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Előterjesztés 

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
2019. augusztus 15-i ülésére 

 
Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő- testületének …/2019. (…) önkormányzati 

rendelete a 2019. évi költségvetésről szóló 8/2019. (II.15.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 

 
Üi.sz.: LMKOH/253-43/2019. 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta 8/2019. (II.15.) önkormányzati 
rendeletével a 2019. évi költségvetést. 
 
 
 
Ennek módosítása az alábbiakban felsoroltak miatt szükséges: 

1. A Lajosmizse Város Önkormányzata a BMÖGF/669-2/2018. iktatószámú Támogatói Okirat 
alapján a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes begyűjtésére 
kijelölt közérdekű közszolgáltató meg nem térülő költségeinek 2018. január 1. napjától 2018. 
december 31. napjáig terjedő időszakára 371 032 Ft vissza nem térítendő támogatásban 
részesült. 
A Belügyminisztérium, mint Támogató rögzíti, hogy Kedvezményezettet a támogatói 
okiratban foglalt MEKH tájékoztatás alapján a Magyarország 2019. évi központi 
költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 3. mellékletének I. 8. pontja értelmében a nem 
közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes begyűjtésére kijelölt közérdekű 
közszolgáltató meg nem térülő költségeinek támogatási előleggel nem fedezett részére 
többlettámogatás illeti meg. 
A támogatói okiratban a Támogató a MEKH javaslata alapján a Kedvezményezettet a 2019. 
július 29. napján kelt, BMÖGF/374-60/2019. iktatószámú miniszteri döntésnek megfelelően 
a 2018. január 1. napjától 2018. december 31. napjáig terjedő időszakra vonatkozó meg 
nem térülő költségeinek fedezésére 164 155,- Ft vissza nem térítendő 
többlettámogatásban részesíti. A többlettámogatást az önkormányzat a Közszolgáltató 
részére köteles továbbutalni. 

Ft-ban 
 COFOG növekedés csökkenés 
Működési célú költségvetési támogatások és 
kiegészítő támogatások (B115) 

018010 +164.155  

Működési célú támogatás áh-n kívülre 
(K512) 

052020 +164.155  

 
 

2. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31) Korm.rendelet 107 
§-a, valamint a Magyarország 2019. évi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 2. melléklet 
kiegészítő szabályok 2.b) pontja értelmében az Önkormányzat által kitöltött 2019. májusi 
felmérés alapján a Belügyminisztérium az Önkormányzat előirányzatait módosította. A felmérés 
adatai alapján változik az intézmények finanszírozása, támogatása is a feladatellátás 
függvényében.(-950.000 Ft lemondás, +3.486.303 Ft pótigénylés) 
 
 
 



3 

Ft-ban 
 COFOG növekedés csökkenés 
Települési önkormányzatok egyes köznevelési 
feladatainak támogatása (B112) -MESERÉT 018010 +3.482.883  

Általános Tartalék 011130 +3.482.883  
Települési önkormányzatok szociális, 
gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak 
támogatása (B113) IGSZ 

018010  -950.000 

Általános tartalék 011130  -950.000 
Települési önkormányzatok szociális, 
gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak 
támogatása (B113) IGSZ 

018010 +3.420  

Intézményfinanszírozás (IGSZ) 018030 +3.420  
 
 

3. Az Iskola konyha komplex fejlesztésének kivitelezése során olyan problémák merültek fel, 
amelyek pótmunkákkal megoldhatók. Suba Benedek, az IGSZ megbízott intézményvezetője az 
előterjesztés 2. sz. mellékletében becsatolt kérelmében kérte a pótmunkák önkormányzat általi 
finanszírozását. 

Fentiekhez az alábbi tájékoztatást adom: 
A TOP-1.1.3-16-BK1-2017-00010 azonosító számú pályázat keretében jelenleg megvalósítás 
alatt van az iskolai konyha teljes felújítása. A kérelemben megjelöltek szerint a nettó 70 millió 
forintos pályázati összegbe a tervezéskor már nem fértek bele az alábbi elemek: 

 A szellőző rendszer hidraulikai szabályozhatósága megoldása a befúvó/elszívó rácsok 
alkalmazásával 

 Fűtő kaloriferek fagyvédelme 
 Szellőző rendszer beszívás oldali hangcsillapítása 

Fenti fejlesztési elemek megvalósítása elengedhetetlenek a beruházással párhuzamosan. A 
legfőbb oka a pótmunkák megvalósításának, hogy a szellőzőrendszer hatékony működéséhez 
szükséges a szellőzőrácsok szabályozhatóságát megoldani tekintettel arra, hogy a hosszú 
légcsatornákban a befúvó egységhez közeli szellőzőkön nagyobb mennyiségű levegő megy át, 
mint a végpontokon lévő szellőző rácsokon (étkező rész). A fagyvédelem automatizálása is 
szükséges, hiszen a konyha téli működése szakaszos, van olyan időszak, amikor nincs személyzet, 
aki működtetni tudná a manuális fagyvédő rendszert. Ennek a technológiának a biztonságos 
működtetése csak automatizálással érhető el. A beszívó egység által kibocsájtott zaj a konyhai 
működést nem befolyásolja, ennek kiküszöbölése az oktatási tevékenység miatt fontos. A konyha 
felé nyíló tantermek olyan új zajforrással lesznek terhelve a konyha működése alatt, mely 
jelentősen zavarja a napközbeni tanórákat mind a tantermekben, és az udvaron is. 

 
Ft-ban 

 COFOG növekedés csökkenés 
Általános tartalék (K513) 011130  -3.837.771 
Intézményfinanszírozás (IGSZ) 018030 +3.837.771  

 
 

4. Kocsis Györgyné. a Meserét Lajosmizsei Napközi otthonos Óvoda és Bölcsőde 
intézményvezetője a 3. sz. mellékletben kérte a Szent Lajos utcai tagintézményben szeptember 1-
től + 1 fő óvodapedagógust. A tagintézményben a 3 óvodai csoportban 5 fő óvodapedagógus látja 
el az óvónői feladatokat. A köznevelési törvény az óvodai csoportok ellátásához csoportonként 2 
fő óvodapedagógust ír elő. 
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A +1 fő emelés a költségvetésben biztosított. 
Ft-ban 

 COFOG növekedés csökkenés 
Működési c. támogatás áh-n belűlre (Társulás - 
Meserét) K506 

018030 +1.066.630  

        Általános Tartalék 011130  -1.066.630 
 
 

5. Az előző évi elszámolás (2018.évi költségvetési beszámoló) alapján költségvetési évben 
keletkező pótigény összege 11.c űrlap 11.sor 10. és 11. oszlopok figyelembe vétele mellett 
948.142 Ft. 

Ft-ban 
 COFOG növekedés csökkenés 
Elszámolásból származó bevételek (B116) 018010 +948.142  
        Általános Tartalék 011130 +948.142  

 
 

6. A közvilágítás bővítéséhez szükséges forrás tervezése a dologi kiadásokban történt, 
átcsoportosítása szükséges a beruházások közé. 

Ft-ban 
 COFOG növekedés csökkenés 
Beruházások (K6) 064010 +1.066.800  
Dologi kiadások 064010  -1.066.800 

 
 

7. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2019. évi május havi kompenzációjára 
186.062 Ft  a Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatásként kapott 
összeg (B115). 

 Ft-ban 
 COFOG növekedés csökkenés 
Működési célú költségvetési támogatások és 
kiegészítő támogatások B115 018010 +186.062  

        Személyi juttatás  066010 +22.000  
        Munkaadókat terhelő járulékok és szociális  
        hozzájárulási adó  066010 +4.290  

        Intézményfinanszírozás (KÖH) 018030 +13.503  
        Intézményfinanszírozás (IGSZ) 018030 +78.632  
        Intézményfinanszírozás (Művelődési Ház) 018030 +7.409  
        Működési célú támogatás államháztartáson   
        belülre (LKT-EGYSZI) 018030 +60.228  

 
 

8. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2019. évi június havi kompenzációjára 
186.061 Ft  a Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatásként kapott 
összeg (B115). 

 Ft-ban 
 COFOG növekedés csökkenés 
Működési célú költségvetési támogatások és 
kiegészítő támogatások B115 018010 +186.061  

        Személyi juttatás  066010 +22.000  
        Munkaadókat terhelő járulékok és szociális  
        hozzájárulási adó  066010 +4.290  

        Intézményfinanszírozás (KÖH) 018030 +13.503  
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        Intézményfinanszírozás (IGSZ) 018030 +78.631  
        Intézményfinanszírozás (Művelődési Ház) 018030 +7.409  
        Működési célú támogatás államháztartáson   
        belülre (LKT-EGYSZI) 018030 +60.228  

 
 

9. A városi kitüntetések alapításáról és adományozásáról szóló 5/2010.(IV.29.) rendelete 
alapján adott szakmai kitüntető díjak támogatásáról döntött a Képviselő-testület a 
97,98,99,100/2019. (VI.20.) önkormányzati határozatban. Ebből 1 civil szervezet, 1 
gazdasági társaság, vállalkozás, így nekik a rendelet szerint támogatásként kerül átadásra a 
díjazás.  

 
Ft-ban 

 COFOG növekedés csökkenés 
Általános tartalék (K513) 011130  -200.000 
Működési célú támogatás áh-n kívülre 
(K512) 

084031 +100.000  

Működési célú támogatás áh-n kívülre 
(K512) 

011130 +100.000  

 
 
 

10. Önkormányzati árverés során került értékesítésre a 0401/73.hrsz 3,5 ha kivett mocsár 
2.100.000 Ft értékben. 

Ft-ban 
 COFOG növekedés csökkenés 
Általános tartalék (K513) 011130 +2.100.000  
Ingatlanok értékesítése (B52) 013350 +2.100.000  

 
 

11. A Kálmán Imre köz (2605/29 hrsz. ) vízellátásának biztosításához a vízjogi engedélyezési 
terv (381.000 Ft) elkészült, ez alapján bekértük az árajánlatokat, a legolcsóbb árajánlat szerint 
2.176.005 Ft a kivitelezés költsége. 

 
Ft-ban 

 COFOG növekedés csökkenés 
Beruházások (K6) (1.3.sor) 063020  -525.005 
Beruházások (K6) (1.2.sor) 063020 +525.005  

 
 

12. A minimálbér és a garantált bérminimum emelésével kapcsolatos intézkedésekről szóló 
1354/2019. (VI. 14.) Korm. határozat (a továbbiakban: Korm. határozat) 3. pontja alapján 
a belügyminiszter a Korm. határozat 2. mellékletében meghatározott települési 
önkormányzatok számára, az ott meghatározott összegben és támogatási célra, külön 
pályázat és támogatási kérelem benyújtása nélkül, támogatási előlegként, egy összegben, a 
támogatás felhasználásának és elszámolásának részletes feltételeit meghatározó támogatói 
okirat alapján költségvetési támogatást nyújt. 
A Belügyminisztérium, rögzíti, hogy Lajosmizse Város Önkormányzata részére a Korm. 
határozat 2. melléklete alapján mindösszesen 16 531 000 forint, azaz tizenhatmillió-
ötszázharmincegyezer forint vissza nem térítendő támogatást biztosít, melyet a 
Kedvezményezett a jelen támogatói okiratban foglaltak szerint, a minimálbér és garantált 
bérminimum emeléséből adódó bértöbblet kifizetése érdekében, Magyarország 2019. évi 
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központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 2. melléklet 
alábbiakban meghatározott jogcímeihez, a jelzett keretösszeg erejéig használhat fel: 

 

No. Kiegészítő támogatás a Kvtv. 
2. melléklet  Támogatási 

összeg (Ft) 

1. I.1. pontja szerinti 
támogatáshoz 

I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 1. A települési 
önkormányzatok működésének támogatása 3 916 000 

2. II.1. pontja szerinti 
támogatáshoz 

II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 1. Az 
óvodában foglalkoztatott pedagógusok és az e pedagógusok nevelőmunkáját 
közvetlenül segítők bértámogatása 

4 875 000 

3. III.3.a) pontja szerinti 
támogatáshoz 

III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési 
feladatainak támogatása, 3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása, 
a) Család- és gyermekjóléti szolgálat,  

988 000 

4. III.3.c) pontja szerinti 
támogatáshoz c) Szociális étkeztetés 583 000 

5. III.3.f) pontja szerinti 
támogatáshoz f) Időskorúak nappali intézményi ellátása 1 701 000 

14. III.5. pontja szerinti 
támogatáshoz 5. Gyermekétkeztetés támogatása 3 976 000 

15. IV.1.d) pontja szerinti 
támogatáshoz 

IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása, 1. Könyvtári, 
közművelődési és múzeumi feladatok támogatása, d) Települési önkormányzatok 
nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása 

492 000 

A támogatás felhasználására és elszámolására – az igénylés, a módosítás és a lemondás kivételével 
– a Kvtv. 2. melléklet jogcímek szerinti támogatásokra vonatkozó szabályai az irányadóak.

Ft-ban 
 COFOG növekedés csökkenés 

Helyi önkormányzatok működésének általános 
támogatása (B111)  

018010 +3.916.000  

Települési önkormányzatok egyes köznevelési 
feladatainak támogatása (B112)  

018010 +4.875.000  

Települési önkormányzatok szociális, 
gyermekjóléti és gyermekétkeztetési 
feladatainak támogatása (B113)  

018010 +7.248.000  

Települési önkormányzatok kulturális 
feladatainak támogatása (B114) 

018010 +492.000  

        Személyi juttatás  011130 +1.332.766  
        Munkaadókat terhelő járulékok és szociális  
        hozzájárulási adó  011130 +233.234  

        Intézményfinanszírozás (KÖH) 018030 +2.350.000  
        Intézményfinanszírozás (IGSZ) 018030 +3.976.000  
        Intézményfinanszírozás (Művelődési Ház) 018030 +492.000  
        Működési célú támogatás államháztartáson   
        belülre (LKT-EGYSZI) 018030 +3.272.000  

        Működési célú támogatás államháztartáson   
        belülre (LKT-MESERÉT) 018030 +4.875.000  

 
Az intézmények a kapott forrást a költségvetésükbe megkapják, ezáltal a költségvetésük 
fedezetet biztosít a költségvetési rendelet 4. § (20) bekezdésében foglalt nettó 100.000.- Ft /év 
egyéb juttatás I. félévi kifizetésére. 
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Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal előirányzat módosításai: 

 
 

13. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2019. május havi kompenzációjára 13.503 Ft 
- Központi költségvetésből bérkompenzáció. 

           7. ponthoz kapcsolódó intézményi előirányzat változás 
Ft-ban 

 növekedés csökkenés 
Központi, irányító szervi támogatás (B816) +13.503  
        Személyi juttatás (KÖH) +11.300  
        Munkaadókat terhelő járulékok és szociális             
        hozzájárulási adó (KÖH) +2.203  

 
 

14. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2019. június havi kompenzációjára 13.503 Ft 
- Központi költségvetésből bérkompenzáció. 

           8. ponthoz kapcsolódó intézményi előirányzat változás 
Ft-ban 

 növekedés csökkenés 
Központi, irányító szervi támogatás (B816) +13.503  
        Személyi juttatás (KÖH) +11.300  
        Munkaadókat terhelő járulékok és szociális             
        hozzájárulási adó (KÖH) +2.203  

 
 

15. A 1354/2019. (VI. 14.) Korm. határozat (a továbbiakban: Korm. határozat) 3. pontja alapján 
biztosított forrás 

13. ponthoz kapcsolódó intézményi előirányzat változás 
Ft-ban 

 növekedés csökkenés 
Központi, irányító szervi támogatás (B816) +2.350.000  
        Személyi juttatás (KÖH) +2.000.000  
        Munkaadókat terhelő járulékok és szociális             
        hozzájárulási adó (KÖH) +350.000  

 
 
 
Intézmények Gazdaságellátó Szervezetének előirányzat módosításai: 

 
16. A Belügyminisztérium Önkormányzati Gazdasági Főosztálya jóváhagyása alapján a 

költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2019. május havi kompenzációjára az IGSZ 
részére intézményfinanszírozásként kapott összeg 78.632 Ft. 

7. ponthoz kapcsolódó intézményi előirányzat változás 
 Ft-ban 

 növekedés csökkenés 
Központi, irányító szervi támogatás (B816) +78.632  
        Személyi juttatás (IGSZ) +65.800  
        Munkaadókat terhelő járulékok és szociális  
        hozzájárulási adó (IGSZ) +12.832  
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17. A Belügyminisztérium Önkormányzati Gazdasági Főosztálya jóváhagyása alapján a 
költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2019. június havi kompenzációjára az IGSZ 
részére intézményfinanszírozásként kapott összeg 78.631 Ft. 

8. ponthoz kapcsolódó intézményi előirányzat változás 
 Ft-ban 

 növekedés csökkenés 
Központi, irányító szervi támogatás (B816) +78.631  
        Személyi juttatás (IGSZ) +65.800  
        Munkaadókat terhelő járulékok és szociális  
        hozzájárulási adó (IGSZ) +12.831  

 
 

18. A TOP-1.1.3-16-BK1-2017-00010 pályázat pótmunkáinak finanszírozása önkormányzati 
forrásból. 
3. ponthoz kapcsolódó intézményi előirányzat változás 

Ft-ban 
 növekedés csökkenés 
Központi, irányító szervi támogatás (B816) +3.837.771  
Dologi kiadások (K3) +350.00  
Felújítások (K7) +3.487.771  

 
 

19. A TOP-1.1.3-16-BK1-2017-00010 pályázat pótmunkái áfa szempontjából nettó módon 
finanszírozott, az áfája visszaigényelhető. Az áfa miatt bevételi és kiadási oldalról is 
előirányzat-emelés szükséges az intézmény részére. 

 Ft-ban 
 növekedés csökkenés 
Működési bevételek (B4) +1.009.198  
Dologi kiadások (K3) +67.500  
Felújítások (K7) +941.698  

 
 

20. A 1354/2019. (VI. 14.) Korm. határozat (a továbbiakban: Korm. határozat) 3. pontja alapján 
biztosított forrás 

13. ponthoz kapcsolódó intézményi előirányzat változás 
Ft-ban 

 növekedés csökkenés 
Központi, irányító szervi támogatás (B816) +3.976.000  
        Személyi juttatás (KÖH) +3.383.830  
        Munkaadókat terhelő járulékok és szociális             
        hozzájárulási adó (KÖH) +592.170  

 
 
Művelődési Ház és Könyvtár előirányzat módosításai: 
 

21. A Belügyminisztérium Önkormányzati Gazdasági Főosztálya jóváhagyása alapján a 
költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2019. május havi kompenzációjára az 
Művelődési Ház részére intézményfinanszírozásként kapott összeg 7.409 Ft. 

7. ponthoz kapcsolódó intézményi előirányzat változás 
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 Ft-ban 
 növekedés csökkenés 
Intézményfinanszírozás (Műv.ház) +7.409  
        Személyi juttatás (Műv.ház) +6.200  
        Munkaadókat terhelő járulékok és szociális  
        hozzájárulási adó (Műv.ház) +1.209  

 
 

22. A Belügyminisztérium Önkormányzati Gazdasági Főosztálya jóváhagyása alapján a 
költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2019. június havi kompenzációjára az 
Művelődési Ház részére intézményfinanszírozásként kapott összeg 7.409 Ft. 

8. ponthoz kapcsolódó intézményi előirányzat változás 
 Ft-ban 

 növekedés csökkenés 
Intézményfinanszírozás (Műv.ház) +7.409  
        Személyi juttatás (Műv.ház) +6.200  
        Munkaadókat terhelő járulékok és szociális  
        hozzájárulási adó (Műv.ház) +1.209  

 
 

23. A 1354/2019. (VI. 14.) Korm. határozat (a továbbiakban: Korm. határozat) 3. pontja alapján 
biztosított forrás 

13. ponthoz kapcsolódó intézményi előirányzat változás 
Ft-ban 

 növekedés csökkenés 
Központi, irányító szervi támogatás (B816) +492.000  
        Személyi juttatás (KÖH) +418.723  
        Munkaadókat terhelő járulékok és szociális             
        hozzájárulási adó (KÖH) +73.277  

 
 
Hatásvizsgálat 
1. A tervezett jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: 

A Képviselő-testület tájékoztatása a 2019. évi költségvetés változásainak átvezetéséről, mely 
elősegíti a jelenlegi pénzügyi helyzetről a valós kép kialakítását. 

2. Környezeti és egészségi következményei: 
Nem mérhető hatás. 

3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások: 
A jogszabályi változások többletfeladatot eredményeznek.  

4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 
következményei: 
Az előirányzatok megváltoztatása saját hatáskörben az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 
törvény 34. § (1) bekezdése alapján kötelező, ennek elmaradása mulasztásos jogszabálysértést 
eredményezne.  

5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: 
A 2019. február 14. napon elfogadott költségvetési rendelet hatásvizsgálatához képest nincs 
további feltétel. 
 
 

Fentiekre tekintettel az alábbi határozat-tervezetet és az előterjesztés 1. mellékletét képező rendelet-
tervezetet, valamint a 2. és 3.melléklet szerinti kérelmet terjesztem a T. Képviselő-testület elé: 
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Határozat-tervezet 

…../2019. (….) ÖH. 
Iskolai konyha felújításának pótmunkái 
 

Határozat 
 

1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy támogatja 
Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete kérelmét és 
hozzájárul az előterjesztés mellékletét képző kérelemben megjelölt pótmunkák 
megvalósításához. 

2) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 1) pontban 
megjelölt fejlesztéshez szükséges nettó 3.837.771 forintot Lajosmizse Város 
Önkormányzata Képviselő-testületének a 2019. évi költségvetésről szóló 8/2019. (II.15.) 
önkormányzati rendelete ………………….. sora terhére biztosítja Lajosmizse Város 
Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete részére 

Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2019. augusztus 15. 
 
 
 
Lajosmizse, 2019. augusztus 5. 

Basky András s.k. 
    polgármester 
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Előterjesztés 1. melléklete 
 
 
 

A rendelet-tervezet a bizottsági ülést megelőzően, várhatóan 
augusztus 12-én kerül megküldésre a T. Képviselő-testület részére.
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Előterjesztés 2. melléklete 
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Előterjesztés 3. melléklete 

 


