

51

187 327

20. Lakó- és nem lakóépület építése

24. Összesen

3

4 398

41

15 976

0

0

99 481

171
0

1 700

713 852

68

2. melléklet a 15/2012. (……….) önkormányzati rendelethez

A Hivatal igazgatási tevékenységének szakfeladatokra történı megbontása
Ezer Ft-ban

Megnevezés

Szakfeladat

Személyi
juttatás

Munkaadókat
terhelő
járulék

Dologi és
egyéb
folyó
kiadás

Szociálpolitikai
juttatás

Működési
célú és
Felhalmozási
támogacélú
Tartalék Beruházás
tásértékű
pénzeszköz
működési
átadás
kiadás

Összesen

Engedélyezett
létszám keret
(fő)

1. Igazgatási tevékenység

841126

96 694

24 302

55 382

176 378

33

2. Adó, illeték kiszabása,
beszedése

841133

21 527

5 364

7 059

33 950

6

3. Területi igazgatás

841124

37 901

9 557

12 185

59 643

11

4. Jogalkotás

841112

22 306

5 470

10 305

43 280

25 097

106 458

1

178 428

44 693

84 931

43 280

25 097

376 429

51

5. Összesen

0

A Hivatal igazgatási tevékenységének szakfeladatokra történı megbontása (Teljesítési adatok)
Ezer Ft-ban

Megnevezés

Szakfeladat

Személyi
juttatás

Munkaadókat
terhelő
járulék

Dologi és
egyéb
folyó
kiadás

Szociálpolitikai
juttatás

1. Igazgatási tevékenység

841126

97 291

24 598

46 006

2. Adó, illeték kiszabása,
beszedése

841133

18 878

4 935

3 780

3. Területi igazgatás

841124

36 907

9 330

7 507

4. Jogalkotás

841112

23 982

5 642

6 238

177 058

44 505

63 531

5. Összesen

42

Működési
célú és
Felhalmozási
támogacélú
Tartalék Beruházás
tásértékű
pénzeszköz
működési
átadás
kiadás
0

0

0

0

Összesen

Engedélyezett
létszám keret
(fő)

168 876

33

27 593

6

144

53 888

11

25 722

61 584

1

311 941

51

781

26 647

200

200

3. melléklet a 15/2012. (……….) önkormányzati rendelethez

Létszám elıirányzat alakulása önállóan mőködı és gazdálkodó; önállóan mőködı
intézményenként
Megnevezés
1. Zöldterület-kezelés (Park)
2. Önkormányzat igazgatási tevékenysége
3. Települési kisebbségi önkormányzat
igazgatási tevékenysége
4. Sportlétesítmények működtetése és
fejlesztése
5. Nem lakóingatlan bérbeadása,
üzemeltetése (Piac)
6. Önkormányzat összesen
7. IGSZ
8. FIÁI
9. FIÁI Kollégiuma
10. Óvoda
11. Művelődési Ház
12. EGYSZI
13. FIÁI Felsőlajosi tagintézménye
14. Óvoda Felsőlajosi tagintézménye
15. Óvoda Bölcsődei tagintézménye
16. Intézmény összesen

Eredeti
előirányzat
6
51

Módosított
előirányzat
6
51

3

3

1

8

8

6

68
6
91
33
53
14
37
8
7
7
256

68
6
91
33
53
14
37
8
7
7
256

61
6
86
28
52
11
37
8
7
7
242

324

324

303

17. Mindösszesen

43

Teljesítés
5
49

4. melléklet a 15/2012. (……….) önkormányzati rendelethez
Az Önkormányzat 2011. évi bevételei
Ezer Ft-ban
Megnevezés
1. Költségvetési bevételek
1.1. Mőködési bevételek
1.1.1. Mőködési bevételek
1.1.2. Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei
1.1.2.1. Helyi adók
1.1.2.2. Átengedett központi adók
1.1.2.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek
1.1.3. Mőködési támogatások
1.1.3.1. Normatív hozzájárulások
1.1.3.2. Központosított elıirányzatokból mőködési célúak
1.1.3.3. Helyi önkormányzatok kiegészítı támogatása
1.1.3.4. Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott elıadómővészeti szervezetek támogatása
1.1.3.5. Normatív kötött felhasználású támogatások
1.1.4. Egyéb mőködési bevételek
1.1.4.1. Támogatásértékő mőködési bevételek összesen
1.1.4.1.1.ebbıl: támogatás értékő mőködési bevételek társadalombiztosítási
alaptól
1.1.4.2. Mőködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl
1.1.4.3. Elızı évi mőködési célú elıirányzat maradvány, pénzmaradvány átvétel
1.1.4.4. Elızı évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések
1.2. Felhalmozási bevételek
1.2.1. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek
1.2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése
1.2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tıke bevételei
1.2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei
1.2.2. Felhalmozási támogatások
1.2.2.1. Központosított elıirányzatokból fejlesztési célúak
1.2.2.2. Fejlesztési célú támogatások
1.2.3. Egyéb felhalmozási bevételek
1.2.3.1. Támogatásértékő felhalmozási bevételek összesen
1.2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl
1.2.3.3. Elızı évi felhalmozási célú elıirányzat maradvány, pénzmaradvány
átvétel
1.3. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele
1.4. Pénzforgalom nélküli bevételek
1.5. Költségvetési bevételek összesen 1.1.+1.2.+1.3.+1.4.
1.6. Elızı évek pénzmaradványának igénybevétele
1.6.1. Mőködési célra
1.6.2. Felhalmozási célra
1.7. Finanszírozási bevételek összesen
1.7.1. Értékpapírok értékesítésének bevétele
1.7.2. Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei
1.7.2.1. Mőködési célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás mőködési célra
1.7.2.2. Felhalmozási célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás felhalmozási célra
1.8.Tárgyévi bevételek, a belsı és külsı finanszírozási mőveletekkel együtt
1.9. Irányító szervtıl kapott támogatás

Hivatal
Eredeti ei.

Mód ei.

IGSZ

Teljesítés

Telj. %

Eredeti
ei.
173 224
82 892

Mód ei.

Összesen

Teljesítés

Telj. % Eredeti ei.

1 357 231
27 060
629 837
263 500
359 187
7 150
584 038
469 580

1 399 379
31 660
631 158
264 710
359 187
7 261
623 383
473 242
5 440
9 280

1 482 531
49 010
699 548
329 318
361 274
8 956
623 383
473 424
5 440
9 280

105,9
154,8
110,8
124,4
100,6
123,3
100,0
100,0
100,0
100,0

188 307
83 631

169 819
82 445

90,2
98,6

114 458
116 296
92 842

135 238
113 178
106 442

135 238
110 590
101 803

100,0
97,7
95,6

90 332
44 929

104 676
59 273

87 374
61 839

23 454

6 736

3 022

44,9

44 929

45 793

45 403

45 403

259 313
19 800
16 500
3 300

266 755
10 524
1 500
9 024

5765
102 301
9 298
0
9 298

88

0

0

0

239 513

256 231

93 003

36,3

88

88

100,0

239 513

256 231

93 003

36,3

88

88

100,0

38,4
88,4

Mód ei.

Teljesítés

1 587 686
115 291
631 158
264 710
359 187
7 261
623 383
473 242
5 440
9 280

1 652 350
131 455
699 548
329 318
361 274
8 956
623 383
473 424
5 440
9 280

104,1
114,0
110,8
124,4
100,6
123,3
100,0
100,0
100,0
100,0

83,5
104,3

114 458
206 628
137 771

135 238
217 854
165 715

135 238
197 964
163 642

100,0
90,9
98,7

47 945

104,7

44 929

45 793

47 945

104,7

25 535

56,2

68 857

52 139

28 557

54,8

88

100,0

259 313
19 800
16 500
3 300

266 843
10 524
1 500
9 024

5 765
102 389
9 298
0
9 298

0

0

0

239 513
0
239 513

256 319

93 091

36,3

256 319

93 091

36,3

103,0

1 666
0
1 616 544
80 632
42 816
37 816
0

1 666 134
80 632
42 816
37 816
43 825

1 586 498
80 632
42 816
37 816
0

0
1 697 176

43 825
1 790 591

0
1 667 130

44

Telj. %

1 530 455
109 952
629 837
263 500
359 187
7 150
584 038
469 580

38,4
88,4
103,0

1 666
95,2
100,0
100,0
100,0

93,1

0
173 224
13 892
13 892

188 395
14 188
14 188

169 907
14 188
14 188

90,2
100,0
100,0

187 116
771 371

202 583
795 495

184 095
794 763

90,9
99,9

0
1 789 768
94 524
56 708
37 816
0

1 854 528
94 820
57 004
37 816
43 825

1 756 405
94 820
57 004
37 816
0

0
1 884 292
771 371

43 825
1 993 174
795 495

0
1 851 225
794 763

94,7
100,0
100,0
100,0

92,9
99,9

5. melléklet a 15/2012. (……...) önkormányzati rendelethez

Mőködési bevételek részletezése
Ezer Ft-ban
eredeti
elıirányzat

Megnevezés

Módosított
elıirányzat

3 000
22 060
2 000
0
27 060

1. Közhatalmi bevételek
2. Egyéb saját mőködési bevétel
3. Mőködési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések
4. Mőködési célú hozam- és kamatbevételek
5. Mőködési bevételek

Teljesítés

3 000
24 260
2 000
2 400
31 660

4 087
29 715
12 788
2 420
49 010

Teljesítés
%
136,2
122,5
639,4
100,8
154,8

Önkormányzat sajátos mőködési bevételei
Helyi adók részletezése
Ezer Ft-ban
eredeti
elıirányzat

Megnevezés
1. Idegenforgalmi adó
2. Iparőzési adó állandó jelleggel végzett iparőzési
tevékenység után
3. Helyi adók összesen

Módosított
elıirányzat

Teljesítés

Teljesítés
%

3 500

3 500

5 897

168,5

260 000
263 500

261 210
264 710

323 421
329 318

123,8
124,4

Átengedett központi adók részletezése
Ezer Ft-ban
Megnevezés

eredeti
elıirányzat
80 604
165 583
113 000
359 187

1. Személyi jövedelemadó helyben maradó része
2. Jövedelemkülönbség mérséklése
3. Gépjármőadó
4. Átengedett központi adók

Módosított
elıirányzat

Teljesítés

80 604
165 583
113 000
359 187

80 604
165 583
115 087
361 274

Teljesítés
%
100,0
100,0
101,8
100,6

Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek részletezése
Megnevezés

eredeti
elıirányzat
6 650
0

1. Pótlékok, bírságok
2. Környezetvédelmi bírság
3. Építésügyi bírság
4. Talajterhelési díj
5. Egyéb sajátos bevételek
6. Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek

500
0
7 150

45

Módosított
elıirányzat
6 650
0
111
500
0
7 261

Teljesítés
3 587
257
111
642
4 359
8 956

Ezer Ft-ban
Teljesítés
%
53,9
100,0
128,4
123,3

6. melléklet a 15/2012. (……...) önkormányzati rendelethez

Mőködési támogatások részletezése
Ezer Ft-ban
Megnevezés

eredeti
elıirányzat
469 580
41 687
427 893
326 987
80 591
62 002

1. Normatív hozzájárulások
1.1.1. Lakosságszámhoz kötött
1.1.2. Feladatmutatóhoz kötött
1.2.1. Közoktatási feladatokra
1.2.2. Szociális feladatokra
1.2.3. Globális feladatokra
2. Központosított elıirányzat
3.Normatív kötött felhasználású támogatások
3.1. Kiegészítı támogatás egyes közoktatási
feladatokhoz
3.2. Egyes szociális feladatok támogatása
3.3. Szociálpolitikai juttatásokra
4. Egyéb központi támogatás

46

Teljesítés

Teljesítés
%

473 424
41 687
431 737
327 223
84 199
62 002
5 440
135 238

100,0
100,0
100,0

114 458

473 424
41 687
431 737
327 223
84 199
62 002
5 440
135 238

3 031

3 019

3 019

100,0

122
111 305

122
132 097
9 280
623 382

122
132 097
9 280
623 382

100,0
100,0
100,0
100,0

584 038

5. Mőködési támogatások összesen

Módosított
elıirányzat

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

7. melléklet a 15/2012. (……...) önkormányzati rendelethez
Egyéb mőködési bevételek
Támogatásértékő mőködési bevételek részletezése
Megnevezés

eredeti
elıirányzat

1. Támogatásértékű működési bevétel kp-i
költségvetési szervtől
(CKÖ 210 eFt + feladatalapú támogatása: 342 eFt)
(Közfoglalkoztatás eszközvásárlása 301 eFt + 783 eFt +
413 eFt) (Közfoglalkoztatás: 8.980 eFt + 1.847 eFt +
1.895 eFt + 1.503 eFt)
2. Támogatásértékű működési bevétel helyi
önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől
(09/13)(Felsőlajostól működésre: 9.366 eFt és
egészségügyi szolgáltatás: 4.434 eFt, Közoktatási és
Szociális 11.319 eFt, 2007., 2008., 2009. évi
elszámolás: 286 eFt)
(Kerekegyházától Belső Ellenőrzési Társulás 664 eFt)
(CKÖ 200 eFt)
3. Támogatásértékű működési bevétel Többcélú
Kistérségi Társulástól (09/14) (Közoktatás 26.688 eFt,
Szociális 6.392 eFt, Logopédia 2.158 eFt + 2010. évi
elmaradás: 742 eFt) (Logopédia +331 eFt, nem
tervezett támogatás 2.337 eFt)
4. Támogatásértékő mőködési bevételek

Módosított
elıirányzat

Teljesítés

Ezer Ft-ban
Teljesítés
%

31 079

40 480

36 401

89,9

25 783

26 269

27 533

104,8

35 980

39 693

37 869

95,4

92 842

106 442

101 803

95,6

Mőködési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülrıl
Megnevezés

eredeti
elıirányzat

1. Működési célú pénzeszközátvétel EU
költségvetésből (ÁROP-Roma)
2. Működési célú pénzeszközátvétel az EU
költségvetésből (TÁMOP-Gyermekjóléti)
3. TIOP-1.1.1-07/0-2008-0923 "Professzionális oktatás
elérése az IKT eszközökkel a Fekete István Általános
Iskolában Lajosmizsén és Felsőlajoson"
4. Mőködési célú pénzeszközátvétel
államháztartáson kívülrıl

47

Módosított
elıirányzat

Teljesítés

Ezer Ft-ban
Teljesítés
%

3 007

3007

2 169

72,1

17 718

1 000

171

17,1

2 729

2 729

682

25,0

23 454

6 736

3 022

44,9

8. melléklet a 15/2012. (……...) önkormányzati rendelethez
Felhalmozási bevételek részletezése
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítés részletezése
Ezer Ft-ban
eredeti
elıirányzat

Megnevezés

Módosított
elıirányzat

16 500

1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

Teljesítés
%

Teljesítés

1 500

0

Sajátos felhalmozási és tıke bevételek részletezése
Ezer Ft-ban

eredeti
elıirányzat

Megnevezés
1. Önkormányzati lakások értékesítése (törlesztés)
2. Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetéséből,
koncesszióból származó bevétel.
3. Osztalék és hozambevétel
4.Önkormányzat sajátos felhalmozási és tıke
bevételei

Módosított
elıirányzat

Teljesítés
%

Teljesítés

1500

1 500

1 271

84,7

1800

1 800

2 303

127,9

5 724

5 724

100,0

9 024

9 298

103,0

3 300

Egyéb felhalmozási bevételek részletezése
Ezer Ft-ban

Megnevezés

eredeti
elıirányzat

Módosított
elıirányzat

Teljesítés
%

Teljesítés

1. Beruházási célú pénzeszközátvétel EU
költségvetésből DAOP - Bölcsőde

51 416

51 416

51 188

99,6

2. TIOP-1.1.1-07/0-2008-0923 "Professzionális oktatás
elérése az IKT eszközökkel a Fekete István Általános
Iskolában Lajosmizsén és Felsőlajoson"

25 097

25 097

25 097

100,0

63 000

63 000

0

100 000

100 000

0

0

16 718

16 718

100,0

239 513

256 231

93 003

36,3

3. DAOP-5.2.1/E-09-2010-0004 Folyékony
hulladéklerakó rekultiváció
4. DAOP-5.2.1/E-09-2010-0005 Szilárd hulladéklerakó
rekultiváció
5. ÁROP-Hivatal fejlesztés
6. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel
államháztartáson kívülrıl

48

9. melléklet a 15/2012. (……...) önkormányzati rendelethez
Önkormányzat pénzforgalmának egyeztetése

Megnevezés
1. Forint költségvetési bankszámlák egyenlege
1.1.Hivatal
1.2.IGSZ
2. Forintpénztár, betétkönyvek egyenlege
2.1.Hivatal
2.2.IGSZ
3. Pénzkészlet tárgyidıszak elején összesen
4. Bevételek
5. Kiadások
6. Forint költségvetési bankszámlák egyenlege
6.1.Hivatal
6.2.IGSZ
7. Forintpénztár, betétkönyvek egyenlege
7.1.Hivatal
7.2.IGSZ
8. Pénzkészlet tárgyidıszak végén összesen

49

Ezer Ft-ban
Teljesítés
48 684
37 348
11 336
134
134
0
48 818
2 546 859
2 492 703
102 871
101 881
990
103
103
0
102 974

10. melléklet a 15/2012. (………...) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat önállóan mőködı és gazdálkodó; önállóan mőködı költségvetési szervek 2011. évi bevételek eredeti elıirányzatai
Ezer Ft-ban
Megnevezés

IGSZ

EGYSZI

FIÁI
Kollégiuma

FIÁI

Művelődési
Ház

Óvoda

FIÁI Felsőlajosi
tagintézménye

Óvoda
Felsőlajosi
tagintézménye

0

1. Költségvetési bevételek
1.1. Mőködési bevételek
1.1.1. Mőködési bevételek
1.1.2. Egyéb mőködési bevételek

14 763

1.1.2.1. Támogatásértékő mőködési bevételek összesen
1.1.2.1.1.ebbıl: támogatás értékő mőködési bevétel társadalombiztosítási

Összesen

3 870

28 554

20 697
alaptól

5 850

23 586

19 706

5 000

2 991

3 278

0
82 892
0
45 403

44 929

44 929
0

1.1.2.2. Mőködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl
1.2. Felhalmozási bevételek

0

1.2.1. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek
1.2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

0

1.2.2. Egyéb felhalmozási bevételek

0

0

1.2.2.1. Támogatásértékő felhalmozási bevételek összesen

0

1.2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl

0

1.2.2.3. Elızı évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétel

0

1.3. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

0

1.4. Pénzforgalom nélküli bevételek

0

1.5. Költségvetési bevételek összesen 1.1.+1.2.+1.3.+1.4.

0
0

1.6. Elızı évek pénzmaradványának igénybevétele
1.6.1. Mőködési célra

1 200

6 978

1 895

800

2 019

500

500

13 892

1.6.2. Felhalmozási célra

0

1.7. Finanszírozási bevételek összesen

0

1.8.Tárgyévi bevételek, a belsı és külsı finanszírozási mőveletekkel együtt
1.9. Irányító szervtıl kapott támogatás

60 892
771 371

31 545

30 449

26 356

30 605

3 491

3 778

187 116
771 371

Az Önkormányzat önállóan mőködı és gazdálkodó; önállóan mőködı költségvetési szervek bevételei (Teljesítési adatok)
Ezer Ft-ban
Megnevezés

IGSZ

1. Költségvetési bevételek
1.1. Mőködési bevételek
1.1.1. Mőködési bevételek
1.1.2. Egyéb mőködési bevételek
1.1.2.1. Támogatásértékő mőködési bevételek összesen
1.1.2.1.1.ebbıl: támogatás értékő mőködési bevétel társadalombiztosítási

alaptól

1.1.2.2. Mőködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl
1.2. Felhalmozási bevételek
1.2.1. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek
1.2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése
1.2.2. Egyéb felhalmozási bevételek
1.2.2.1. Támogatásértékő felhalmozási bevételek összesen
1.2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl
1.2.2.3. Elızı évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétel
1.3. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele
1.4. Pénzforgalom nélküli bevételek
1.5. Költségvetési bevételek összesen 1.1.+1.2.+1.3.+1.4.
1.6. Elızı évek pénzmaradványának igénybevétele
1.6.1. Mőködési célra
1.6.2. Felhalmozási célra
1.7. Finanszírozási bevételek összesen
1.8.Tárgyévi bevételek, a belsı és külsı finanszírozási mőveletekkel
együtt

EGYSZI
67 412
67 412
15 961
51 451
51 451
47 945

FIÁI
18 613
18 613
3 137
15 476
7 483

FIÁI
Kollégiuma
28 890
28 890
27 935
955
955

Művelődési
Ház

Óvoda
27 205
27 205
25 088
2 117
1 370

16 795

747

2 623
2 623
2 623

Összesen

88

169 819
169 819
82 445
87 374
61 839
47 945
25 535
88

88

88

7 993

22 795
22 795
5 420
17 375
580

FIÁI Felsőlajosi
tagintézménye

Óvoda
Felsőlajosi
tagintézménye
2 281
2 281
2 281

67 500

18 613

28 890

22 795

27 205

2 623

2 281

169 907

67 500

18 613

28 890

22 795

27 205

2 623

2 281

169 907

51

11. melléklet a 15/2012. (……...) önkormányzati rendelethez
Az Önkormányzat 2011. évi kiadásai
Ezer Ft-ban
Megnevezés
1. Költségvetési kiadások

Hivatal
Eredeti ei.

Mód. ei.

IGSZ

Teljesítés

Telj. %

Eredeti ei.

Mód. ei.

Összesen

Teljesítés

Telj. %

Eredeti ei.

Mód. ei.

Teljesítés

Telj. %

1.1. Mőködési kiadások

585 396

645 746

612 671

94,9

958 487

993 767

970 544

97,7

1 543 883

1 639 513

1 583 215

96,6

1.1.1. Személyi juttatás

195 559

212 968

212 464

99,8

527 610

548 975

538 758

98,1

723 169

761 943

751 222

98,6

1.1.2. Munkaadókat terhelı járulékok

54 783

57 636

59 180

102,7

135 405

142 380

134 156

94,2

190 188

200 016

193 336

96,7

1.1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások

153 414

168 831

143 875

85,2

295 472

301 662

296 880

98,4

448 886

470 493

440 755

93,7

1.1.4. Egyéb mőködési kiadások:

181 640

206 311

197 152

95,6

750

750

100,0

181 640

207 061

197 902

95,6

800

5 209

4 398

84,4

800

5 209

4 398

84,4

15 200

16 249

15 976

98,3

15 200

16 249

15 976

98,3

165 640

184 853

176 778

95,6

1.2. Felhalmozási kiadások

297 129

349 350

101 181

29,0

1.2.1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val

296 149

345 870

99 481

28,8

980

3 480

1 700

980

3 480

1 700

1.1.4.1. Támogatásértékő mőködési kiadások
1.1.4.2. Mőködési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
1.1.4.3. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás

750

750

100,0

165 640

185 603

177 528

95,6

4 311

4 311

100,0

297 129

353 661

105 492

29,8

4 311

4 311

100,0

296 149

350 181

103 792

29,6

48,9

980

3 480

1 700

48,9

48,9

980

3 480

1 700

48,9

1.1.4.4. Elızı évi mőködési célú elıirányzat maradvány,
pénzmaradvány átadás
1.1.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai
0

1.2.2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val
1.2.3. Egyéb felhalmozási kiadások
1.2.3.1. Támogatásértékő felhalmozási kiadások
1.2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson
kívülre
1.2.3.3. Elızı évi felhalmozási célú elıirányzat maradvány,
pénzmaradvány átadás

2 417

1.3. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése
1.4. Pénzforgalom nélküli kiadások

2 417

43 280

0

0

43 280

0

0

7 500
35 780

0
0

0
0

7 500
35 780

0
0

0
0

1.5. Költségvetési kiadások összesen 1.1.+1.2.+1.3.+1.4.

925 805

995 096

716 269

72,0

1 884 292

1 993 174

1 691 124

84,8

1.6. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított
támogatás

771 371

795 495

794 763

99,9

771 371

795 495

794 763

99,9

1.4.1.ebbıl: általános tartalék
1.4.2.
céltartalék

52

958 487

998 078

974 855

97,7

12. melléklet a 15/2012. (……..) önkormányzati rendelethez
Egyéb mőködési kiadás részletezése
Támogatásértékő mőködési kiadás
Ezer Ft-ban
Megnevezés

Eredeti
elıirányzat

Módosított
elıirányzat

600
200

600
200

600
200

100,0
100,0

1 825

1 014

55,6

122

122

100,0

1 033
300
829
300
5 209

1 033
300
829
300
4 398

100,0
100,0
100,0
100,0
84,4

1. Lajosmizsei Rendőrőrs
2. CKÖ
3. 2007., 2008., 2009. évi kiegészítő normatív
támogatás elszámolása
4. Pszichológus, gyógypedagógus támogatása (0,5-0,5
fő)
5. Iskolapszichológus
6. Pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali ellátása
7. Közfoglalkoztatás
8. RÉV (TKT 2010. év)
9. Támogatásértékű működési kiadás

800

Teljesítés

Teljesítés
%

Mőködési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre
Ezer Ft-ban
Megnevezés

Módosított elıirányzat

Önkéntes Tűzoltóság

Teljesítés

3 850

3 850
Ezer Ft-ban

Megnevezés

Eredeti
elıirányzat

Módosított
elıirányzat

Teljesítés

Támogatott cél

1 Társadalmi szervezetek
300

1.1. Lajosmizsei Polgárőr Egyesület

300

Üzemanyag költségek fedezése,
rendszámfelismerő berendezés üzemeltetése

1.2. Gyermekmosoly Alapítvány

47

47 Kollégista gyermekek színházba eljuttatása

1.3. Tündérkert Alapítvány
1.4. Lajosmizsei Kultúrapártoló
Alapítvány
1.5. Mozgáskorlátozottak BácsKiskun Megyei Egyesület Lajosmizsei
Csoport
1.6. Őszikék Nyugdíjas Klub
Egyesület

47

47 Fejlesztő játékok vásárlása

47

47

47

1.7. Életfa Hagyományőrző Egyesület

47

47 25 éves jubileumi ünnepség támogatása

25

25

1.8. Lajosmizsei Jászok Ifjúsági
Egyesület

25

1.9. Pedagógus Nyugdíjas Olvasókör

20

1.10. Bene Vízvilág Alapítvány
1.11. "Mizsei Vadrózsák" néptánccsoport
1.12.Társadalmi szervezetek
támogatása összesen

25

750

Családi majális programjainak finanszírozása,
Könyves programok támogatása
Gyógyfürdő látogatás, színház, helyi kulturális
47 rendezvények látogatása, évzáró, nőnapi,
adventi, télapó rendezvények

Megfelelő próbatermi és színpadi hangosítás
hiányának megszüntetése
A régi Polgármesteri Hivatalban helyiséget
25 kérnek, a helység bútorozásának megoldása a
támogatásból.
20 Érseki kastély, Szarvasi arborétum megtekintése
V. Hagyományőrző Családi Majális kiadásainak
25
támogatása

25

25

655

655

53

Színpadi fellépő ruha és cipő vásárlása

2. Sportszervezetek
2.1. Lajosmizsei Sakk Kör

150

150 Működési támogatás

2.2. Fekete István Általános
Iskolai Sport Egyesület

100

100

2.3. Asztalitenisz Club

200

200 Működési támogatás

50

50 Működési támogatás

50

50

Működési támogatás

2.4. Topkids Kse
2.5. N-18 Postagalamb Sport
Egyesület
2.6. Lajosmizse Városi Labdarugó
Club
(felnőtt labdarúgás)

Működési támogatás

2.7. Lajosmizse Városi Labdarugó
Club
(utánpótlás nevelés)

400

400

1 000

1 000

3 050

3 050

300

300

200

200 Működési támogatás

Működési támogatás

2.8. Mizse Kézilabda Club (férfi
szakosztály)
2.9. Lajosmizse Női Kézilabda
Klub
2.10. Lajosmizsei UKC
2.11. Kollár Petra
2.12. Főnix Dance 2005 Tánc és
Sport Egyesület
2.13. Sportszervezetek
támogatása összesen

5 300

3. Egyéb szervezetek
3.1. Református egyház

4. Egyéb támogatások
4.1. Bursa Hungarica

50

50

5 600

5 600

150

150

350

400

4.2. Folyékony hulladék
ártalmatlanítás

590

1.3. Orvosok támogatása
(3 fogorvos, 2 gyerekorvos, 6
körzeti orvos) (30eFt/hó/praxis)
4.4. Rákóczi Szövetség

3 960
30

4.5. LEADER HACS

814

4.6. Kecskeméti Film Kft.
4.7. Egyéb támogatások
összesen
5. Működési kiadás összesen

Működési támogatás

50 Versenyeken való részvétel támogatása

200

350

Működési támogatás

50

3.2. Lajosmizséért Közalapítvány

3.3. Egyéb szervezetek
támogatása összesen

Versenyeken való részvétel támogatása

Versenyeken való részvétel támogatása

Kántortanítói lakás felújítása. Parókiában
közösségi tér kialakítása.
Lajosmizsei hagyományok megőrzése,
kulturális és sporttevékenységek
200
támogatása, közrend és közbiztonság
védelme.
Kántortanítói lakás felújítása. Parókiában
350 közösségi tér kialakítása.

Hátrányos helyzetű gyermekek
továbbtanulásának támogatása
Csatorna rákötési lehetőséggel nem
192 rendelkező lakosság folyékony hulladék
elszállításának támogatása
Működési támogatás
3 960
425

30

„Beiratkozási ösztöndíj program”
támogatása

814 Működési támogatás
100 Működési támogatás

4 950

5 794

5 521

15 200

16 249

15 976
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13. melléklet a 15/2012. (……...) önkormányzati rendelethez
Önkormányzat által folyósított ellátások részletezése
Ezer Ft-ban
Megnevezés
1. Rendszeres szociális segély (55 éven felüliek,14 éven aluliak)
2. Rendszeres szociális segély (önkormányzati rendeletben
meghatározott feltételnek megfelel)
3. Rendszeres szociális segély egészségkárosodott személyek
részére
4. Rendelkezésre állási támogatás
5. Bérpótló juttatás
6. Közcélú munka (2010. december hónapra járó, 2011. január
hónapban kifizetendő)
7. Idõskorúak járadéka
8. Lakásfenntartási támogatás (normatív)
9. Adósságkezelési szolgáltatásban részesülőknek kifizetett
lakásfenntartási támogatás
10. Lakásfenntartási támogatás (helyi megállapítás)
11. Adósságcsökkentési támogatás
12. Ápolási díj (normatív)
13. Ápolási díj (helyi megállapítás)
14. Átmeneti segély
15. Temetési segély
16. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők
pénzbeli támogatása
17. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítő
gyermekvédelmi támogatás pótléka
18. Óvodáztatási támogatás
19. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (helyi megállapítás)
20. Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás
21. Rászorultságtól függő pénzbeli szociális, gyermekvédelmi
ellátások összesen
22. Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás
23. Természetben nyújtott rendszeres szociális segély
24. Adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram
fogyasztást mérő készülék biztosítása
25. Átmeneti segély
26. Temetési segély
27. Köztemetés
28. Közgyógyellátás
29. Rászorultságtól függő normatív kedvezmények
(mozgáskorlátozottak támogatása)
30. Étkeztetés
31. Házi segítségnyújtás
32. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
33. Természetben nyújtott óvodáztatási támogatás
34. Természetben nyújtott szociális ellátások összesen
35. Önkormányzatok által folyósított szociális, gyermekvédelmi
ellátások összesen
36. Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és
gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás
37. Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és
gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás
38. Önkormányzatok által folyósított ellátások összesen
39. Ápolási díj járuléka

882111

eredeti
elıirányzat
19 000

Módosított
elıirányzat
24 000

882111

7 500

882111
882111

Szakfeladat

Teljesítés

Teljesítés %

23 511

98,0

7 500

6 570

87,6

4 750
59 750

19 000
51 499

18 921
48 030

99,6
93,3

882111

500

824

824

100,0

882112
882113

15 000
9 000

13 000
13 000

12 771
12 117

98,2
93,2

882114

400

550

540

98,2

882115

23 500

31 500

30 605

97,2

882122
882123

5 000
1 500

4 500
1 200

4 184
1 159

93,0
96,6

882117

12 000

12 000

11 437

95,3

882118

300

150

103

68,7

882119
882124

500
40

270
40

270
39

100,0
97,5

158 740

179 033

171 081

95,6

882122

1 000

1 000

932

93,2

882203
882202

1 100
2 200

2 000
1 850

1 987
1 830

99,4
98,9

882125

2 600

970

948

97,7

6 900

5 820

5 697

97,9

165 640

184 853

176 778

95,6

165 640
5 640

184 853
7 560

176 778
7 345

95,6
97,2
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14. melléklet a 15/2012. (……...) önkormányzati rendelethez
Felhalmozási kiadások részletezése
Ezer Ft-ban
Megnevezés

Eredeti
Módosított
elıirányzat elıirányzat

1. KEOP-7.1.2.0/2F/09-2010-0077 Lajosmizse város
csatornahálózatának kiépítése és szennyvíztisztító
telepének bıvítése
2. DAOP-4.1.3/C-2f-20009-0019 Elsı Esély
Program Bölcsıdei ellátás biztosítása Lajosmizse
Városban
3. TIOP-1.1.1-07/0-2008-0923 "Professzionális
oktatás elérése az IKT eszközökkel a Fekete István
Általános Iskolában Lajosmizsén és Felsılajoson"
4. DAOP-5.2.1/E-09-2010-0004 Folyékony
hulladéklerakó rekultiváció
5. DAOP-5.2.1/E-09-2010-0005 Szilárd
hulladéklerakó rekultiváció
6. DAOP-5.2.1/E-09-2010-0004 Folyékony
hulladéklerakó rekultiváció (saját forrás)
7. DAOP-5.2.1/E-09-2010-0005 Szilárd
hulladéklerakó rekultiváció (saját forrás)
8. KEOP-2011-4.9.0 „Épületenergetikai fejlesztések
megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva”
(önerı)
9. Bölcsıde udvar
10. Központosított elıirányzat „Esélyegyenlıségi
pályázat”
11. Közfoglalkoztatás eszközvásárlása

Teljesítés

Teljesítés
%

32 547

32 547

50

0,2

52 130

49 664

62 282

125,4

25 097

25 097

25 097

100,0

63 000

63 000

100 000

100 000

5 204

5 204
4 033

17,3

18 171

18 171

12. Gépjármővásárlás
13. Urnafal kerítés, urnasírhely kialakítása
14. Licenc (eKÖZIG)

43 825

0

4 221

4 221

100,0

625

625

100,0

692

601

86,8

180

180

100,0

2 500

2 077

83,1

144

144

100,0

171

15. Földterület vásárlása (2583/2hrsz. Kodály Z.u.)
296 149

345 870

99 481

28,8

17.Hallásvizsgáló gép (EGYSZI)

176

176

100,0

18. EKG készülék (EGYSZI)

746

746

100,0

19. Deffibrilátor (EGYSZI)

739

739

100,0

20. Rozsdamentes konyhai bútor (Bölcsıde)

980

980

100,0

21. Gázzsámoly (óvoda)

156

156

100,0

22. Szeletelı gép (óvoda)

140

140

100,0

1 000

1 000

100,0

374

374

100,0

4 311

4 311

100,0

350 181

103 792

29,6

16. Hivatal összesen

23. Büfé korszerősítése (Mővelıdési Ház)
24. Fénymásoló gép (FIÁI Kollégium)
25. IGSZ összesen
296 149

26. Beruházási kiadások ÁFÁ-val
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Egyéb felhalmozási kiadás részletezése
Ezer Ft-ban
Megnevezés

eredeti
Módosított
elıirányzat elıirányzat
980

Teljesítés

Teljesítés
%

980

0

2. Temetı fıbejárat támogatása

1 500

1 500

100,0

3. Elsı lakáshoz jutók támogatása

1 000

200

20,0

3 480

1 700

48,9

1. Csatornahálózat érdekeltségi hozzájárulás

4. Felhalmozási célú pénzeszközátadás
Államháztartáson kívülre

980
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15. melléklet a 15/2012. (……….) önkormányzati rendelethez
Az Önkormányzat önállóan mőködı és gazdálkodó; önállóan mőködı költségvetési szervek 2011. évi kiadások eredeti elıirányzatai
Ezer Ftban
1. Költségvetési kiadások
1.1. Működési kiadások
1.1.1. Személyi juttatás
1.2.2. Munkaadókat terhelı járulékok
1.1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások
1.1.4. Egyéb mőködési kiadások:
1.1.4.1. Támogatásértékő mőködési kiadások
1.1.4.2. Mőködési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
1.1.4.3. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás
1.1.4.4. Elızı évi mőködési célú elıirányzat maradvány, pénzmaradvány
átadás
1.1.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.2. Felhalmozási kiadások
1.2.1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val
1.2.2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val
1.2.3. Egyéb felhalmozási kiadások
1.2.3.1. Támogatásértékő felhalmozási kiadások
1.2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
1.2.3.3. Elızı évi felhalmozási célú elıirányzat maradvány, pénzmaradvány
átadás
1.3. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése
1.4. Pénzforgalom nélküli kiadások
1.4.1.ebbıl: általános tartalék
1.4.2.
céltartalék
1.5.Költségvetési kiadások összesen 1.1.+1.2.+1.3.+1.4.

IGSZ
22 294
15 910
4 179
2 205

EGYSZI
147 911
71 472
18 001
58 438

FIÁI
323 955
219 552
57 145
47 258

FIÁI
Kollégiuma
143 120
50 818
13 052
79 250

Művelődési
Ház
69 549
33 993
8 882
26 674

Óvoda
183 322
101 877
25 511
55 934

FIÁI Felsőlajosi
tagintézménye
39 569
20 605
5 197
13 767

Óvoda
Felsőlajosi
tagintézménye
28 767
13 383
3 438
11 946

Összesen
958 487
527 610
135 405
295 472
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

22 294

147 911

58

323 955

143 120

69 549

183 322

39 569

28 767

0
0
0
0
958 487

Az Önkormányzat önállóan mőködı és gazdálkodó; önállóan mőködı költségvetési szervek kiadásai (Teljesítési adatok)
Ezer Ft-ban
1. Költségvetési kiadások
1.1. Működési kiadások
1.1.1. Személyi juttatás
1.2.2. Munkaadókat terhelı járulékok
1.1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások
1.1.4. Egyéb mőködési kiadások:
1.1.4.1. Támogatásértékő mőködési kiadások
1.1.4.2. Mőködési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
1.1.4.3. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás
1.1.4.4. Elızı évi mőködési célú elıirányzat maradvány,
pénzmaradvány átadás
1.1.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.2. Felhalmozási kiadások
1.2.1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val
1.2.2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val
1.2.3. Egyéb felhalmozási kiadások
1.2.3.1. Támogatásértékő felhalmozási kiadások
1.2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
1.2.3.3. Elızı évi felhalmozási célú elıirányzat maradvány,
pénzmaradvány átadás
1.3. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése
1.4. Pénzforgalom nélküli kiadások
1.4.1.ebbıl: általános tartalék
1.4.2.
céltartalék
1.5.Költségvetési kiadások összesen 1.1.+1.2.+1.3.+1.4.

IGSZ
21 859
15 768
4 241
1 850

EGYSZI

FIÁI

159 922
76 183
18 203
65 536

BÖLCSŐDE

322 413
221 702
55 894
44 817
750

10 367
4 893
1 178
4 296

FIÁI
Kollégiuma
141 144
51 086
12 801
77 257

Művelődési
Ház
70 441
34 453
8 588
27 400

Óvoda
178 434
101 152
25 230
52 052

FIÁI Felsőlajosi
tagintézménye
39 107
20 178
4 698
14 231

Óvoda
Felsőlajosi
tagintézménye
26 107
13 343
3 323
9 441

750

1 661
1 661

21 859

161 583

323 163
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ÖSSZESEN
969 794
538 758
134 156
296 880
750

750

980
980

374
374

1 000
1 000

296
296

11 347

141 518

71 441

178 730

4 311
4 311

39 107

26 107

974 855

16. melléklet a 15/2012. (………...) önkormányzati rendelethez
Az Önkormányzat 2011. évi összevont költségvetési mérlege
Ezer Ft-ban
Hivatal (+CKÖ)
1. Költségvetési bevételek
1.1 Működési költségvetés
1.1.1. Működési bevételek
1.1.2. Önkormányzatok sajátos működési
bevételei
1.1.3.
Működési támogatások
1.1.4. Egyéb működési bevételek
1.2. Felhalmozási költségvetés
1.2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
1.2.2. Felhalmozási jellegű támogatások
1.2.3. Egyéb felhalmozási bevételek
1.3. Támogatási célú kölcsönök visszatérülése,
igénybevétele
1.3.1.
Működési célra
1.3.2. Felhalmozási célra
1.4. Pénzforgalom nélküli bevételek
1.5. Költségvetési bevételek összesen:
I.+II.+III.+IV.
1.6. Előző évek pénzmaradványának
igénybevétele
1.6.1. Működési célra
1.6.2. Felhalmozási célra
1.7. Finanszírozási bevételek összesen
1.8.Tárgyévi bevételek, a belső és külső
finanszírozási műveletekkel együtt:

IGSZ

Mindösszesen

1 357 231
27 060
629 837
584 038
116 296

173 224
82892

259 313
19 800

0

90332

1 530 455
109 952
629 837
584 038
206 628

Hivatal (+CKÖ)
2. Költségvetési kiadások
2.1. Működési költségvetés
2.1.1. Személyi juttatások
2.1.2. Munkaadókat terhelő járulékok
2.1.3. Dologi kiadások és egyéb folyó
kiadások
2.1.4.
Egyéb működési kiadások
2.1.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai
2.2. Felhalmozási költségvetés
2.2.1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val
2.2.2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val
2.2.3. Egyéb felhalmozási kiadások
2.3. Támogatási célú kölcsönök nyújtása,
törlesztése
2.3.1.
Működési célra
2.3.2. Felhalmozási célra
2.4. Pénzforgalom nélküli kiadások
2.5. Költségvetési kiadások összesen:
I.+II.+III.+IV.

585 396
195 559
54 783
153 414
181 640
0
297 129
296 149
0
980
0
0
0
43 280
925 805

IGSZ

Mindösszesen

958 487
527 610
135 405
295 472

1 616 544

173 224

259 313
19 800
0
239 513
0
0
0
0
1 789 768

80 632

13 892

94 524

0

42 816
37 816
0

13 892

56 708
37 816
0 2.6. Finanszírozási kiadások összesen

0
0
0

1 697 176

187 116

239 513
0
0
0

0

1 884 292

2.7.Tárgyévi kiadások, a belső és külső
finanszírozási műveletekkel együtt:
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925 805

0

1 543 883
723 169
190 188
448 886
181 640
0
297 129
296 149
0
980
0
0
0
43 280
1 884 292

0

958 487

958 487

1 884 292

Az Önkormányzat 2011. évi összevont költségvetési mérlege (teljesítés)
Ezer Ft-ban
Hivatal (+CKÖ)
1. Költségvetési bevételek
1.1 Működési költségvetés
1.1.1. Működési bevételek
1.1.2. Önkormányzatok sajátos működési
bevételei
1.1.3. Működési támogatások
1.1.4. Egyéb működési bevételek
1.2. Felhalmozási költségvetés
1.2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
1.2.2. Felhalmozási jellegű támogatások
1.2.3. Egyéb felhalmozási bevételek
1.3. Támogatási célú kölcsönök visszatérülése
igénybevétele
1.3.1. Működési célra
1.3.2. Felhalmozási célra
1.4. Pénzforgalom nélküli bevételek
1.5. Költségvetési bevételek összesen:
I.+II.+III.+IV.
1.6. Előző évek pénzmaradványának
igénybevétele
1.6.1. Működési célra
1.6.2. Felhalmozási célra
1.7. Finanszírozási bevételek összesen
1.8.Tárgyévi bevételek, a belső és külső
finanszírozási műveletekkel együtt:

IGSZ

Mindösszesen

1 482 531
49 010
699 548
623 383
110 590

169 819
82 445

102 301
9 298
0
93 003
1 666

88

102 239
9 298

88

93 091
1 666

87 374

1 652 350
131 455
699 548
623 383
197 964

1 666
0
1 586 498

1 666
169 907

1 756 405

80 632

14 188

94 820

42 816
37 816

14 188

57 004
37 816

Hivatal (+CKÖ)
2. Költségvetési kiadások
2.1. Működési költségvetés
2.1.1. Személyi juttatások
2.1.2. Munkaadókat terhelő járulékok
2.1.3. Dologi kiadások és egyéb folyó
kiadások
2.1.4. Egyéb működési kiadások
2.1.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai
2.2. Felhalmozási költségvetés
2.2.1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val
2.2.2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val
2.2.3. Egyéb felhalmozási kiadások
2.3. Támogatási célú kölcsönök nyújtása,
törlesztése
2.3.1. Működési célra
2.3.2. Felhalmozási célra
2.4. Pénzforgalom nélküli kiadások
2.5. Költségvetési kiadások összesen:
I.+II.+III.+IV.

612 671
212 464
59 180
143 875
197 152
0
101 181
99 481
0
1 700
2 417

IGSZ

Mindösszesen

970 544
538 758
134 156
296 880
750

1 583 215
751 222
193 336
440 755
197 902

4 311
4 311

105 492
103 792
1 700
2 417

2 417

2 417

716 269

974 855

1 691 124

716 269

974 855

1 691 124

2.6. Finanszírozási kiadások összesen
1 667 130

184 095

1 851 225

2.7.Tárgyévi kiadások, a belső és külső
finanszírozási műveletekkel együtt:

61

16.1. melléklet a 15/2012. (…….) önkormányzati rendelethez
Az Önkormányzat 2011. évi összevont költségvetési mérlege
Ezer Ft-ban
Hivatal
(CKÖ nélkül)
1. Költségvetési bevételek
1.1. Működési költségvetés
1.1.1. Működési bevételek
1.1.2. Önkormányzatok sajátos működési
bevételei

1 357 021
27 060

CKÖ

Hivatal
(CKÖ nélkül)

Hivatal + CKÖ
210

2. Költségvetési kiadások
1 357 231 2.1. Működési költségvetés
27 060 2.1.1. Személyi juttatások

629 837

629 837 2.1.2. Munkaadókat terhelő járulékok

1.1.3. Működési támogatások

584 038

584 038

1.1.4. Egyéb működési bevételek

116 086

210

116 296

1.2. Felhalmozási költségvetés
1.2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
1.2.2. Felhalmozási jellegű támogatások
1.2.3. Egyéb felhalmozási bevételek
1.3. Támogatási célú kölcsönök visszatérülése,
igénybevétele
1.3.1. Működési célra
1.3.2. Felhalmozási célra
1.4. Pénzforgalom nélküli bevételek

259 313
19 800

0

259 313
19 800
0
239 513

0

0

1.5. Költségvetési bevételek összesen:
1.1.+1.2.+1.3.+1.4.

239 513
0
0
0

0
0
0

2.1.3. Dologi kiadások és egyéb folyó
kiadások
2.1.4. Egyéb működési kiadások
2.1.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai
2.2. Felhalmozási költségvetés
2.2.1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val
2.2.2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val
2.2.3. Egyéb felhalmozási kiadások
2.3. Támogatási célú kölcsönök
nyújtása, törlesztése
2.3.1. Működési célra
2.3.2. Felhalmozási célra
2.4. Pénzforgalom nélküli kiadások
2.5. Költségvetési kiadások összesen:
2.1.+2.2.+2.3.+2.4.

1 616 334

210

1 616 544

1.6. Előző évek pénzmaradványának
igénybevétele

80 575

57

80 632

1.6.1. Működési célra

42 759

57

42 816 2.6. Intézményfinanszírozás

1.6.2. Felhalmozási célra

37 816

1.7. Finanszírozási bevételek összesen
1.8. Tárgyévi bevételek, a belső és külső
finanszírozási műveletekkel együtt:

Hivatal + CKÖ
267

54 783
153 147
181 640
0
297 129
296 149
0
980
0

267

0

0

0
0
43 280
925 538

1 697 176

62

153 414
181 640
0
297 129
296 149
0
980
0
0
0
43 280

267

925 805

0
771 371

771 371
0

0 2.7. Finanszírozási kiadások összesen
267

585 396
195 559
54 783

37 816

0
1 696 909

585 129
195 559

CKÖ

2.8. Tárgyévi kiadások, a belső és külső
finanszírozási műveletekkel együtt:

0
1 696 909

267

1 697 176

Az Önkormányzat 2011. évi összevont költségvetési mérlege (teljesítés)
Ezer Ft-ban
Hivatal
(CKÖ nélkül)
1. Költségvetési bevételek
1.1. Működési költségvetés
1.1.1. Működési bevételek
1.1.2. Önkormányzatok sajátos működési
bevételei

1 481 779
49 010

CKÖ

Hivatal
(CKÖ nélkül)

Hivatal + CKÖ
752

2. Költségvetési kiadások
1 482 531 2.1. Működési költségvetés
49 010 2.1.1. Személyi juttatások

699 548

699 548 2.1.2. Munkaadókat terhelő járulékok

1.1.3. Működési támogatások

623 383

623 383

1.1.4. Egyéb működési bevételek

109 838

1.2. Felhalmozási költségvetés
1.2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
1.2.2. Felhalmozási jellegű támogatások
1.2.3. Egyéb felhalmozási bevételek
1.3. Támogatási célú kölcsönök visszatérülése,
igénybevétele
1.3.1. Működési célra
1.3.2. Felhalmozási célra
1.4. Pénzforgalom nélküli bevételek

102 301
9 298
0
93 003

102 301
9 298
0
93 003

1 666

1 666

1 666
0

1 666
0

1.5. Költségvetési bevételek összesen:
1.1.+1.2.+1.3.+1.4.

752

110 590

2.1.3. Dologi kiadások és egyéb folyó
kiadások
2.1.4. Egyéb működési kiadások
2.1.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai
2.2. Felhalmozási költségvetés
2.2.1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val
2.2.2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val
2.2.3. Egyéb felhalmozási kiadások
2.3. Támogatási célú kölcsönök
nyújtása, törlesztése
2.3.1. Működési célra
2.3.2. Felhalmozási célra
2.4. Pénzforgalom nélküli kiadások
2.5. Költségvetési kiadások összesen:
2.1.+2.2.+2.3.+2.4.

1 585 746

752

1 586 498

1.6. Előző évek pénzmaradványának
igénybevétele

80 575

57

80 632

1.6.1. Működési célra

42 759

57

42 816 2.6. Intézményfinanszírozás

1.6.2. Felhalmozási célra

37 816

Hivatal + CKÖ
809

59 180
143 066

612 671
212 464
59 180

809

143 875

197 152
0
101 181
99 481
0
1 700

197 152
0
101 181
99 481
0
1 700

2 417

2 417

2 417

2 417

715 460

809

794 763

716 269

794 763

37 816

1.7. Finanszírozási bevételek összesen
1.8. Tárgyévi bevételek, a belső és külső
finanszírozási műveletekkel együtt:

611 862
212 464

CKÖ

2.7. Finanszírozási kiadások összesen
1 666 321

809

1 667 130

63

2.8. Tárgyévi kiadások, a belső és külső
finanszírozási műveletekkel együtt:

1 510 223

809

1 511 032

16.2. melléklet a 15/2012. (……...) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2011. évi összevont költségvetési mérlege
Ezer Ft-ban
Önkormányzat
1. Költségvetési bevételek
1.1. Működési költségvetés
1.1.1. Működési bevételek
1.1.2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei

1 530 245
109 952
629 837

CKÖ

Mindösszesen
210

1.1.3. Működési támogatások

584 038

1.1.4. Egyéb működési bevételek

206 418

210

1.2. Felhalmozási költségvetés
1.2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
1.2.2. Felhalmozási jellegű támogatások
1.2.3. Egyéb felhalmozási bevételek
1.3. Támogatási célú kölcsönök visszatérülése,
igénybevétele
1.3.1. Működési célra
1.3.2. Felhalmozási célra
1.4. Pénzforgalom nélküli bevételek
1.5 Költségvetési bevételek összesen:
1.1.+1.2.+1.3.+1.4.
1.6. Előző évek pénzmaradványának
igénybevétele
1.6.1. Működési célra
1.6.2. Felhalmozási célra
1.7. Finanszírozási bevételek összesen
1.8. Tárgyévi bevételek, a belső és külső
finanszírozási műveletekkel együtt:

259 313
19 800

0

239 513
0

0

0
0
1 789 558

210

94 467

57

56 651
37 816
0

57

1 884 025

267

Önkormányzat

2. Költségvetési kiadások
1 530 455 2.1. Működési költségvetés
109 952 2.1.1. Személyi juttatások
629 837 2.1.2. Munkaadókat terhelő járulékok
2.1.3. Dologi kiadások és egyéb folyó
584 038
kiadások
206 628 2.1.4. Egyéb működési kiadások
2.1.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai
259 313 2.2. Felhalmozási költségvetés
19 800 2.2.1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val
0 2.2.2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val
239 513 2.2.3. Egyéb felhalmozási kiadások
2.3. Támogatási célú kölcsönök nyújtása,
0
törlesztése
0 2.3.1. Működési célra
0 2.3.2. Felhalmozási célra
0 2.4. Pénzforgalom nélküli kiadások
2.5. Költségvetési kiadások összesen:
1 789 768
2.1.+2.2.+2.3.+2.4.

CKÖ

Mindösszesen

1 543 616
723 169
190 188

267

1 543 883
723 169
190 188

448 619

267

448 886

181 640
0
297 129
296 149
0
980
0

0

0

0
0
43 280
1 884 025

64

0
0
0
43 280

267

94 524
56 708
37 816
0 2.6 Finanszírozási kiadások összesen
2.7.Tárgyévi kiadások, a belső és külső
1 884 292
finanszírozási műveletekkel együtt:

181 640
0
297 129
296 149
0
980

1 884 292
0
0
0
0

1 884 025

267

1 884 292

Az Önkormányzat 2011. évi összevont költségvetési mérlege (teljesítés)
Ezer Ft-ban
Önkormányzat
1. Költségvetési bevételek
1.1. Működési költségvetés
1.1.1. Működési bevételek
1.1.2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei

1 651 598
131 455
699 548

1.1.3. Működési támogatások

623 383

1.1.4. Egyéb működési bevételek

197 212

1.2. Felhalmozási költségvetés
1.2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
1.2.2. Felhalmozási jellegű támogatások
1.2.3. Egyéb felhalmozási bevételek
1.3. Támogatási célú kölcsönök visszatérülése,
igénybevétele
1.3.1. Működési célra
1.3.2. Felhalmozási célra
1.4. Pénzforgalom nélküli bevételek
1.5 Költségvetési bevételek összesen:
1.1.+1.2.+1.3.+1.4.
1.6. Előző évek pénzmaradványának
igénybevétele
1.6.1. Működési célra
1.6.2. Felhalmozási célra
1.7. Finanszírozási bevételek összesen
1.8. Tárgyévi bevételek, a belső és külső
finanszírozási műveletekkel együtt:

102 239
9 298

CKÖ

Mindösszesen
752

752

93 091
1 666
1 666

Önkormányzat

2. Költségvetési kiadások
1 652 350 2.1. Működési költségvetés
131 455 2.1.1. Személyi juttatások
699 548 2.1.2. Munkaadókat terhelő járulékok
2.1.3. Dologi kiadások és egyéb folyó
623 383
kiadások
197 964 2.1.4. Egyéb működési kiadások
2.1.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai
102 239 2.2. Felhalmozási költségvetés
9 298 2.2.1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val
2.2.2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val
93 091 2.2.3. Egyéb felhalmozási kiadások
2.3. Támogatási célú kölcsönök nyújtása,
1 666
törlesztése
2.3.1. Működési célra
1 666 2.3.2. Felhalmozási célra
2.4. Pénzforgalom nélküli kiadások
2.5. Költségvetési kiadások összesen:
1 756 405
2.1.+2.2.+2.3.+2.4.

1 755 653

752

94 763

57

94 820

56 947
37 816

57

57 004
37 816

1 850 416

809

2.6 Finanszírozási kiadások összesen
2.7.Tárgyévi kiadások, a belső és külső
1 851 225
finanszírozási műveletekkel együtt:

65

CKÖ

Mindösszesen

1 582 406
751 222
193 336

809

1 583 215
751 222
193 336

439 946

809

440 755

197 902

197 902

105 492
103 792

105 492
103 792

1 700

1 700

2 417

2 417

2 417

2 417

1 690 315

809

1 691 124

1 690 315

809

1 691 124

17. melléklet a 15/2012. (…….) önkormányzati rendelethez

Kimutatás a közvetett támogatásokról
Ezer Ft-ban

1. Ellátottak térítési díjának illetve kártérítésének méltányosságból
történı elengedésének összege

-

2. Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott
kölcsönök elengedésének összege

-

3. Helyi adónál, gépjármő adónál biztosított kedvezmény, mentesség
összege adónemenként
Helyi iparőzési adómentesség

2 579

4. Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételbıl
nyújtott kedvezmény, mentesség összege

-

5. Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének
összege
Szilárd hulladék közszolgáltatási díjkedvezmény

66

1000

18. melléklet a 15/2012. (…….) önkormányzati rendelethez
A többéves kihatással járó feladatok elıirányzatai éves bontásban
Ezer Ft-ban

Megnevezés
1.1.KEOP-7.1.2.0/2F/09-2010-0077 Lajosmizse város
csatornahálózatának kiépítése és szennyvíztisztító telepének
bıvítése
1.2.ÁROP-2.2.9-10/B-2010-0005 „Roma foglalkoztatott
bevonása Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatala munkájába”
1.3.DAOP-5.2.1/E-09-2010-0004 Folyékony hulladéklerakó
rekultiváció
1.4.DAOP-5.2.1/E-09-2010-0005 Szilárd hulladéklerakó
rekultiváció
1.5.KEOP-4.9.0/11-2011-0072 Fekete István Általános Iskola
komplex energetikai korszerősítése Lajosmizsén

2012.
Kiadás

Bevétel

2013.
Kiadás

Bevétel

összesen

1 960

-1 960

-

32 547

-32 547

1 503

-1 503

-

-

-

63 000

69 674

-6 674

-

-

-

100 000

116 392

-16 392

-

-

-

248 344

292 169

-43 825

411 344

481 698

-70 354

-

32 547

-32 547

2.1.TÁMOP-3.4.3-08/2-2009-0008 Iskolai tehetséggondozás

3 595

6 100

-2 505

-

-

-

2.2.TÁMOP-3.1.5-09/A-2-2010-0072 Pedagógia mesterei

6 186

7 560

-1 374

-

-

-

4 244

3 624

620

-

-

-

1 000

-1 000

-

-

-

14 025

18 284

- 4 259

-

-

-

425 369

499 982

-74 613

-

32 547

-32 547

1.Polgármesteri Hivatal összesen (beruházási jellegő)

2.3.TÁMOP-3.1.5-09/A-2-2010-0085 Korszerőbb
óvodapedagógia
2.4.TÁMOP-3.2.11/10-1-2010-0047 A kulturális nevelés új
típusú együttmőködési formái Lajosmizsén és mikro-térségében
2.IGSZ összesen (mőködési jellegő)
3.Mindösszesen

-

összesen

67

19. melléklet a 15/2012. (……....) önkormányzati rendelethez
Európai Uniós eszközökkel megvalósuló projektek 2011. évben
Ezer Ft-ban

Megnevezés

2011.
Kiadás

Bevétel

1.1.ÁROP-1.A.2-2008-0091 Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatalának fejlesztése a
modernizáció jegyében
1.2.KEOP-7.1.2.0/2F/09-2010-0077 Lajosmizse város csatornahálózatának kiépítése és
szennyvíztisztító telepének bıvítése
1.3.TÁMOP-5.2.5-08/1-2008-0052 Gyermekjóléti Szolgálat prevenciós célú
gyermekvédelmi programja
1.4.DAOP-4.1.3/C-2f-20009-0019 Elsı Esély Program Bölcsıdei ellátás biztosítása
Lajosmizse Városban
1.5.ÁROP-2.2.9-10/B-2010-0005 „Roma foglalkoztatott bevonása Lajosmizse Város
Polgármesteri Hivatala munkájába”
1.6.TIOP-1.1.1-07/0-2008-0923 "Professzionális oktatás elérése az IKT eszközökkel a
Fekete István Általános Iskolában Lajosmizsén és Felsılajoson"

összesen

16 718

-

16 718

-

50

-50

171

-

171

51 188

66 503

-15 315

2 169

1 503

666

25 779

25 097

682

4 033

-4 033

96 025

97 186

-1 161

2.1.TIOP-2008-1.2.3-08/1-2008-0029 „Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra
fejlesztése”

647

-

647

2.2.TÁMOP-3.1.5-09/A-2-2010-0085 „Korszerőbb óvodapedagógia”

747

3 002

-2 255

5 480

-1 266

3 779

7 356

-3 577

2.5.TÁMOP-3.2.11/10-1-2010-0047 „A kulturális nevelés új típusú együttmőködési formái
Lajosmizsén és mikro-térségében 2010-11”

16 148

18 318

2 170

2.IGSZ összesen

25 535

34 156

-8 621

121 560

131 342

-9 782

1.7.DAOP-5.2.1/E-09-2010-0004 Folyékony hulladéklerakó rekultiváció

-

1.8.DAOP-5.2.1/E-09-2010-0005 Szilárd hulladéklerakó rekultiváció

-

1. Polgármesteri Hivatal összesen

2.3.TÁMOP-3.1.5-09/A-2-2010-0072 „Pedagógia mesterei”

4 214

2.4.TÁMOP-3.4.3-08/2-2009-0008 „Iskolai tehetséggondozás”

3.Mindösszesen

68

20. melléklet a 15/2012. (…….) önkormányzati rendelethez
Lajosmizse Város Önkormányzat vagyonkimutatás 2011. év (csak zárszámadáskor)
Könyvviteli mérleg

Ezer Ft-ban
ESZKÖZÖK

FORRÁSOK

MEGNEVEZÉS
1.Immateriális javak
2.1.Ingatlanok
2.2.Gépek, berendezések
2.3.Jármővek
2.4.Beruházások, felújítások
2.5.Beruházásra adott elılegek
2. Tárgyi eszközök összesen
3.1.Tartós részesedés
3.2.Tartósan adott kölcsön
3. Befektetett pénzügyi eszközök
4. Üzemeltetésre átadott eszközök
5. Készletek összesen
6.1.Követelések áruszállításból, szolgáltatásból
6.2.Adósok
6.3.Rövid lejáratú kölcsönök
6.4.Egyéb követelések
6.Követelések összesen

ELİZİ ÉV
5 744
3 555 219
83 022
1 334
156 738
0
3 796 313
82 808
3 585
98 275
46 249
1 327
1 604
51 447
0
2 924
55 975

7.1.Pénztárak, csekkek, betétkönyvek
7.2.Költségvetési pénzforgalmi számlák
7.3.Elszámolási számlák
7.4.Idegen pénzeszközök számlái
7.Értékpapírok összesen
8.Pénzeszközök összesen
9.1.Költségvetési aktív függı elszámolás
9.2.Költségvetési aktív átfutó elszámolás
9.3.Költségvetési aktív kiegyenlítı elszámolás
9. Egyéb aktív pénzügyi elszámolás összesen
10. Forgóeszközök összesen
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

134
48 684
0
889
0
49 707
45 419
5 222
0
50 641
157 650
4 104 261

TÁRGYÉV
3 049
3 559 327
65 599
549
122 329
0
3 747 804
82 808
4 138
98 042
40 719
1 597
3 425
48 892
0
3 228
55 545

MEGNEVEZÉS
1.1.Tartós tıke
1.2.Tıkeváltozások
1.3.Értékelési tartalékok
1.Saját tıke összesen
2.1.Költségvetési tartalékok
2.2.Költségvetési pénzmaradvány
2.Költségvetési tartalékok összesen
3.1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök
3.2.Beruházási és fejlesztési célú hitelek
3.Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen
4.1.Rövid lejáratú hitelek
4.2.Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból
4.3.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek
4.Rövid lejáratú kötelezettségek összesen
5.1.Költségvetési passzív függı elszámolás
5.2.Költségvetési passzív átfutó elszámolás
5.3.Költségvetési passzív kiegyenlítı elszámolás
5.4.Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi
103 elszámolások
102 871 5.Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen
0 6. Kötelezettségek összesen
812
0
103 786
41 306
16 151
0
57 457
218 385
4 107 999 FORRÁSOK ÖSSZESEN
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ELİZİ ÉV
3 907 774
68 719
0
3 976 493
94 820
0
94 820
0
0
0
0
5 740
21 680
27 420
1 743
2 896
0

TÁRGYÉV
3 890 571
22 156
0
3 912 727
160 101
0
160 101
0
0
0
0
11 235
22 794
34 029
330
0
0

889
5 528
32 948

812
1 142
35 171

4 104 261

4 107 999

21. melléklet a 15/2012. (……...) önkormányzati rendelethez
2011. évi összesített vagyonkimutatás
Ezer Ft-ban
Megnevezés

Immateriális
javak

Gépek,
berendezések,
felszerelések

Ingatlanok

Üzemeltetésre
átadott eszközök

Jármő

1. Nyitó állomány
2. Tárgyévi csökkenés
3. Tárgyévi növekedés
4. Bruttó összesen

26 414
1 295
1 439
26 558

4 252 308
4 551
101 816
4 349 573

265 653
89 749
92 487
268 391

19 098
5 648
5 828
19 278

103 081

5. Értékcsökkenés
6. Elızı évi záró
7. Növekedés
8. Csökkenés
9. Értékcsökkenés összesen

23 509
26 414
1 439
1 295
23 509

790 246
4 252 308
101 816
4 551
790 246

202 792
265 653
92 487
89 749
202 792

18 729
19 098
5 828
5 648
18 729

62 362
103 081

3 049

3 559 327

65 599

549

40 719

10. Eszközök nettó értéke
11. Forgóeszközök
12. Befektetett pénzügyi eszközök
13. Beruházások
14. Vagyon összesen
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103 081

62 362

Összesen

4 666 554
101 243
201 570
4 766 881
1 097 638
4 666 554
201 570
101 243
1 097 638
3 669 243
218 385
98 042
122 329
4 107 999

22. melléklet a 15/2012. (……...) önkormányzati rendelethez
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73

74
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6./ Napirendi pont
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének …/2012. (…) önkormányzati
rendelete a város közterületeinek tisztántartásáról szóló 14/2005. (IV. 21.) önkormányzati
rendelet módosításáról
Elıadó: Basky András polgármester
Basky András polgármester: Rendeletünk módosítására az IRM rendelet módosítása miatt került sor.
Rendeletünk egyes paragrafusai hatályát vesztették, ezek kerültek most átvezetésre. Az Önök által
áttekintett anyagban ezek láthatóak.
Kérdése, módosítási javaslata valakinek van a napirenddel kapcsolatban?
Ha nincs szavaztatnám az elıterjesztést.
Aki egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 12 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt –
az alábbi rendeletet alkotta meg:
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Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének
16/2012. (…..) önkormányzati rendelete
a város közterületeinek tisztántartásáról szóló 14/2005. (IV. 21.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló
2000. évi XLIII. törvény 31. § (2) bekezdésében, valamint a szabálysértésekrıl, a
szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerrıl szóló 2012. évi II.
törvény 254. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a hulladékgazdálkodásról szóló
2000. évi XLIII. törvény 31. § (1) bekezdésében, valamint a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva, Lajosmizse
Város Önkormányzata Képviselı-testületének a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló
11/2011. (IV. 14.) önkormányzati rendelete 1. melléklet 1. 1. w pontjában biztosított
véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság
véleményének kikérésével a következıket rendeli el:
1. §
Hatályát veszti
1. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a város közterületeinek
tisztántartásáról szóló 14/2005. (IV. 21.) önkormányzati rendelet 9. §-a.
2. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a város közterületeinek
tisztántartásáról szóló 14/2005. (IV. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló
10/2009. (IV. 23.) önkormányzati rendelet 2. §-a.
2. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követı napon lép hatályba, és a hatályba lépését követı
napon hatályát veszti.

Basky András
polgármester

Kutasiné Nagy Katalin
jegyzı

A rendelet kihirdetésének napja: 2012. ……..
Kutasiné Nagy Katalin
jegyzı
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7./ Napirendi pont
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı – testületének ….../2012. (......) önkormányzati
rendelete az elsı lakáshoz jutók támogatásáról
Elıadó: Basky András polgármester:
Basky András polgármester: Az IRM rendeletnek megfelelıen átdolgozásra került a rendeletünk. Az
elsı lakáshoz jutók támogatása esetén korábban meghatározásra került, hogy meddig kellett
Lajosmizsén élniük, ezt most kivettük a rendeletbıl. Fontos, hogy minél több fiatal jöjjön
Lajosmizsére, és tervezzék itt a jövıjüket. Az életévre vonatkozó korlát 40 éves korra módosult,
valamint 300 000 Ft-ra emeltük a támogatás maximális mértékét. Ezen túl a 3 §-ban meghatározásra
kerülne, hogy bejegyzett élettársi kapcsolat esetén anyakönyvi kivonat benyújtása szükséges, ez a cc)
pontba kerülne.
Az PTK és az ÖIB bizottság tárgyalta az elıterjesztést, elfogadásra javasolják.
Kérdése van valakinek?
dr. Adonyi Lajos alpolgármester kér szót.
dr. Adonyi Lajos alpolgármester: Az iránt szeretnék érdeklıdni, hogy kisebb az érdeklıdés,
kevesebben veszik igénybe a támogatást. Kérdezni szeretném, hogy a megmaradt összeg, hová került?
Basky András polgármester: Az említett összeg pénzmaradvány az elmúlt évre vonatkozóan 1,5
millió forint volt, mely az általános tartalék terhére került elkülönítésre. A múlt évben egy pár
igényelte a támogatást, İk 200 000 Ft összeget kaptak.
Orbán Antal képviselı: Az lenne a kérdésem, hogy Lajosmizsén, az önkormányzat tulajdonában
nincs olyan földterület, melyet fel lehetne ajánlani a fiatalok számára?
Basky András polgármester: Van az önkormányzatnak ilyen jellegő földterülete az Eötvös út
végénél, de nem gondolom, hogy jó döntés lenne.
Orbán Antal képviselı: Értem, esetleg kedvezményesen felajánlhatnánk nekik.
Basky András polgármester: A vagyonrendelettel párhuzamosan tehetnénk ezt meg.
Egyéb kérdése van valakinek?
Amennyiben nincs, és aki egyetért a mosósítással együtt a rendelet – tervezetet, kérem,
kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 12 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt –
az alábbi rendeletet fogadta el:
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Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı – testületének
17/2012. (………..) önkormányzati rendelete
az elsı lakáshoz jutók támogatásáról
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
törvény 8. § (1) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva, Lajosmizse Város Önkormányzata
Képviselı-testületének a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló 11/2011. (IV.14.) önkormányzati
rendelet 1. melléklet 1.1.w. és 3.1.l. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi,
Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság és az Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága
véleményének kikérésével a következıket rendeli el:
1. §
(1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a (2) bekezdésben foglalt feltételek
fennállása esetén elsı lakáshoz jutók támogatásában részesíti a kérelmezıket.
(2) A kérelmezık abban az esetben részesíthetıek támogatásban, ha
a) a kérelem benyújtásának idıpontjában egyikıjük lajosmizsei állandó lakos, és
b) a kérelem benyújtásakor a 40. életévüket még nem töltötték be, és
c) a kérelmezık sem együttesen, sem külön- külön nem rendelkeznek, illetve korábban sem
rendelkeztek önálló lakástulajdonnal vagy résztulajdonnal, így nincs és nem is volt
beköltözhetı lakásra nézve tulajdonjoguk, használati-, vagy bérleti joguk, és
d) a kérelmezı pár ilyen támogatást más önkormányzattól nem kap.
(3) Az (2) bekezdésben felsorolt feltételek fennállása esetén sem jogosultak támogatásra azok:
a)
ahol a kérelmezık bármelyike haszonélvezeti joggal rendelkezik, és azt az ingatlant
lakják, amelyet a haszonélvezeti jog terhel, vagy
b) ahol a kérelmezık bármelyikének, kiskorú gyermeküknek, együttköltözı családtagjaiknak
tulajdonában, bérletében, használatában lakásingatlan van, függetlenül a szerzés módjától,
tulajdoni hányadától, vagy
c) ahol a családban az egy fıre jutó havi nettó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének ötszörösét meghaladja, vagy
d) akik a kérelmezık egyikének közeli hozzátartozójától vásárolják az ingatlant.
(4) A támogatás csak a kérelmezık Lajosmizse közigazgatási területén lévı, önálló teljes
lakásának építéséhez vagy vásárlásához nyújtható, egy lakás résztulajdonának megszerzéséhez
nem.
(5) Támogatás csak olyan, a lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31)
Kormányrendeletben ( a továbbiakban : Rendelet) meghatározott lakás építéséhez, vagy
vásárlásához adható, ahol a kérelmezı és a vele együtt költözı közeli hozzátartozóit figyelembe
véve a lakás nagysága a Rendeletben meghatározott méltányolható lakásigény mértékének felsı
határát nem haladja meg.
(6) A támogatás nyújtásának feltétele, hogy az ingatlan a kérelmezık közös tulajdonába kerül,
valamint a kérelem benyújtásakor a lakóingatlan alapja, a felmenı falak, a födém, a tetıszerkezet,
és a tetı héjalása elkészült.
2. §
(1) A támogatás egyösszegő és vissza nem térítendı, melynek összege legalább 100. 000 Ft,
legfeljebb 300. 000 Ft.
(2) Amennyiben a támogatásban részesítettek a lakóingatlant, a támogatás folyósítását követı 3
éven belül elidegenítik, ıket annak visszafizetésére kell kötelezni.

79

(3) A hatáskör gyakorlóját Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a Szervezeti
és Mőködési Szabályzatról szóló 11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelete tartalmazza.
(4) Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatala (továbbiakban: Hivatal) Hatósági Irodájának
Népjóléti és Gyámügyi Csoportja (továbbiakban: Népjóléti és Gyámügyi Csoport) a támogatási
döntés meghozatalát követı 8 napon belül értesíti a kérelmezıt, valamint intézkedik az összeg
átutalásáról
3. §
(1) A támogatásra irányuló kérelmet a rendelet mellékletében meghatározott nyomtatványon lehet
a Hivatal Népjóléti és Gyámügyi Csoportnál benyújtani.
(2) A kérelemhez mellékelni kell:

a) a kérelmezık valamint az együttköltözı keresı családtagok jövedelemigazolását,
ba) lakásvásárlás esetén a 30 napnál nem régebbi adásvételi szerzıdést (elıszerzıdést)
bb) lakásépítés esetén a támogatással érintett lakás jogerıs építési engedélyét,
ca) a kérelmezık házassági anyakönyvi kivonatát,
cb) élettársi kapcsolat esetén közjegyzıi okiratot az élettársi kapcsolat igazolására,
cc) bejegyzett élettársi kapcsolat esetén anyakönyvi kivonatot,
d) a kérelmezı eltartásában lévı gyermekek születési anyakönyvi kivonatát
e) a támogatással érintett épület készültségi fokát igazoló, építésügyi hatóság által kiadott
igazolást.
4. §

(1) Ez a rendelet 2012. május 1. napján lép hatályba.
(2) A rendelet rendelkezéseit a hatályba lépését követıen benyújtott kérelmek esetén kell
alkalmazni.
(3) Hatályát veszti Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı- testületének az elsı lakáshoz
jutó fiatal házasok támogatásáról szóló 10/ 2007. (IV.16.) önkormányzati rendelete.
Basky András
polgármester

Kutasiné Nagy Katalin
jegyzı

A rendelet kihirdetésének napja: 2012. ………..
Kutasiné Nagy Katalin
jegyzı
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1. melléklet a 17/2012. (……...) önkormányzati rendelethez
Kérelem – nyilatkozat elsı lakáshoz jutók támogatásához
1. A kérelmezı feleség ( vagy élettárs) adatai:
1.1 az igénylı neve : …………………………………………………………
1.2 leánykori név: …………………………………………………………
1.3 anyja neve: …………………………………………………………
1.4 születési helye, ideje: …………………………………………………………
1.5 Lakóhelyének címe: …………………………………………………………
1.6. Lakcím létesítésének dátuma : …………………………………………
1.7 Telefonszáma: …………………………………………………………
1.8 e-mail címe: …………………………………………………………
1.9 . rendszeres havi jövedelmének forrása: …………………………………………
1.10 rendszeres havi jövedelmének összege: ………………………………………
2. A kérelmezı férj ( vagy élettárs) adatai:
2.1 az igénylı neve : …………………………………………………………
2.2 leánykori név: …………………………………………………………
2.3 anyja neve: …………………………………………………………
2.4 születési helye, ideje: …………………………………………………………
2.5 Lakóhelyének címe: …………………………………………………………
2.6. Lakcím létesítésének dátuma : …………………………………………
2.7 Telefonszáma: …………………………………………………………
2.8 e-mail címe: …………………………………………………………
2.9 . rendszeres havi jövedelmének forrása: …………………………………………
2.10 rendszeres havi jövedelmének összege: ………………………………………
3. A jelenlegi lakás használatának jogcíme:*
3.1 tulajdonos
3.2 bérlı
3.3 haszonélvezı
3.4 szívességi lakáshasználó
3.5 egyéb:………………….
4. A kérelmezıvel egy háztartásban élık adatai:
A
B
Név

Születési ideje

C

D

E

rokonsági foka

foglalkozása

jövedelme

1
2
3
4

5. Egy fıre jutó havi családi nettó jövedelem: ....…………….............. Ft/hó.
6. A kérelem rövid indokolása: ……………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
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7.A vásárolni/építeni* kívánt lakásra vonatkozó adatok
7.1 Címe: ……………………………………………………………………………
7.2 Helyrajzi száma:…………………………………………………………………
7.3 Lakószobák száma: ……………………………………………………………
8. Nyilatkozat
8.1 Alulírottak, büntetıjogi felelısségünk tudatában kijelentjük, hogy más önkormányzattól, az elsı
lakásunk megszerzéséhez nyújtott támogatásban nem részesülünk.
8.2. Kijelentjük, hogy kérelmünk benyújtásakor vagy önálló lakástulajdonnal, így beköltözhetı lakásra
nézve tulajdonjoggal, használati-, vagy bérleti joggal nem rendelkezünk.
8.3. Kijelentjük, hogy jelen kérelem-nyilatkozatban közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
A támogatás megállapítása esetén a támogatási összeget az alábbi bankszámlára kérjük átutalni.
A számlavezetı pénzintézet megnevezése: …………………………………………………
A bankszámla száma: …………………………………………………………………………

8.4 Kijelentjük, hogy az általunk indított ügyben az ügy iktatási számáról, az eljárás megindításának
napjáról, az ügyintézési határidırıl, az ügy intézıjérıl, valamint annak elérhetıségérıl értesítést
kérünk – nem kérünk*
Lajosmizse, ………………..év………………….hó…………….nap.
………………………………………………
Az igénylık aláírása
* A megfelelı rész aláhúzandó
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8./ Napirend pont
Alsólajosi kerékpárút alatti állami tulajdonú terület ingyenes átvétele
Elıadó: Basky András polgármester
Basky András polgármester: Szeretnék tájékoztatást adni róla, hogy lezajlottak az építési
munkálatok. Voltak bizonyos területek, melyek magánszemélyek tulajdonában álltak, ezek átvezetésre
kerültek, ezek átadásáról is dönteni kell.
Az elıterjesztést a PTK tárgyalta, elfogadásra javasolják.
Kérdése, észrevétele valakinek van-e?
Ha nincs egyéb kérdés, szavaztatnám az elıterjesztésben látható határozat – tervezetet.
Aki a határozat-tervezettel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 12 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt –
az alábbi határozatot hozta:

61/2012. (IV.26) ÖH.
Alsólajosi kerékpárút alatti állami tulajdonú terület ingyenes átvétele
Határozat
1./ Lajosmizse Város Önkormányzata kezdeményezi a Közlekedésfejlesztési Koordinációs központon
keresztül a Magyar Állam tulajdonát képezı jelenleg 067/1 hrsz-on bejegyzett országos közút –
megosztást követıen 067/6 hrsz-ú helyi közút („Alsólajosi kerékpárút”)- ingatlan ingyenes
önkormányzati tulajdonba vételét.
2./ Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az 1) pontban meghatározott nemzeti
vagyon tulajdonjogának ingyenes átruházása esetén vállalja, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi
CXCVI. törvény 13. § (4) bekezdésében foglalt feltételeknek eleget tesz.
3./ A Képviselı-testület felhatalmazza Basky András polgármestert a vagyonszerzéssel kapcsolatos
feladatok teljes körő lebonyolítására, valamint a szükséges jognyilatkozatok megtételére és a
megállapodások megkötésére, aláírására.
Határidı: 2012. április 26.
Felelıs: Képviselı-testület

9./ Napirendi pont
Háziorvosi rendelı biztosítása Dr. Svébis János részére az Egészségház épületében
Elıadó: Basky András polgármester
Basky András polgármester: Az elmúlt idıszakban nagyon sok minden történt az Egészségházban,
új szolgáltatások, szakrendelések kerültek kialakításra, a volt szülıotthonból átkerült a Családsegítı
Szolgálat, egy gyermekorvos és egy háziorvos került vissza a rendelıbe. Az elmúlt alkalommal
döntöttünk arról, hogy dr. Márton Rozália is helyet kap az Egészségházban, s dr. Svébis János is
szeretne visszaköltözni az Egészségházba. Mivel az Egészségház megtöltıdött, a felmerült verziók
nem voltak megvalósíthatóak. Lift beépítésével az emeleten lehetne megvalósítani, de ez 15 millió
forintot jelentene. Ezt az önkormányzat nem tudná bevállalni. A Mizsei utcai beugró beépítése
esztétikai szempontból nem megoldható, drága és nem elegendı a terület.
Felvetıdött, hogy a laborban át lehetne csoportosítani területeket. A labor mőködéséhez szükséges ez
a terület. Olyan területet nem találtunk, amelyik megoldást jelentene önálló rendelı kialakítására.
Váltott rendelésben elképzelhetı lenne. Valamelyik háziorvossal váltott rendelésben történne meg a
doktor Úrnak az elhelyezése. Olyan döntés van, hogy folytassak egyeztetést a kórházi orvosokkal az
esetleges délutáni rendelésrıl. Miután a rendelı nagy forgalmat bonyolít le, azért ennek kerékpáros és
autós forgalma is van. Ez egyfajta zsúfoltságot jelent az épület környékén. Felmerült a lehetısége
annak, hogy hogyan lehetne parkolót létesíteni. Meg kell keresni a megoldást a parkolás kialakításra a
rendelı körül.
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A határozat-tervezet azt mondja, hogy folytassak egyeztetést a háziorvosokkal. Az Önkormányzat
Intézményeinek Bizottsága tárgyalta és a határozat-tervezetet elfogadásra javasolta.
Kérdezem a Képviselı-testület tagjait, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele, hozzászólása?
Apró Ferenc képviselı: Hogyan lehet váltott rendelés?
Basky András polgármester: Két háziorvos megegyezik egymással és egy rendelıben ketten vannak.
Márton doktornı nem zárkózott el a váltott rendelés elıl.
Köszönöm. Egyéb kérdés, vélemény van-e? Nincs. Szavazásra teszem fel a kérdést. Aki elfogadja az
elıterjesztés határozat-tervezetét, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 12 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- az
alábbi határozatot hozta:
62/2012. (IV.26) ÖH.
Dr. Svébis János részére rendelı biztosítása az
Egészségház épületében
Határozat
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az
érintett háziorvosokkal egyeztetéseket folytasson a háziorvosi rendelı biztosítása érdekében, és
megállapodás esetén felhatalmazza továbbá a területi ellátási kötelezettséggel háziorvosi tevékenység
folytatására irányuló feladat-ellátási szerzıdések a jogszabályi változások figyelembevételével történı
módosítására, és aláírására.
Felelıs: Képviselı-testület
Határidı: 2012. április 26.

10./ Napirendi pont
Az Egészségház épületében az egészségügyi alapellátásban dolgozó orvosok fenntartási
költségtérítése
Elıadó: Basky András polgármester
Basky András polgármester: Van egy hosszú régi története ennek a költségtérítésnek. Volt egy
bírósági tárgyalás. A bíróság kimondta, hogy mit lehet figyelembe venni a költségtérítésnél. A
jelenlegi szerzıdésünket a bírósági végzésnek megfelelıen készítettük el. A háziorvosokkal élı
szerzıdésünk van. Tavaly decemberben olyan döntést hoztunk, hogy ez év januártól a 91,3 % helyett
80 %-át kell fizetni a rájuk esı rezsiköltségnek a számítás alapján. Most jelezték, hogy szeretnének
még több kedvezményt kapni és vizsgáljuk meg azt, hogy hogyan lehetne csökkenteni a költségüket.
A rezsiköltséghez járulnának hozzá a rendelı nagyságának megfelelıen. Bérleti díjat nem fizetnek.
Amikor ezzel a kéréssel fordultak hozzám, készítettem egy olyan számítást, hogy ha mindenkinek az
épületbıl a ráesı részét négyzetméter arányosan kellene fizetni, ez lényegesen magasabb lenne. Több
kedvezményt az önkormányzatnak már nem áll módjában adni, mert ez már elég kedvezményes, amit
itt fizetniük kell. Az önkormányzat az épületet karbantartja, ez egyfajta kedvezmény, amit a házi
orvosoknak kell fizetni. Azt gondolom, hogy miután jelenleg egy nagyon bonyolult számítási móddal
történik a költségtérítéses számítás, úgy gondolom, hogy ezen lehetne egyszerősíteni. Az látszik a
legelfogadhatóbbnak, hogy azokat a kedvezményeket, amiket adtunk, ne vonjuk vissza, de egy elızı
éves tényadatot figyelembe véve nem havonkénti elszámolással számoljuk ki, hanem évente, s havonta
átlagot fizetnének. Így egy egyenletesebb terhelés lenne, ha bázis évet számolnánk, és az
emelkedéseket rátennénk, s tizenkettıvel osztanánk el. Év végén pedig a tényszámlát rendeznénk. A
Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság, valamint az Önkormányzat Intézményeinek
Bizottsága tárgyalta. Azt támogatták, hogy az elızı évi bázis adatokat felszorozva a várható
emelkedéseket hozzáadva és tizenkettıvel elosztva. Háziorvosok a bizottsági üléseken itt voltak, ık
nem abban gondolkodnak, hanem egyéb elképzeléseik vannak. Úgy gondolom, hogy az önkormányzat
részérıl ez kedvezı, amit pillanatnyilag kapnak. A Pénzügyi Területfejlesztési és Közbeszerzési
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Bizottság, valamint az Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága a harmadik verziót támogatta. A
közös helyiségekbıl fizetendı részt illetıen 10 m2, amit fizetniük kell. Kérdezem a bizottság elnökeit,
és a képviselıket, hogy kívánnak-e kérdést feltenni.
Apró Ferenc képviselı: Van-e az intézményben olyan hulladék, amit a közszolgáltatónak kell
elszállítani, illetve képzıdik-e veszélyes hulladék, ha igen, akkor az kinek a költsége, az intézménynek
vagy az orvosoknak?
A főtéssel kapcsolatban annyit szeretnék kérdezni, hogy nem lehet lekapcsolni helyiségenként a
főtést?
Józsáné dr. Kiss Irén EGYSZI vezetıje, képviselı: Hulladék képzıdik. Szelektív hulladékgyőjtés
van az Egészségház épületében nagyon régóta. A veszélyes hulladékot is szelektíven győjtjük. Arra
külön van a házi orvosoknak, fogorvosoknak és az intézménynek szerzıdése a Kft-vel. Kommunális
hulladékot csak az intézmény fizet. Külön győjtjük a papírt, az elemeket, a CD lemezt. Úgy kötünk
szerzıdést a vállalkozókkal, hogy visszaviszik a felesleges dolgokat. Abban az esetben, ha régi
bútorok vannak, azokat közvetlen értékesítéssel szoktuk hasznosítani.
A főtést nem lehet külön helyiségenként szabályozni.
Apró Ferenc képviselı: Köszönöm.
Basky András polgármester: Köszönöm. Van-e még egyéb kérdés?
Orbán Antal képviselı: A DÉMÁSZ jelezte, hogy az intézményben a térítés tévesen történt. Az
Egészségházban tevékenységet ellátó házi orvosokra az arányos részt át kell hárítani. A most bekerült
orvosok is viselni fogják ezeket a költségeket? Ez mennyi összeg? Nem tudom, hogy kinek a hibájából
történt a téves számlázás?
Basky András polgármester: Nem tudjuk, hogy mekkora ez az összeg. A DÉMÁSZ megállapította,
hogy amikor óracsere volt, a számítási átállítás közepette nem azzal a szorzóval számoltak, amivel
kellett volna. Belusz László települési képviselı Urat kérem, hogy egészítse ki a szakmai részét.
Belusz László képviselı: A 15-ös szorzó miatt van a tévedés, ezt a DÉMÁSZ elfelejtette beépíteni.
Ha az ı hibájukból van, akkor 5 évig azt kártalanítja, ha nem, akkor pedig azt kell fizetni.
Basky András polgármester: Ez nem a mi hibánkból történt, de a DÉMÁSZ azt megerısítette, hogy
ha ez az ı hibájukból történt, akkor azt felvállalják. Mindent megteszünk annak érdekében, hogy
minél kevesebbet kelljen átvállalni az önkormányzatnak.
Basky András polgármester: Egyéb kérdés van-e még? Nincs. Aki az elıterjesztésben felvázolt III.
verziót elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 12 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- az
alábbi határozatot hozta:
63/2012. (IV.26) ÖH.
Az Egészségház épületében az egészségügyi alapellátásban
dolgozó orvosok fenntartási költségtérítése
Határozat

1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az elıterjesztés III. pontja szerint
határozza meg az Egészségház épületében és az egészségügyi alapellátásban tevékenységüket
területi ellátási kötelezettséggel folytató egészségügyi szolgáltatók által fizetendı fenntartási
költségeket.
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2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete felhatalmazza a polgármestert,
hogy az 1.) pontban meghatározottaknak, valamint a jogszabályi változásoknak megfelelıen a
szerzıdés aláírásának napjával kezdeményezze egészségügyi szolgáltatókkal az egészségügyi
feladat-ellátási szerzıdések módosítását.

Felelıs: Képviselı-testület
Határidı: 2012. április 26.

11./ Napirendi pont
A Fekete István Általános Iskola és Kollégiumban az egyes évfolyamokon indítható osztályok
valamint a kollégiumi csoportok számának meghatározása
Elıadó:
Basky András polgármester
Basky András polgármester: Az önkormányzatnak minden évben meg kell határoznia azt, hogy
egyes évfolyamokon hány csoportot indít, illetve a kollégiumban hány csoport indítható
összességében. Miután a Köznevelési Törvény megfogalmazta azokat a változásokat, amik az oktatás
terén várhatóak, ennek megfelelıen kell dönteni. Az 1970-es években volt egy kollégiumépítési akció,
s Lajosmizsén is megépült a kollégium. Az 1990-es években a legnagyobb általános iskolai kollégium
Lajosmizsén mőködött 180 fıvel. Korábban a külterületen 14 tanyai iskola szolgálta az arra lakó
gyermekeknek az oktatását. Miután jó néhány külterületi iskola megszőnt 1984-ben, így a lajosmizsei
tanyákon élı gyermekeknek be kellett járni a központi iskolában, így azok a kollégiumban kerültek
elhelyezésre. Idıvel a kollégiumban lévı gyermekek száma fokozatosan csökkent, 2000-ben 120 fı,
az elmúlt idıszakban 80 kisdiák került elhelyezésre. A Köznevelési Törvény úgy határoz, hogy az
általános iskolai kollégiumokat nem nagyon ismeri el, csak akkor, ha nemzetiségi kollégium. A
kollégiumi ellátást elsısorban a gimnáziumi oktatásra alapozza. Az állami normatíva nem hívható le a
10 év alatti gyermekekre, csak a 10 év felettiekre. Veszelszkiné Nagy Erika sok tárgyalást folytatott ez
ügyben, hogy hogyan lehetne megmenteni a kollégiumot. 2012-2013-tól 2 kollégiumi csoport
mőködne, mert csak a felsı tagozatosokat lehetne felvenni. Egy családban, ha van egy alsó tagozatos
és egy felsı tagozatos, csak a felsı tagozatost tudjuk felvenni. Az elmúlt hetekben, hónapokban sokat
foglalkoztunk azzal, hogy mit tegyünk annak érdekében, a kollégium fennmaradhasson. A számolások
azt eredményezték, hogy ez olyan terheket róna az önkormányzatra, ami nem bevállalható a jelen
gazdasági körülmények között. 2011-2013-tól további nehézségeket jelentene a fenntartás, és az
iskolába az ott lévı munkatársaknak a beintegrálása. Tárgyaltunk a kollégium munkatársaival és
különbözı szervezetekkel, és arra jutottak, hogy nem várható el az önkormányzattól, hogy ez
fenntartható legyen. Az elızı tárgyalások során érthetı az, hogy amennyiben az idei évtıl nem
mőködtetnénk tovább, ezeknek a gyermekeknek a tanulmányi munkáját a napközivel szeretnénk
segíteni, és az utaztatásukat is meg kell oldani, mert messze vannak, s ezt a szülık nem tudják
megoldani. Most dönteni kell arról, hogy hány kollégiumi csoportot indítunk. Dönteni kell arról is,
hogy az általános iskolában hány osztályt fogunk indítani a jövı tanévben.
2012-2013. tanévtıl 124 fı a beíratott tanulók száma. A 2. osztályosok létszáma 90 fı. Ha ezt a
számot megnézzük, ez azt jelenti, hogy ez a tantestület, amit tett, a lajosmizsei iskolának meghozta a
gyümölcsét, mert tavaly egy osztály létszámának megfelelı gyermek ment el az iskolától más
településre tanulni, az idén csak néhány szülı vitte el gyermekét.
Az elmúlt években nagyon sok olyan döntést hoztunk, ami megszolgálta, hogy a lajosmizsei
gyermekek sok olyan szolgáltatás közül választhassanak, mint ami máshol is van.
Úgy döntöttünk, hogy beindítjuk a sportiskolát. Az elsı és ötödik évfolyamon megfelelı a létszám, be
tud indulni a sportiskola.
Indítottuk az iskolaotthonos osztályt, napközis osztályt, nyelvi képzéső osztályt és azt gondolom, hogy
a választási lehetıségek közül mindenki meg fogja találni a számára megfelelı lehetıséget, és el tudja
helyezni gyermekét. Ez a munka meghozta gyümölcsét. Ennek köszönhetı, hogy az elsı évfolyamon
5 osztályt tudunk indítani.
Miután van lemorzsolódás, az önkormányzat továbbra sem tudja bevállalni, hogy a felsı tagozaton öt
osztály legyen, ezért visszalépést kell tenni. Az öt osztályból négy osztálynak kell, hogy legyen. A
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hetedik évfolyamon is ezt meg kell tenni, hogy az öt osztály helyett négy osztályt lehet mőködtetni.
Mindig nehéz meghozni, hogy hány osztállyal mőködtessünk évfolyamot, de vannak olyan
körülmények, ami miatt meg kell tenni az összevonást. Az akkori szülık úgy gondolom, hogy ezt
megértették, tudomásul vették. Az iskola vezetése a gyermekek szétosztásánál mindenféle lehetıséget
figyelembe vett. A mostani hatodik osztályosoknál és a leendı hetedik osztályosoknál ezt a lépést meg
kell tenni. Ebben az esetben az a megoldás körvonalazódik, hogy csoportbontásról lenne szó. Bízom
benne, hogy azokat a szempontokat, amiket az iskola figyelembe vett, mindenki tudomásul veszi. A
többi évfolyamon változás nem történik. Ennek alapján a határozat-tervezetben látható, hogy az 1. 3.
4. 5. és a 2. 7. és 8. évfolyamon négy osztály indítását hagynánk jóvá.
A kollégium tekintetében az Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága ülésén konzultáltunk, valamint
a képviselıkkel is.
Azt látjuk, hogy a kollégiumban nem indítunk új csoportot a 2012-2013. tanévben, bármennyire fájó is
kimondani. Azoknak a gyermekeknek, akik eddig kollégisták voltak, napközit biztosítunk, a
szállításban és minden olyan dologban, ami az ı érdeküket szolgálja, igyekszünk segíteni. Régi dolog
ez, hogy mi a helyzet a kollégium vonatkozásában. 10-15 éve ezt láttuk, hogy ez nem kötelezı feladat,
a gyermekek létszáma csökkent, mivel sokan vannak, akik megoldják a gyermekek beutazását az
iskolába, óvodába.
A bizottsági ülés azt a döntést hozta, hogy a 2. 7, 8. évfolyamon négy osztály lesz, és a kollégiumban
ne két csoportot indítsunk, hanem, hogy ne indítsuk a kollégiumi osztályokat. Ez olyan lehetıséget is
teremt, hogy a lajosmizsei iskolában a felsı tagozatosok egy helyen voltak elhelyezve és az alsó
tagozatosok is egy helyen lennének.
Az idei évben a szülık megértették azt, hogy a gyermekeiknek az a legjobb, ha itt helyben tanulnak.
Várhatóan a legmagasabb létszám az elsı osztályban lesz, ez biztató jel.
Meghozzuk azt a döntést, hogy a következı tanévtıl kollégiumi osztályt nem indítunk. Azt is meg kell
vizsgálni, hogy hogyan lehet ezeket a gyermekeket elhelyezni, akik a város különbözı területein
vannak. El kell készülni egy koncepciónak, ami egy szakmai anyag. Le kell folytatni egy egyeztetést
az ÁNTSZ-el, hogy azokat a változtatásokat, amiket szeretnénk tenni, megoldható lesz-e.
Egy intézmény átalakításánál kihagyhatatlan, hogy egy tervezı eljöjjön és megnézze, hogy hogyan
lehet elvégezni az átalakításokat. Amikor az egyik bizottság a kollégiumban ülésezett, azt láttuk, hogy
a Szent Lajos úti iskolát megszüntettük és két normál mérető tantermet tudtunk biztosítani a
kollégiumban. Kihagyhatatlan az, hogy egy tervezı ezt megnézze. Miután ezek megvannak, kell egy
kivitelezıi árajánlat, hogy meghatározzák, hogy az önkormányzat mit fog tudni elvégezni ebbıl. A
következı idıszakban a napközis csoportok létszámát kell meghatározni. Meg kell vizsgálni, hogy a
324 státusz hogyan mozgatható, hogy a kollégium megszüntetésével felszabaduló személyzetet el
tudjuk helyezni, képzéssel, átképzéssel vagy a már meglévı képzettséggel és az utaztatást is
megoldani a gyermekek körében. Felvetıdött, hogy az épület hasznosítását kompletten át kell
vizsgálni. A bizottsági ülésen felvetıdött egy új határozat-tervezet, hogy az IGSZ-hez tartozó
intézményeknél kerüljön átvizsgálásra az ésszerő létszámgazdálkodás.
A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság, valamint az Önkormányzat Intézményeinek
Bizottsága tárgyalta a napirendet. Kérdezem a bizottság elnök asszonyait, hogy valaki kíván-e szólni?
Holminé Sebık Márta ÖIB elnöke, képviselı: Polgármester Úr részletesen elmondott mindent. Az
emberi sorsokat mérlegelni kell, és ennek anyagi vonzata is van. 30-40 gyermek élete markánsan
megváltozik, a kollégiumi dolgozók munkahelyei szőnnek meg, és költségoldala is van.
Polgármester Úr elmondta, hogy ez után is ugyan úgy segítjük ıket, mint eddig, még a Családsegítı
Szolgálat is rendelkezésükre áll a rászoruló családoknak. Nagyon nehéz a kollégiumi dolgozóknak az
elhelyezése. Úgy ítéljük meg, hogy jelen pillanatban talán a legszerencsésebb lehetıség van ezeknek a
dolgozóknak az elhelyezésére. Reméljük, hogy az iskola és a többi intézmény a dolgozók nagy részét
át tudja venni. Az idei állapot megoldaná a helyzetet, de a Köznevelési Törvény újra a pedagógusok
létszámának csökkentését írja elı, ezért nagyon oda kell figyelni a létszámgazdálkodásra. Át kell
gondolni a költségvetési oldalát is ennek a dolognak. A kollégiumok az állami funkciójukat
elvesztették és a normatívák is lecsökkentek.
A 13. pontnál készült egy táblázat. 2011-ben a lajosmizsei kollégiumban 176 gyermek volt, 31 millió
forintba került a fenntartása.
2010-ben 80 gyermek volt, 96 millió forintot kellett elvenni a kollégium fenntartásához.
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2012. szeptember 1-tıl 30-40 fıt tudnánk ellátni, mivel a 10 év alatti gyermekek nem helyezhetık el a
kollégiumban, költségvetésünkre nézve ez további plusz költséggel járna.
A hétfın megtartott bizottsági ülésen minden bizottsági tagunk támogatta, hogy ne induljon
kollégiumi csoport 2012.-2013. tanévben.
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök, képviselı: A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési
Bizottság nem elsısorban pénzügyi szempontból ált hozzá ehhez a problémához, hanem az emberi
viszonyok, az ott dolgozók sorsa szempontjából. Azért érthetı ez a régóta látható probléma, mert az
oktatásra ráterhelıdnek a szociális problémák. A szülık nagy része úgy gondoskodik a gyermekekrıl,
mint ahogy az a szociális törvényben elı van írva, de sajnos nagyon sok szülı van, aki ezzel
ellentétben nem úgy gondoskodik gyermekérıl, mint ahogy kell. Az oktatásnak legyen elsısorban
oktatási feladata. Ha hiányok vannak a szociálpolitikai ellátásban, akkor keressük meg annak a módját,
hogy azt hogyan lehet korrigálni. Nem biztos, hogy szükséges, hogy intézményi rendszert kell
fenntartani azért, hogy a „problémás” gyermekek ott legyenek ellátva, mivel a problémák
újratermelıdnek, s azoknak a szülıknek nincs problémájuk a gyermekekkel, akiknek a gyermekei
nincsenek otthon. A mentori családgondozói munkára többet kellene fordítani, az oktatási intézmény
pedig foglalkozzon az oktatással. Lajosmizsén nem a pedagógiai munkával van probléma, hanem az
infrastrukturális helyzettel. Az a gyermek, akit elvisznek már elı osztálytól kezdve, semmi kötıdése
nem lesz Lajosmizséhez.
Lajosmizsén a kialakult helyzetre tekintettel jó az az irány, hogy helyre kell tenni a helyzeteket, ha
kell, erısítsük meg a szociálpolitikát. Köszönöm.
Basky András polgármester: Köszönöm. A képviselı-testületi tagoknak adom meg a szót.
dr. Adonyi Lajos alpolgármester: A bizottság döntése mi volt?
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök, képviselı: A bizottság azt javasolta, hogy a kollégiumi
csoportokat ne indítsa az önkormányzat.
dr. Adonyi Lajos alpolgármester: Olyan biztató folyamatok indultak el, hogy büszkeséggel töltötte
el az elsıs szülıket, hogy gyermekeiket idehozhatják. A polgármester Úr jelezte, hogy az elsı
osztályban két osztályt szét kell szedni. Ez mindenképp szükséges? Mi ennek az oka, a
lemorzsolódás, vagy más egyéb? Nem jó, ha elsıs gyermekcsoport szét van szedve, mert még össze
sem szoktak.
Basky András polgármester: A lemorzsolódás is az ok. Azt látni kell, hogy 14-15 fıs osztályokat
nem lehet fenntartani. Egyébként ez nem a leendı elsı osztályosokra vonatkozik, hanem azokra, akik
már most végzik az elsı osztályt.
dr. Adonyi Lajos alpolgármester: Én arra gondoltam, hogy a leendı elsı osztályosokra vonatkozik.
Köszönöm.
Keresztes Ferenc képviselı: Nem szabad figyelmen kívül hagyni a kollégiumépítési programot. Ez
hozzákapcsolódott a tanyaromboláshoz és a szövetkezetek megszüntetéséhez. Az utóbbi idıszakban
inkább külföldiek vásároltak tanyát Lajosmizsén. Gyakorlatilag a tanyának a legfıbb funkciója szőnt
meg, a termelés. Ezzel rengeteg embert lehetetlenítettek el, mert nagyon sok embernek lenne
munkahelye, ha lennének tanyák és szövetkezetek. Siralmas jelenleg a határ képe, nem olyan, mint
amikor elindult ez a program. Mi nem azt az utat választottuk, mint külföldön, hogy csoportos tanyák
alakuljanak ki és egymást segítsék az emberek.
Basky András polgármester: Ez nem minden emberre vonatkozik. Kérdezem, hogy az
elıterjesztésre vonatkozóan van-e kérdés, észrevétel, hozzászólás? Amennyiben nincs, akkor
szavaztatok.
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Belusz László képviselı: Elnök Asszony elmondta, hogy emberi sorsokról döntünk. Tetszett Józsáné
dr. Kiss Irén hozzászólása, hogy a szociálpolitikai feladatokat kell erısíteni azon családoknál, akiknél
alapvetıen nagy problémák vannak. Ezeket a szociálpolitikai feladatokat meg lehetne úgy erısíteni,
hogy nem kollégiumnak hívnák, hanem valamilyen bentlakásos helynek, hogy azoknak a
gyermekeknek, akiknek az alvása otthon problémás, akkor itt tudnának aludni. Elıbb-utóbb létre kell
hozni egy buszjáratot és be kell hozni azokat a gyermekeket, akik eddig kollégisták voltak, de azokat
is, akiket eddig behordtak, mert akkor nem kell a szülınek autóval szállítani.
Basky András polgármester: Utaztatás szempontjából minden gyermeket be kell hozni, de az
önkormányzat nem vállalhat át minden szülıi felelısséget. Amennyiben nem ilyen jellegő
intézményben gondolkodunk, más jellegő intézményt államilag nem fognak finanszírozni, akkor az
mind az önkormányzat költsége lenne. Vannak olyan állami megoldások, hogy ha a szülı alkalmatlan
a gyermeknevelésre, akkor kiemelésre kerül a gyermek a családból. Az állam által alkotott
törvényekhez kell alkalmazkodnia az önkormányzatnak.
Józsáné dr. Kiss Irén képviselı: Teljesen jogos ez a felvetés, létezik a gyermekeknek az átmeneti
elhelyezése. A gyermekeknek bentlakásos átmeneti ellátása, elhelyezése Lajosmizsének nem kötelezı
feladata. A gyermekvédelmi rendszerben létezik a családsegítı szolgálat, gyámhatósági intézkedések,
a gyermekeknek a nevelıi, szülıi hálózata. Lajosmizsét tekintve vannak kötelezı ellátási formák. Mi,
mint Gyermekjóléti Szolgálat, vizsgáltuk a problémákat a Családsegítı- és a Családvédelmi
Szolgálatnál, s azt tapasztaltuk, hogy megsokszorozódtak a feladatellátások. Köszönöm.
Basky András polgármester: Elsı határozatban kimondjuk azt, hogy 2012-2013-ban nem indítunk
kollégiumi csoportot.
Második határozatban kérjük fel az Intézményvezetı Asszonyt, hogy a májusi ülésre dolgozza ki azt, amennyiben nem indul kollégiumi csoport az intézményben – hogy hogyan gondolja az épület
hasznosítását. Teljes körő intézkedést kell végezni és bevonni mindenkit a szakmai anyag
elkészítésébe. ÁNTSZ-el egyeztetni kell, tervezıt kell bevonni. Meg kell vizsgálni, hogy milyen
árvonzata van ennek a történetnek. A napközis csoportok létszámát, a pedagógus létszámot, az
utaztatás költségét meg kell vizsgálni. Végig kell gondolni, hogy a kollégium épületén belül milyen
változtatásokat kell tenni, hogyan lehet kialakítani tornaszoba funkciót, az IGSZ elhelyezése hol
történik.
Egy új, harmadik határozatban ki kell mondani, hogy az IGSZ-hez kerülı intézményeknél kerüljön
áttekintésre az ésszerő létszámgazdálkodás.
Kérdezem a jelenlevıket, hogy van-e még valakinek egyéb kérdése, hozzászólása? Nincs, akkor
szavaztatom a határozati javaslatokat.
Aki elfogadja a Fekete István Általános Iskola és Kollégiumban a 2012/2013-as tanévben az egyes
évfolyamon indítható osztályok, kollégiumi csoportok számának meghatározását, azzal, hogy az 1) c)
pontban a „kollégiumi csoportok száma: 0, azaz nulla” kérem, kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 10 igen szavazattal – 1 tartózkodással, 1 ellenszavazattal – az
alábbi határozatot hozta:
64/2012. (IV.26) ÖH.
A Fekete István Általános Iskola és Kollégiumban a
2012/2013- as tanévben az egyes évfolyamon indítható
osztályok, kollégiumi csoportok számának meghatározása
Határozat
1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete, mint Lajosmizse és Felsılajos
Közoktatási Intézményfenntartó Társulás gesztor Önkormányzata a Fekete István Általános
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Iskola és Kollégiumban a 2012/2013-as tanévben indítható iskolai osztályok, kollégiumi
csoportok számát az alábbiak szerint állapítja meg:
a.) elsı, harmadik, negyedik ötödik, hatodik évfolyamon öt osztály,
b.) második, hetedik és nyolcadik évfolyamon négy osztály,
c.) kollégiumi csoportok száma 0, azaz nem indít kollégiumi csoportot a 2012/2013 tanévben.
2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete felkéri a jegyzıt, hogy Felsılajos
Község Önkormányzatának Képviselı-testületét az 1.) pontban foglaltakról soros ülésen
tájékoztassa.
Felelıs: Képviselı-testület
Határidı: 2012. április 26.
Basky András polgármester: Aki elfogadja az elızı határozatunk végrehajtására vonatkozó
javaslatokat, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 11 igen szavazattal, - tartózkodás nem volt- 1
ellenszavazattal – az alábbi határozatot hozta:
65/2012. (IV.26) ÖH.
A 64/2012.(IV. 26.) ÖH végrehajtása

Határozat
1.)

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete felkéri a Fekete István Általános
Iskola és Kollégium igazgatóját, hogy a Képviselı-testület 2012. májusi ülésére részletesen
dolgozza ki a 64/2012.(IV. 26.) határozatban foglalt döntés végrehajtására vonatkozó
intézkedéseket, annak költségvetési kihatását, és egyúttal vizsgálja meg a Kollégium
épületében az osztálytermek kialakításának lehetıségét.

2.)

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete felkéri a polgármestert, hogy
legkésıbb a Képviselı-testület 2012. augusztusi ülésére készítse elı az 1.) pontban foglaltak
végrehajtására vonatkozóan szükséges intézkedéseket, döntéseket.

Felelıs: Képviselı-testület, intézményvezetı, polgármester
Határidı: 2012. április 26., illetve folyamatos
Basky András polgármester: Kérdezem, hogy aki elfogadja, hogy az IGSZ-hez kerülı
intézményeknél kerüljön áttekintésre a következı két évre vonatkozóan a létszámállomány, kérem,
kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 11 igen szavazattal – tartózkodás nem volt- 1
ellenszavazattal az alábbi határozatot hozta:
66/2012. (IV.26) ÖH.
IGSZ-hez tartozó intézmények létszámállományának áttekintése

Határozat
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete dönt arról, hogy az IGSZ-hez
tartozó intézményeknél kerüljön áttekintésre, összehangolásra a következı 2 évre vonatkozóan
a létszámállomány.
Felelıs: Képviselı-testület, polgármester, IGSZ vezetı
Határidı: 2012. április 26.
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12./ Napirendi pont
Támogató nyilatkozat a TÁMOP-3.4.4./B-11 kódszámú Országos tehetségsegítı hálózat
létrehozása címő pályázathoz
Elıadó: Basky András polgármester
Basky András polgármester: Lehetısége van az intézménynek egy pályázat benyújtására. Ez már
össze is állt az intézménynél. Lényege az, hogy a meglévı tehetségsegítı kezdeményezések mőködési
feltételrendszerének javítására, új kezdeményezések elindításának ösztönzésének támogatására
szeretne az intézmény pályázni. Ennek a pályázatnak a benyújtásához szükség van az önkormányzat
támogatására. Két határozat-tervezet van az elıterjesztésben. Támogatjuk a pályázat benyújtását, de
elvárjuk az intézménytıl, hogy ha pályázik, akkor annak a következı néhány évre nem lehet
költségvetési kihatása.
Az Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága tárgyalta, elfogadásra javasolta.
Kérdés, észrevétel, vélemény van-e a képviselık részérıl? Amennyiben nincs, szavazásra teszem fel a
kérdést.
Aki a TÁMOP-3.4.4/B-11. kódszámú Országos tehetségsegítı hálózat létrehozása elnevezéső pályázat
benyújtásához fenntartói támogató nyilatkozat kiadásával egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 12 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- az
alábbi határozatot hozta:
67/2012. (IV.26) ÖH.
A TÁMOP-3.4.4/B-11. kódszámú Országos tehetségsegítı
hálózat létrehozása elnevezéső pályázat benyújtásához
fenntartói támogató nyilatkozat
Határozat
1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete, mint Lajosmizse és Felsılajos
Közoktatási Intézményfenntartói Társulás gesztor önkormányzata ismerem és támogatom a
TÁMOP-3.4.4/B-11./B kódszámú, az Országos tehetségsegítı hálózat létrehozása, Magyar
Géniusz Integrált Tehetségsegítı Program célkitőzéseit.
2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete, mint Lajosmizse és Felsılajos
Közoktatási Intézményfenntartói Társulás gesztor önkormányzata nyilatkozik, hogy a Fekete
István Általános Iskola és Kollégium által benyújtott pályázat megvalósítását támogatja.
Lajosmizse és Felsılajos Közoktatási Intézményfenntartói Társulása rendelkezik a vonatkozó
Közoktatási Esélyegyenlıségi Intézkedési Tervvel vagy a projektben érintett, általa
fenntartott közoktatási intézmény(ek) rendelkezik(nek) Intézményi Esélyegyenlıségi Tervvel.
3.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete, mint Lajosmizse és Felsılajos
Közoktatási Intézményfenntartói Társulás gesztor önkormányzata felhatalmazza Lajosmizse
város polgármesterét a fenntartói támogatói nyilatkozat aláírására.
4.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete felkéri a jegyzıt, hogy Felsılajos
Község Önkormányzatának Képviselı-testületét az 1.-3. pontban foglaltakról soros ülésen
tájékoztassa.
Felelıs: Képviselı-testület
Határidı: 2012. április 26.
Basky András polgármester: Aki a TÁMOP-3.4.4/B-11. kódszámú Országos tehetségsegítı hálózat
létrehozása elnevezéső pályázat benyújtásához kapcsolódó döntést elfogadja, kérem, kézfelemeléssel
jelezze.
Megállapítom, hogy a Képviselıt-testület 12 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- az
alábbi határozatot hozta:

68/2012. (IV.26) ÖH.
A TÁMOP-3.4.4/B-11. kódszámú Országos tehetségsegítı
hálózat létrehozása elnevezéső pályázat benyújtásához
kapcsolódó döntés
Határozat
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete felhívja a Fekete István Általános Iskola és
Kollégium igazgatójának figyelmét, hogy a TÁMOP-3.4.4/B-11./B kódszámú pályázat nyertessége
esetén annak megvalósítása a fenntartási idıszak alatt sem az Önkormányzat, sem az intézmény
vonatkozásában nem járhat többletkiadással.
Felelıs: Képviselı-testület
Határidı: 2012. április 26.
13./ Napirendi pont
2011. évi ellenırzési jelentés
Elıadó: Basky András polgármester
Basky András polgármester: dr. Balogh László minden évben elkészíti a munkatervet, melyet a
Képviselı-testület elfogad. E terv alapján a Képviselı-testület év végén jelentést tesz arról, hogy a
belsı ellenıri tevékenysége során milyen tapasztalatokat tud elıtárni. Ez a belsı ellenıri jelentés
alaposan végigvezette azt a vizsgálati feladatsort, amit rábízott a Képviselı-testület. A feladatok a
törvényi elıírásoknak megfelelıen, rendben mennek.
A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság, valamint az Önkormányzat Intézményeinek
Bizottság tárgyalta a napirendet, elfogadásra javasolta.
Kérdezem a bizottságok Elnök Asszonyait, hogy kíván-e valaki hozzászólni?
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök, képviselı: dr. Balogh László belsı ellenır arról ír, hogy a terv
szerint 10 ellenırzés volt betervezve, 8 Lajosmizsén, 2 Felsılajoson. Ezek az ellenırzések
lebonyolódtak.
A 2011. évi ellenırzés vizsgálta a 2010. évi szociális normatíva igénybevételét, felhasználását,
szabályszerőségét, a 2001-2010. évek közötti gazdálkodást, a piaci-vásári tevékenységet, Európai
Uniós forrással támogatott fejlesztések megvalósítását, közbeszerzési eljárásokat, a sport, társadalmi
és egyéb szervezetek részére az önkormányzat költségvetésébıl céljelleggel nyújtott támogatások
rendeltetés szerinti felhasználását. Köszönöm.
Basky András polgármester: Köszönöm a Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság
Elnök Asszonyának kiegészítését.
Holminé Sebık Márta ÖIB elnöke, képviselı: Ez az anyag egy nagyon komoly szakmai hozzáértést
tükröz. Ez egy gyönyörő táblázat, ami elkészült a beszámolóban. Az óvodai mőködtetésre az állam
2010-2011. év között folyamatosan növekvı állami támogatást szánt. Lajosmizsén csökken a tanulók
létszáma, mégis több állami támogatást kapunk. A kollégiumi támogatás csökken. Az EGYSZI
támogatása folyamatosan nı. A Mővelıdési Ház támogatásában nincs változás az elmúlt 10 évben. A
Polgármesteri Hivatal finanszírozásában sincs változás. Köszönöm.
Basky András polgármester: Köszönöm. Kérdezem, hogy a belsı ellenıri jelentéssel kapcsolatban
van-e még hozzászólás?
Apró Ferenc képviselı: dr. Balogh László nagyon képben van mindenben, ezt tükrözi a beszámoló is.
Dolgozott vele keményen, ezt köszönjük neki.
Basky András polgármester: Van-e még egyéb hozzászólás? Nincs. Szavazásra teszem fel a kérdést.
Aki elfogadja a 2011. évi belsı ellenıri jelentést, kérem, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy
a Képviselı-testület 12 igen szavazattal- ellenszavazat, tartózkodás nem volt- az alábbi határozatot
hozta:
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69/2012. (IV.26) ÖH.
2011. évi ellenırzési jelentés
Határozat
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 2011. évi ellenırzési jelentést
megtárgyalta és elfogadja.
Felelıs: Képviselı-testület
Határidı: 2012. április 26.
14./ Napirendi pont
dr. Márton Rozália háziorvossal megkötött egészségügyi feladatellátási szerzıdés módosítása
Elıadó: Basky András polgármester
Basky András polgármester: Az elmúlt alkalommal döntöttünk arról, hogy feladatellátási szerzıdést
kötünk dr. Márton Rozália háziorvossal. 2012. május 1-jétıl szerettük volna, hogy ha a finanszírozást
dr. Márton Rozália kaphatta volna. Ha 2012. május 1-jével kötjük meg a szerzıdést, akkor 1 hónapos
csúszással kapja meg a finanszírozást, ezért májusban még a régi rendszerben mőködne a támogatás.
A szerzıdés 1./ pontját módosítjuk, hogy 2012. június 1. napjától lesz a feladatellátási szerzıdés kezdı
napja. A doktornı ezt tudomásul vette és elfogadta, hogy a szerzıdésnek ezt az egy pontját
módosítanánk.
Kérdezem, hogy ezzel kapcsolatban van-e valakinek kérdése, hozzászólása?
Józsáné dr. Kiss Irén képviselı: Márciusban a Képviselı-testület dr. Márton Rozália a rendelıjének
a kialakítására 989.000.- Ft pénzeszközt biztosított. A szakrendeléseket az Egészségházban át kellett
alakítani. dr. Márton Rozália rendelıje az aula jobb oldali részében található. Ünnepek után dr. Márton
Rozália az Egészségházban kezdi a rendelését. Köszönöm.
Basky András polgármester: Köszönöm. Van-e még egyéb hozzászólás? Nincs. Szavazásra teszem
fel a kérdést. Aki a határozat-tervezettel egyetért, hogy dr. Márton Rozália háziorvossal az
egészségügyi feladatellátási szerzıdés 2012. június 1-jétıl legyen megkötve, kérem, kézfelemeléssel
jelezze.
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 12 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- az
alábbi határozatot hozta:
70/2012. (IV.26) ÖH.
Dr. Márton Rozália háziorvossal megkötött
egészségügyi feladat-ellátási szerzıdés
módosítása
Határozat
1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a dr. Márton Rozáliával,
Lajosmizse Város Önkormányzatának a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi
körzetekrıl szóló rendeletében meghatározott VI. számú háziorvosi körzetre vonatkozóan
területi ellátási kötelezettséggel megkötött feladat-ellátási szerzıdésben a háziorvosi
szolgáltatás nyújtásának kezdı napjaként 2012. június 01.-t határozza meg.
2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az 1.) pontban foglaltak
tekintetében felhatalmazza a polgármestert az elıterjesztés melléklete szerinti feladat-ellátási
szerzıdés módosításának aláírására.
Felelıs: Képviselı-testület
Határidı: 2012. április 26.
15./ Napirendi pont
Interpelláció
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Basky András polgármester: Kérdezem a Képviselı-testület tagjait, hogy kíván-e valaki
interpellálni?
Keresztes Ferenc képviselı: A falugazdásznál nagyon sokan a területalapú támogatást intézik, sokat
kell fénymásolni, nagy szükség lenne nekik egy fénymásolóra.
A FIDESZ újból dr. Balogh Józsefet jelöli Lajosmizse képviselıjének. Úgy gondolom, hogy ez a
képviselı azt sem tudja, hogy hol van Lajosmizse, mert nem láttam még képviselı-testületi ülésen
sem. Miért ilyen képviselıje van Lajosmizsének?
Basky András polgármester: Ebbe nincs beleszólásunk. A fénymásoló tekintetében megnézzük,
hogy milyen tekintetben tudunk segíteni.
Orbán Antal képviselı: A falugazdász elıl elhoztak egy asztalt, ez neki hiányzik.
Szeretnék köszönetet mondani a közhasznú takarításban résztvevıknek. Szeretném, ha a
közmunkásoknak a munkavégzésük idıben kezdıdne el.
Basky András polgármester: Ha azt mondjuk, hogy Lajosmizse egy szemetes település, az nem igaz,
mert akik itt voltak a TÖOSZ ülésen, azt mondták, hogy Lajosmizse egy nagyon szép település.
A Föld Napja alkalmával történı takarításra azt mondta Orbán Antal képviselı Úr, hogy ez helyes
volt. Akik részt vettek ebben, kaptak egy köszönı levelet Horváth Sándortól, hogy a Föld Napja
alkalmával segítettek a szemétszedésben.
Szeretném jelezni, hogy az ADU-KÖVIZIG szervez olyan akciót, amely az ı illetékességük területén
egy nagymérető szemétgyőjtés lesz és mi is csatlakozunk ehhez. Fogjuk hívni Lajosmizse lakosságát.
Kérném, hogy az egyéb területeknek a megtisztításában vegyünk minél többen részt. Ebben szeretettel
és tisztelettel várunk mindenkit.
Józsáné dr. Kiss Irén képviselı: A falugazdászt tudjuk segíteni abban, hogy ha virágot kapunk,
akkor két asztalt adunk helyette.
Apró Ferenc képviselı: Gépkocsival rendelkezı, rokkant állampolgárok nem tudnak a posta
környékén megállni. Nem a mi feladatunk, de tehetnénk benne valamit.
A posta elıtt nincs kerékpártároló, ennek elhelyezése szükséges lenne.
A Mizsei utca környékén a parkolási lehetıség égetı probléma, ennek megoldása szükséges minél
elıbb. Köszönöm.
Basky András polgármester: A parkoló tekintetében, ahova a mozgáskorlátozottak parkolhatnak, azt
javasolnám, hogy az ÁBC elıtti és a posta elıtti részt kijelöljük mozgáskorlátozottak parkolójának.
Kerékpártoló elhelyezése ügyében Szilágyi Ödön kolléga illetékes.
Mizsei utcán parkoló létesítése. Ezen dolgozunk, hogy megvalósuljon.
Belusz László képviselı: Lakossági bejelentések érkeznek, hogy kezdenek szaporodni a
vendégmunkások által eldobált szemetek. A korábbi éveknek megfelelıen a vendégmunkásoknak a
lakhelyét ellenırizni kellene, kukát vetetni velük. Köszönöm.
Basky András polgármester: Az elızı évekhez hasonlóaz az idei évben is elindítjuk ezt az akciót.
Orbán Antal képviselı: Nem igazán a vendégmunkások teszik ezt, hogy a szemetet szétszórják,
hanem a roma lakosság is.
Basky András polgármester: Mindenkinek van igazsága, de teljes igazsága senkinek sincs.
Kérdezem, hogy van-e még valakinek interpellációja? Nincs. Megkérdezem a képviselı társaimat,
hogy elfogadják-e az interpellációkra adott válaszokat?
Keresztes Ferenc képviselı: Elfogadom a választ.
Orbán Antal képviselı: Elfogadom a választ.
Apró Ferenc képviselı: Elfogadom a választ.
Belusz László képviselı: Elfogadom a választ.
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Basky András polgármester: Elfogadásra kerültek az interpellációk. Szeretném megköszönni
mindenkinek a tevékenységét, akik a költségvetést készítették. Köszönöm az elıterjesztést
elkészítıknek, a bizottságoknak és a Képviselı-testületnek a munkáját.
Ezennel a Képviselı-testület ülését berekesztem 17.00 órakor.
K.mf.

Basky András sk.
polgármester

Kutasiné Nagy Katalin sk.
jegyzı

