
Lajosmizse Város 
Önkormányzata 
I/3/3/2012. 
 
 

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 
2012. február 9. 

 
 

Az ülésen hozott rendeletek és határozatok száma és tárgya: 
 
 
Lajosmizse Város Önkormányzat Képviselı-testületének 1/2012. (…) önkormányzati rendelete a 
személyes gondoskodást nyújtó szociális alapellátásokról szóló 15/2011. (V. 20.) önkormányzati 
rendelet módosításáról      
 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2/2012. (…) önkormányzati rendelete 
a 2012. évi költségvetésrıl 
 
 
 
10/2012. (II. 09.) ÖH  A szociálisan nem rászorult személyek által fizetendı intézményi 

térítési díjak mértéke 2012. február 15- tıl  
 
11/2012. (II. 09.) ÖH  Lajosmizse Város Önkormányzat saját bevételei és adósságot 

keletkeztetı ügyleteibıl eredı fizetési kötelezettségei a költségvetési 
évet követı három évben 

 
12/2012. (II. 09.) ÖH   2012. évi költségvetési év során megvizsgálandó feladatok 
 
13/2012. (II. 09.) ÖH  dr. Szabó Béla háziorvos rendelési idejének megváltoztatásához 

hozzájárulás 
 
14/2012. (II. 09.) ÖH  Pályázat benyújtása a „Lajosmizse „Meserét” Óvoda fejlesztése, 

bıvítés – korszerősítés”  címő DAOP-4.2.1-11 azonosító számú 
pályázati kiírásra 

 
15/2012. (II. 09.) ÖH  Döntés a „Lajosmizse „Meserét” Óvoda fejlesztése, bıvítés – 

korszerősítés” címő pályázati dokumentáció minıségbiztosítása 
költségének kifizetésérıl 

 
16/2012. (II. 09.) ÖH   Érdekképviseleti szervek tagsága 
 
17/2012. (II. 09.) ÖH  Lajosmizse és Felsılajos Közoktatási Intézményfenntartói 

Társulásának Közoktatási Esélyegyenlıségi Helyzetelemzése és 
Intézkedési Terve 

 
18/2012. (II. 09.) ÖH   Tulajdonosi hozzájárulás zúzottköves makadám út építéséhez 
 
19/2012. (II. 09.) ÖH  A Fekete István Általános Iskola és Kollégium Alapító Okiratának 

módosítása 
 
20/2012. (II. 09.) ÖH  A Fekete István Általános Iskola, Kollégium és Sportiskola 

pedagógiai programja módosításának jóváhagyása 
 
21/2012. (II. 09.) ÖH   Lajosmizse Város Önkormányzatának Közbeszerzési Szabályzata  
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22/2012. (II. 09.) ÖH  Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatala köztisztviselıi 

munkateljesítmény követelményeinek alapját képezı 2012. évi célok 
meghatározása, illetve tájékoztató a jegyzı 2011. évi 
munkateljesítményének értékelésérıl 

 
23/2012. (II. 09.) ÖH   2011. évre vonatkozó beszámoló elfogadása 
 
24/2012. (II. 09.) ÖH  Polgármesteri beszámoló a Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás, 

illetve annak munkaszervezetében végzett 2011. II félévi 
tevékenységekrıl 

  
25/2012. (II. 09.) ÖH  Lajosmizse és Felsılajos Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális 

Intézményfenntartó Társulása társulási megállapodásának módosítása 
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JEGYZİKÖNYV 

 
 
 
Készült: A Képviselı-testület 2012. február 9-én du: 14.00 órakor a Városháza Dísztermében  
               megtartott képviselı-testületi ülésrıl 
 
 
Jelen vannak: Basky András polgármester, dr. Adonyi Lajos alpolgármester, Apró Ferenc, Belusz 
László, Józsáné dr. Kiss Irén, Holminé Sebık Márta, Kollár László, Koller Dániel, Keresztes Ferenc, 
Péli Szilveszter, Orbán Antal. A Képviselı-testület létszáma összesen 11 fı. Bejelentéssel távol 
maradt: Baranyi-Rostás Rodrigó képviselı. 
 
 
Tanácskozási joggal megjelentek: Kutasiné Nagy Katalin jegyzı 
     Muhariné Mayer Piroska aljegyzı 

dr. Gazdag Judit jogi referens 
     Gyurgyik Erzsébet vezetıi referens 
     dr. Balogh László belsı ellenır 
     Nagy Judit irodavezetı 
     Turupuli Péterné irodavezetı 
     Szilágyi Ödön csoportvezetı 
     Rostás Anita csoportvezetı 
     Gulyás Attiláné csoportvezetı 
     Kocsis Györgyné óvodavezetı 
     Sápi Tiborné igazgató helyettes 
     Géczy Gabriella bölcsıdevezetı 
     Szenekné Molnár Dóra óvónı 
     Guti Istvánné intézményvezetı 
     Veszelszki Klára  
     Balogh Ágnes pedagógus szakszervezet 
     Szarvas Attila önkéntes Tőzoltó Egyesület parancsnoka 
           
      
Jegyzıkönyvvezetı:  Márton Györgyné 
   Terenyi Helga 
 
 
Basky András polgármester: Tisztelettel köszöntök mindenkit a Képviselı-testületi ülésünkön. 
Néhány dologról szeretnék tájékoztatást adni a napirendi pontok elıtt, mind a Képviselı-testületnek, 
mind a jelenlevıknek, mind a televízió nézıinek, melyek a következık: 
 

Az egyik ilyen információ, amit szeretnék önökkel megosztani, az a fogorvosi pályázattal 
kapcsolatos. Sajnos még mindig nincs az ügyben végkifejlet. 2012. február 15-ig van lehetısége dr. 
Dutkon Alexandrának megszereznie a praxisjogot dr. Szántó Kristóftól. A doktornınek érkezett egy 
kérelme, de ezt most nem tárgyaljuk, megvárjuk a február 15-ét. Januári változások miatt, egy kicsit 
változott a praxisjog megszerzésének a lehetısége, jelen állás szerint, ha február 15-ig a doktor úr nem 
tudja eladni, akkor az önkormányzatnak további intézkedésekre lesz szüksége. Egyébként két 
érdeklıdı van a praxisra, az egyik dr. Dutkon Alexandra, a másik dr. Dénes Zsolt fogszakorvos.  
 

A legutóbbi vásár elmaradt, mert a hidegre valóra tekintettel a Bács-Kiskun Megyei 
Kormányhivatal Élelmiszerlánc-Biztonsági és Állategészségügyi Igazgatósága az állatvásárt, 
állategészségügyi és állatvédelmi okok miatt megtiltotta! Így a kirakodóvásár sem került 
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megrendezésre. Információim szerint mindössze két kenyeres kocsi jött, úgyhogy nem volt nagy 
érdeklıdés.  

A hó helyzet megnehezítette egy kicsit az életünket, de azt gondolom, hogy tél van, ennek van 
itt az ideje. Minden út járható, rendkívüli helyzet nem volt. Ami rendkívüli volt, az hogy a nagy hideg 
miatt sok családnak elfogyott a tüzelıje, mindenkinek megpróbálunk segíteni.  

 
Pályázatok. Volt két pályázatunk, az egyik az a terület, ami a labdarúgó pálya melletti terület, 

ahol a Mizse KC sportcsarnokot szeretne építeni, ha minden összejön. A pályázati eljárást lefolytattuk, 
szerzıdéskötésre még nem került sor, mert megváltoztak a pályázati feltételek, még az is elképzelhetı, 
hogy új eljárást kell lefolytatnunk. A másik, Alsólajoson a Zsikla és Társa területe melletti bekötıút. 
Itt volt egy eljárás, ez a 200 négyzetméteres területet árverés útján eladásra került, 30 ezer forintot 
kaptunk érte, a szerzıdéskötés folyamatban van.  

A csatorna beruházáshoz az elıkészületeket meg kell tenni. Közbeszerzési szakértıi csapatot 
kell kiválasztani, nem közbeszerzéses, hanem egyszerő eljárásban három ajánlattevı közül, a Dél-
Alföldi Fejlesztési Közbeszerzési Tanácsadó Kft nyerte a pályázatot, azon kereteken belül, mint ami a 
pályázaton belül erre felhasználható. Tájékoztatásul jelzem, hogy közben a cég kétfelé vált, a jogutóda 
az Imperial Tender Közbeszerzési Tanácsadó Kft. 
 

Ennyit szerettem volna elmondani elızetesen, Orbán Antal jelezte, hogy szeretne szót kérni 
még a napirendi pontok tárgyalása elıtt. 

 
Orbán Antal képviselı: Köszönöm szépen. Tisztelt Képviselı-testület. A Magyar Meggytermelık 
Szövetségétıl kaptam egy levelet, melyben a segítségünket kérik. Ebben a levélben leírják, hogy a 
jégkárok enyhítésére, megszüntetésére 6 talajgenerátor gép felállítására lenne szükség. A nagyobb 
termelık egyenként, vagy csoportosan 5 gép vásárlását, üzemeltetését vállalták fel. Az lenne a 
kérésük, hogy a hatodik gép vásárlásához az Önkormányzat járuljon hozzá. Az egész lakosságot érintı 
kárenyhítés a legfontosabb feladatok közé emelte a jégelhárítást. A veszélyeztetett területek közé 
tartozunk, kérem a Képviselı-testületet, támogassuk ıket. Köszönöm szépen. 
 
Basky András polgármester: Köszönjük szépen a tájékoztatást, a költségvetés tárgyalásánál majd 
tudunk esetleg róla beszélni. Megkérem Keresztes Ferencet, aki jelen volt ezen az elıadáson, mondja 
el, hogyan mőködik ez a rendszer. 
 
Keresztes Ferenc képviselı: Tulajdonképpen ez egy régi eljárás. Korábban ezt az anyagot rakétával 
lıtték, de ennek ma már sok akadálya van. Kitaláltak egy új eljárást, mely lényegesen megkönnyíti a 
feladatot. 1 generátor 10000 hektárt takar be körülbelül, ennek a költsége 1 millió forint körül van. Az 
üzemeltetéshez szükséges szernek litere 2500 Ft-ba kerül. A zivatarfelhık érkezésérıl radart küld a 
rendszer, így idıben fel lehet juttatni az anyagot a levegıbe. Mindenképpen nagyon hasznos dolog, 
hiszen a biztosítási költségek nagyon megdrágultak. 

 
Basky András polgármester: Köszönjük szépen a tájékoztatást, most pedig térjünk rá a napirendi 
pontok tárgyalására. Megállapítom, hogy a Képviselı-testületi ülés határozatképes, mert a 12 fı 
képviselıbıl 11 fı jelen van.  
A meghívót mindenki megkapta, az abban foglalt napirendi pontok mindenki elıtt ismertek. Egy 
napirendi pontot javasolok felvenni, mégpedig a „Lajosmizse Város Önkormányzat saját bevételei és 
adósságot keletkeztetı ügyleteibıl eredı fizetési kötelezettségei a költségvetési évet követı három 
évben”, melyet még a költségvetési rendelet tárgyalása elıtt kell megtárgyalnunk, tehát ez lenne a 
második napirendi pont. Megkérdezem a Képviselı-testület tagjait, hogy kíván-e valaki plusz 
napirendi pont felvételére javaslatot tenni, vagy van-e valakinek változtatási javaslata. Nincs. Aki 
elfogadja az általam elmondott plusz napirendi ponttal a meghívó szerinti napirendi pontok 
tárgyalását, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 11 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- az 
alábbi napirendi pontok tárgyalását fogadta el: 
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 Napirend 
 

Elıterjesztı 

1.  Lajosmizse Város Önkormányzat Képviselı-testületének …/2012. (…) önkormányzati 
rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális alapellátásokról szóló 15/2011. (V. 20.) 
önkormányzati rendelet módosításáról      

Basky András 
polgármester 

2. 
 
3. 
 
4. 

Lajosmizse Város Önkormányzat saját bevételei és adósságot keletkeztetı ügyleteibıl eredı 
fizetési kötelezettségei a költségvetési évet követı három évben 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének …/2012. (…) önkormányzati 
rendelete a 2012. évi költségvetésrıl 
dr. Szabó Béla háziorvos rendelési idejének  megváltoztatásához hozzájárulás 

Basky András 
polgármester 
Basky András 
polgármester 

5.  Pályázat benyújtása a „Lajosmizse „Meserét” Óvoda fejlesztése, bıvítés – korszerősítés” címő 
DAOP-4.2.1-11 azonosító számú pályázati kiírásra 

Basky András 
polgármester 

6. Érdekképviseleti szervek tagságával kapcsolatos döntés 
 

Basky András 
polgármester 

7. 
 

Lajosmizse és Felsılajos Közoktatási Intézményfenntartói Társulásának Közoktatási 
Esélyegyenlıségi Helyzetelemzése és Intézkedési Terve 

Basky András 
polgármester 
 

8. 
 

Tulajdonosi hozzájárulás zúzottköves makadám út építéséhez Basky András 
polgármester 

9. Fekete István Általános Iskola és Kollégium Alapító Okiratának és pedagógia programjának 
módosítása 
 

Basky András 
polgármester 

10. Lajosmizse Város Önkormányzatának Közbeszerzési Szabályzata Basky András 
polgármester 

11. Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatala köztisztviselıi munkateljesítmény követelményeinek 
alapját képezı 2012. évi célok meghatározása, illetve tájékoztató a jegyzı 2011. évi 
munkateljesítményének értékelésérıl 

Basky András 
polgármester 

12. 
 
13. 
 
 
14. 
 
 
15. 
 

A Rév Szenvedélybeteg-segítı Szolgálat 2011. évi beszámolójának elfogadása  
 
Polgármesteri beszámoló a Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás, illetve annak 
munkaszervezetében végzett 2011. II félévi tevékenységérıl  
 
Lajosmizse és Felsılajos Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézményfenntartó 
Társulása társulási megállapodásának módosítása  
 
Interpelláció 
 

Basky András 
polgármester 
Basky András 
polgármester 
Basky András 
polgármester 
Basky András 
polgármester 
Basky András 
polgármester 

 
 
 
1./ Napirendi pont 
Lajosmizse Város Önkormányzat Képviselı-testületének …/2012. (…) önkormányzati rendelete 
a személyes gondoskodást nyújtó szociális alapellátásokról szóló 15/2011. (V. 20.) önkormányzati 
rendelet módosításáról      
Elıadó:  Basky András polgármester 
 
Basky András polgármester: Minden évben meg kell határoznunk a térítési díjakat, melyet 
rendeletben fogadunk el. Felsılajosnak elızetes egyetértési joga van, ık már tárgyalták, egyetértenek 
vele. Egy elírás történt a mellékletben, mégpedig a házhozszállítás díja nem 145 Ft, hanem 250 Ft lesz. 
A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság és az Önkormányzat Intézményeinek 
Bizottsága tárgyalta, elfogadásra javasolja.  
Kérdezem a Képviselı-testületet, hogy van-e valakinek észrevétele, javaslata, véleménye? 
Amennyiben nincs, kérem, kézfelemeléssel szavazzunk. 
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 11 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- az 
alábbi rendeletet alkotta: 
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Lajosmizse Város Önkormányzat Képviselı-testületének 1/2012. (...) önkormányzati 

rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális alapellátásokról szóló  
15/2011.  (V. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a szociális igazgatásról és a szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdés b) pontjában és 115. § (3) bekezdésében 
kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) és (4) 
bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva, Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-
testületének a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló 11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelet 
1. melléklet 3.1.l és 1.1.w pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró  Önkormányzat 
Intézményeinek Bizottsága és a Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság véleményének 
kikérésével a következõket rendeli el:  
 

 
1. § 

 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a személyes gondoskodást nyújtó szociális 
alapellátásokról szóló 15/2011. (V. 20.) önkormányzati rendelete 1. melléklete helyébe az 1. melléklet 
lép.  
 

2. § 
 

E rendelet 2012. február 15. napján lép hatályba és a hatályba lépését követı napon a hatályát veszti. 
 
 
 
      Basky András                 Kutasiné Nagy Katalin  
 polgármester               jegyzı 

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

        Kutasiné Nagy Katalin   
                   jegyzı 
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1. melléklet az 1/2012. (...) önkormányzati rendelethez 

 
„1. melléklet a 15/2011. ( V. 20.) önkormányzati rendelethez” 
 
 
1. A szociálisan rászorult személyek által fizetendı intézményi térítési díjak 
 
1.1. Az Szt. 65/F. § (1) bekezdés a) pontja szerinti nappali ellátásért fizetendı intézményi térítési díj      

541.-  Ft/fı/nap 
 
1.2.  Az étkezésért fizetendı intézményi térítési díj 

1.2.1. Az ebéd egy adagra jutó intézményi térítési díja  361.- Ft  

1.2.2. A házhozszállítás térítési díja 250.- Ft.  
 

1.3. A házi segítségnyújtás intézményi térítési díja 1.187.- Ft/fı/óra 
 
1.4.  A jelzırendszeres házi segítségnyújtás intézményi térítési díja 102.- Ft/fı/nap 
 

 

 

2. A személyi térítési díj nem haladhatja meg a jövedelem alábbiakban meghatározott százalékát: 
 
22.1.étkeztetés       20 
2.2.házi segítségnyújtás       20 
2.3.házi segítségnyújtás mellett étkeztetést is biztosítanak   30 
2.4.jelzırendszeres házi segítségnyújtás         1 
2.5. Szt. 65/F. § (1) bekezdés a) pontja szerinti nappali ellátás     3 
2.6. Szt. 65/F. § (1) bekezdés a) pontja szerinti nappali ellátás mellett 
    étkeztetést is biztosítanak       23 
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Basky András polgármester: Az elıterjesztésben van egy határozat-tervezet is, mely a szociálisan 
nem rászorult személyek által fizetendı térítési díjak mértékérıl szól. Kérem, most errıl szavazzunk.  
Kérdezem a Képviselı-testületet, hogy van-e valakinek észrevétele, javaslata, véleménye? 
Amennyiben nincs, kérem, kézfelemeléssel szavazzunk. 
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 11 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- az 
alábbi határozatot hozta: 
 
10/2012. (II. 09.) ÖH 
A szociálisan nem rászorult személyek  
által fizetendı intézményi térítési díjak mértéke  
2012. február 15- tıl  
 
 

Határozat 

 

1) Lajosmizse Város Önkormányzata a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi 
III. törvény 116. § (2) bekezdésében foglaltak alapján a szociálisan nem rászorult személyek által 
– a jelzırendszeres házi segítségnyújtásért fizetendı térítési díj összegét 102.-  Ft/fı/napban 
állapítja meg.  

 
2) Az ellátásért fizetett személyi térítési díj nem haladhatja meg az Szt. 116. § (3) bekezdés szerinti 

jövedelem 2  %- át) 

3) A határozat hatálybalépésével egyidejőleg hatályát veszti Lajosmizse Város Önkormányzata 
Képviselı-testületének a szociálisan nem rászorult személyek által fizetendı intézményi térítési 
díjak mértékérıl szóló 59/2011. (V. 19.) határozata.  

 

Határid ı: 2012. február 9. 
Felelıs:  Képviselı-testület 
 
 
2./ Napirendi pont 
Lajosmizse Város Önkormányzat saját bevételei és adósságot keletkeztetı ügyleteibıl eredı 
fizetési kötelezettségei a költségvetési évet követı három évben 
Elıadó:  Basky András polgármester 
 
Basky András polgármester: Lajosmizse Város Önkormányzatának meg kell állapítani saját 
bevételei és adósságot keletkeztetı ügyleteibıl eredı fizetési kötelezettségeit a költségvetési évet 
érintı három évben. Itt az Önkormányzat várható bevételeit kell figyelembe venni. Ezt követıen 
ennek az 50 %-ából, valamint abból, hogy van-e már az Önkormányzatnak adóssága, lehet 
megállapítani, hogy mekkora az az összeg, amely éves szinten adósságként felmerülhet. Az 
elıterjesztésbıl látható, hogy 2012. évben a saját bevételek 50 % 136 millió forint, az adósságot 
keletkeztetı ügyleteibıl eredı fizetési kötelezettségek 56.285.000 Ft, a fizetési kötelezettséggel 
csökkentett saját bevétel pedig 80 millió forint. Ezt az anyagot, minden évben a költségvetés 
tárgyalása elıtt kell elfogadnunk. Ennek az a lényege, hogy lássuk elıre, hogyan állunk anyagilag. 
Kérdezem a Képviselı-testület tagjait, hogy van-e ezzel kapcsolatban valakinek kérdése, véleménye, 
javaslata?  
 
Apró Ferenc képviselı: Csak azt szeretném kérdezni, hogy ez azért van, mert van hitel tervezve a 
költségvetésünkben, vagy egyébként is kellene tárgyalni? 
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Basky András polgármester: Nem, ezt mindenképpen meg kell tárgyalnunk most már minden évben. 
Van-e még valakinek kérdése, véleménye, javaslata? Amennyiben nincs, kérem, kézfelemeléssel 
szavazzunk. 
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 11 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- az 
alábbi határozatot hozta: 
 
11/2012. (II. 09.) ÖH 
Lajosmizse Város Önkormányzat saját bevételei és adósságot keletkeztetı ügyleteibıl eredı 
fizetési kötelezettségei a költségvetési évet követı három évben 

 
Határozat 

 
1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az Államháztartásról szóló 2011.  évi 

CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 29. § (3) bekezdésében foglaltak alapján az önkormányzat 
saját bevételeinek, valamint a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. 
törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztetı ügyleteibıl 
eredı fizetési kötelezettségeinek a 2012. évet követı három évre várható összegét az alábbiakban 
foglaltak szerint állapítja meg:  

 
Ezer Ft-ban 

 Saját bevétel 
50 %-a 

Adósságot keletkeztetı 
ügyletekbıl eredı fizetési 

kötelezettségek 

Fizetési 
kötelezettséggel 
csökkentett saját 

bevétel 
2012. év 136 456 56 285 80 171 
2013. év 136 000 53 347 82 653 
2014. év 144 137 20 800 123 337 
2015. év 144 137 20 800 123 337 

2) Fizetési kötelezettséget keletkeztetı fejlesztési célok, ezen belül megvalósítandó beruházások: 
 

1 Lajosmizse Város Önkormányzata a 178/2010. (XII.06.) ÖH alapján kezességet vállalt a 
Lajosmizse Viziközmő-társulat által „Lajosmizse város csatornahálózatának kiépítése és 
szennyvíztisztító telepének bıvítése” címő és KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0077 azonosító számú 
pályázatához. 

 
2 Lajosmizse Város Önkormányzata hitel felvételével tervezi megvalósítani a következı 

projekteket: 
 

2.1 "A Fekete István Általános Iskola komplex energetikai korszerősítése Lajosmizsén" címő 
KEOP-4.9.0/11-2011-0072 azonosító számú pályázat 
A beruházás összköltsége bruttó 292 168 834.- Ft, 
Támogatás: bruttó 248 343 508.- Ft, 
Önerı mértéke (hitel): bruttó 43 825 326.- Ft. 

 
2.2 "Lajosmizse "Meserét" Óvoda fejlesztése, bıvítés - korszerősítés" címő DAOP-4.2.1-11 

azonosító számú pályázat 
A beruházás összköltsége bruttó 210 000 000.- Ft, 
Támogatás: bruttó 199 500 000.- Ft, 
Önerı mértéke (hitel): bruttó 10 500 000.- Ft. 

 
3) A megállapított összegek alapján az Önkormányzat megfelel a Stabilitási tv. 10. § (3) bekezdésében 

foglalt követelménynek, amely szerint: „az önkormányzat 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot 
keletkeztetı ügyletbıl származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztetı 
ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladja meg az önkormányzat adott évi saját 
bevételeinek 50%-át”. 
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4) A határozat 1-3 pontjában foglaltak alapján megállapítható, hogy az önkormányzat gazdálkodása a 

2012. évi költségvetési rendelet-tervezetében meghatározott elıirányzati adatok alapján megfelel a 
jogszabályban foglalt elıírásoknak. 

 
Felelıs: Képviselı-testület 
Határid ı: 2012. február 09. 

 
 
3./ Napirendi pont 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének …/2012. (…) önkormányzati 
rendelete a 2012. évi költségvetésrıl 
Elıadó:   Basky András polgármester 
 
Basky András polgármester: Mielıtt átadom a szót képviselı társaimnak, néhány információt 
szeretnék megosztani önökkel. Az idei évben a tervezési körülmények nem voltak egyszerőek, de nem 
gondoltuk, hogy ennyire nehéz lesz. A jelenlegi helyzet nagyon nehéz, van egy 30-40 millió forintos 
kiesés az elızı évi normatívához képest. A költségvetési rendelet-tervezet szerkezetében jelenleg nem 
felel meg az új elıírásoknak, mivel két napja derült ki, hogy mik az új elvárások, de ezt a márciusi 
módosításnál korrigálni fogják a kollégák. Annak érdekében azonban, hogy a törvényi elıírásoknak 
megfelelıen 2012. február 11-ig meg tudjuk tárgyalni a költségvetési rendelet tervezetet, be kellett 
terjesztenem ebben a formában a Képviselı-testület elé.  
A költségvetést jó néhány tényezı befolyásolta, ilyen volt például a bölcsıde. Ahogyan a tőzoltóság 
is, amely eddig köztestületként mőködött, most pedig önkormányzati tőzoltóság lesz. Két 
lehetıségünk van, vagy fenntartjuk így, vagy pedig megszüntetjük az egészet. Én azt gondolom, hogy 
ez nem lenne szerencsés dolog. A költségvetésünket befolyásolta az is, hogy szerencsére vannak 
sikeres pályázataink, például az iskola KEOP pályázat, vagy a csatornás pályázatunk, szeméttelep 
rekultiváció, illetve van egy tervünk, amelyrıl még ma döntést is kell hoznunk, ez pedig az 
óvodabıvítés. 2014. évtıl kötelezı lesz 3 éves kortól az óvoda, ehhez helyre van szükség.  
Azt is tudjuk már, hogy 2013. január 1-tıl járások kialakítására kerül sor. Nehezíti a helyzetünket, 
hogy a települési bevételek teljesülései is bizonytalanok ebben a nehéz gazdasági helyzetben. A 
szociális helyzet bizonyos többlet költséget jelent nekünk is. Többen kérnek támogatásokat, például 
lakhatási támogatást, ápolási segélyt. Nagyon fontos dolog, hogy egy kötelezı feladatunkat az idén 
meg tudunk valósítani, mégpedig a szeméttelep rekultivációját.  Ami viszont még mindig jó, hogy 
azokat az eredményeket, amiket eddig az Önkormányzat elért, azokban nincs visszalépés. Gondolok itt 
arra, hogy nem kellett megszüntetni a kollégiumot, a vérvételt, ügyeletet, stb. Ami megkönnyítette a 
költségvetés tervezését, hogy van 102 millió forintos pénzmaradványunk, ezzel tudjuk a 
költségvetésünket viszonylagosan egyensúlyba hozni. De sajnos vannak olyan tételek is, amiket 
mindezek ellenére nem tudtunk megoldani. Hitelfelvételre szorulhat az Önkormányzat, egyszer 43 
millió forintra a KEOP pályázatnál, és 10,5 millió forintra az óvoda bıvítéses pályázatnál. De én azt 
gondolom, hogy inkább bevállaljuk a hitelt, csak valósuljanak meg ezek a beruházások. 
A közszférában sajnos ebben az évben nem tudtuk azt a pénzösszeget biztosítani, amelybıl az étkezési 
hozzájárulást tudnánk adni a közalkalmazottak számára. Ez egyébként egy 20 millió forintos tétel 
lenne a költségvetésünkben. Visszalépés ebben a költségvetésben az is, hogy civil és társadalmi 
szervezetek támogatására is kevesebbet tudunk fordítani, mint az elızı években. Nyílván ha 
valahonnan visszalép az önkormányzat, akkor onnan tud visszalépni, amelyek nem kötelezı feladatok, 
hiszen a kötelezı feladatokat meg kell valósítani. Amikor a bizottságok a költségvetést tárgyalták, 
még más számok szerepeltek benne. Ezek a számok egyébként két dologban térnek el az elızıtıl, az 
egyik, hogy azóta megérkezett a támogatási szerzıdés a KEOP-os pályázathoz, a másik pedig, hogy 
megérkezett a DAOP-os pályázat kitöltési útmutatója, és ezek elıírják számunkra, hogy a 
költségvetési rendeletünkben már ki kell mutatni az önerıt. A kiosztós anyagban találhatóak azok a 
táblázatok, amelyek már ezt a módosulást is tartalmazzák. Tájékoztatásul azért elmondanám, hogy a 
végsı számok a költségvetésben 1.783.800.000 Ft, az új anyagban ez a szám 2.231.000.000 Ft a 
költségvetés mindösszesen sora. Ez már tartalmazza az összes beruházásunkat. Az egyeztetések során 
elıször az Érdekegyeztetı Fórum tárgyalta az anyagot, ık 3-2 arányban elfogadták, majd az 
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Intézményvezetıkkel, ık egyhangú döntéssel elfogadták, végül a bizottságok is megtárgyalták. 
Különbözı szakmai fórumokra is megküldtük véleményezésre. Felsılajos már megtárgyalta a 
költségvetésünket, ıket is érinti a társulás miatt, ık is elfogadták. Az egyeztetések során azt láttam, 
hogy nehezen támogatható az, hogy a költségvetésben nincsenek olyan pénzeszközök, amely a civil, 
non-profit szervezetek számára adható. 9 millió forint volt az anyagban ilyen célokra összesen, a 
kiosztós anyagban látható, hogy milyen arányban oszlik meg ez a 9 millió Ft. 6 millió forintot 
javasolok elkülöníteni a tőzoltóság számára, a polgárırségre 200 ezer forintot, a Lajosmizséért 
Közalapítványnak 100 ezer forintot, a sportszervezeteknek pedig 2 millió forintot, a rendırırsnek 500 
ezer forintot, a Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak 100 ezer forintot. Én ezt javaslom a Képviselı-
testületnek, kérem, vitassuk meg. A legfontosabb információkat elmondtam, átadom a szót a 
bizottságok elnökeinek.  
 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök: Köszönöm szépen a szót. A PTK Bizottság nevében a véleményt 
az alábbiakban adom meg: 
A PTK Bizottság 2012. február 7-én a témát napirendjére tőzte. A napirend tárgyalása során 
elhangzott javaslatok, hozzászólások, majd a szavazás alapján a bizottsági tagok véleménye az 
alábbiakban összegezhetı: a 2012. évi költségvetés tervszáma: 1 783 802 000 Ft. Ehhez jött hozzá az 
iskola és óvoda pályázatai miatt, így a végösszeg 2 231 646 000 Ft. Én azt gondolom, hogy egy 
pillanatra meg kell állnunk, és el kell gondolkoznunk azon, hogy amikor világválság van, 
Lajosmizsének ekkor nyílik lehetısége ekkora beruházásokra. Ez nagyon örvendetes dolog. 

Lajosmizsei Önkormányzat költségvetési adatai (e Ft) 
 2007. év 

tervezett 
költségvetése 

2008. év 
tervezett 

költségvetése 

2009. évi 
tervezett 

költségvetése 

2010. évi 
tervezett 

költségvetés 

2011. évi 
tervezett 

költségvetés 

2012. évi 
tervezett 

költségvetés 
 1 437 957  1 754 765  1 838 397  1 685 602 1 884 292 2 231 646 

2006. év 
módosított 

költségvetése 

2007. év 
módosított 

költségvetése 

2008. év 
módosított 

költségvetése 

2009. évi 
módosított 

költségvetése 

2010. évi 
módosított 

költségvetése 

2011. évi 
módosított 

költségvetése 

 

1 544 834  1 575 928  1 905 449  1 831 462  1 856 909  1 969 227+  
Forrás: Költségvetési rendeletek, tervanyagok, zárszámadási adatok  

+ a jelenlegi könyvelés adata, nem zárszámadási adat  
Az adatokból látható, hogy a jelenlegi tervköltségvetés az elmúlt évi tervköltségvetéshez 

képest mintegy 100 milliós nagyságrendben kisebb, ha a két pályázati beruházást nem számoljuk. E 
tényadat a megváltozott törvényi, jogszabályi környezetet, a gazdasági világválság hatásait 
figyelembevevı óvatos, a realitások talaján álló tervezési szemléletet tükröz. A költségvetési tervezési 
munka során megtörténtek a kötelezı tárgyalások, intézményi egyeztetések, a munkajogi, kamarai és 
érdekvédelmi szervezetek véleményt nyilváníthattak. 

A Lajosmizsei Önkormányzat 2012. évi költségvetésének bevételi és a kiadási oldala 
egyensúlyi helyzetben van. Az egyensúly megteremtésének pénzügyi forrásai között látható 
54 325 000 Ft fejlesztési célú hitel. E tétel beállítását a nyertes pályázatok indokolják. A hitel 
felvételének szükségességét majd a pénzügyi forrásokkal való gazdálkodás és a finanszírozási 
szükségletek határozzák meg. Jelenleg hitele az Önkormányzatnak nincs. A hitelként megjelölt tétel 
nagyságrendje továbbra sem jelent a lajosmizsei önkormányzatnál eladósodást. 

Mőködés: A 2012. évi költségvetés tervezete tartalmazza a Lajosmizsei Önkormányzat 
kötelezı és önként vállalt feladatainak megvalósításához szükséges kiadások pénzügyi forrásait a 
településüzemeltetés (pl. egészséges ivóvíz, közvilágítás, helyi közutak és köztemetı fenntartás, piac, 
vásár mőködtetése), a közigazgatás, oktatás, egészségügy, szociális szakterületek, gyermekvédelem, 
mővelıdés, sport és más közszolgáltatási szférákban.  A mőködési bevételek és kiadások körében az 
idei az elızı évi 96 %-a. 
 Foglalkoztatottak száma: Az önkormányzati szférában a foglalkoztatottak jelenlegi létszáma 
322 fı. E munkavállalói létszámban szerepel a mőködését 2011-ben elkezdı bölcsıdei (7 fı), a 
felsılajosi iskola (8 fı) és felsılajosi óvoda (7 fı) közalkalmazottja is.  

 A 2012. évi költségvetés tervszámai béremelés nélkül tartalmazzák az alapszférák munkavállalóinak 
kötelezı juttatásait a Ktv. Kjt. és az Mtv. rendelkezéseinek megfelelıen. A költségvetés nem tartalmaz 
a munkavállalók számára az adható kategóriába sorolható juttatásokat. 
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Felhalmozás: A 2010-2011-években beadott önkormányzati nyertes pályázatok 2012. évben 
közel fél milliárd nagyságrendő fejlesztést (~186 millió hulladék rekultivációt, ~292 millió iskolai 
energetikai fejlesztést, ~23 millió külterületi földút-karbantartást, felújítást) tesznek lehetıvé.  A 
pályázatok összegei és az önkormányzati önrészek, egyéb fejlesztések idei évi finanszírozási igényét, 
268 864 e Ft-ot tartalmazza a költségvetés. 
             A Céltartalék az intézmények, a társulási feladatok, a sport-és társadalmi szervezetek 
támogatási elıirányzatát tartalmazza 19 531 e Ft összeggel. 
            A bizottság jelenlévı tagjai egyhangúan, 4 igen szavazattal javasolják az alábbi kérdések 
megvizsgálását: 

- a tőzoltási és mőszaki mentési feladatok helyben tartásának, és ehhez a finanszírozási források 
biztosításának lehetıségét,  

- a közalkalmazotti réteg számára az adható juttatások közül legalább az Erzsébet utalvány 
juttatásának lehetıségét,  

-  az iskolai energetikai program megvalósulását követıen a tantermek festésének, mázolásának 
biztosítására további céltartalék képzésének lehetıségét.  

             A költségvetés fegyelmezett, felelıs végrehajtást igényel. A Bizottság 4 jelenlévı tagjai közül 
3 fı igen, 1 fı tartózkodás szavazattal javasolja a Tisztelt Képviselı-testületnek a 2012. évi 
költségvetés tervezetének elfogadását. Köszönöm szépen. 
 
Basky András polgármester: Köszönöm szépen én is. Belusz László kér szót. 
 
Belusz László ÜSB elnök: Köszönöm szépen a szót polgármester úr. Az Ügyrendi és Sport Bizottság 
a Mezıgazdasági Bizottsággal közösen tárgyalta a 2012. évi költségvetést. Az önkormányzat tervezett 
bevételei és kiadásai hasonlóak a 2011. évihez, a feladat nem lett kevesebb, csak a pénz. A nyertes 
pályázatokhoz szükséges önrész miatt a gazdálkodás csak szigorú pénzügyi fegyelemmel és 
hitelfelvétellel valósítható meg. Azt gondolom, hogy egy közel fél milliárdos beruházásnál egyáltalán 
nem tragédia, ez hosszú távon meg fog térülni. Az ÜSB nem hagyhatja szó nélkül a költségmegvonást 
a sportlétesítmények mőködtetéséhez, és fejlesztéséhez, de a Tao megjelenésével talán nem lehetetlen 
a helyzet. Az Erzsébet utalvány pénzügyi feltételeinek megteremtésére további erıfeszítéseket kell 
tenni, hiszen az adóváltozások miatt tovább csökkentek a közszférában dolgozók keresetei. Az ÜSB 
nem teljes létszámmal ugyan, de határozatképesen, 4 igen szavazattal támogatta a költségvetés 
tervezetet. Kérem képviselı társaimat, hogy szavazataikkal támogassák a 2012. évi költségvetést. 
Köszönöm szépen. 
 
Basky András polgármester: Köszönöm szépen. Kollár László kér szót. 
 
Kollár László MG elnök: Köszönöm szépen. Tisztelt Képviselı-testület! A Mezıgazdasági és 
Gazdaságfejlesztési Bizottság is tárgyalta a költségvetést, elfogadásra javasolja, azzal a kiegészítéssel, 
hogy vizsgáljuk meg az éjszakai közvilágítást, hogy miként lehetne belıle spórolni a 37 500 000 
forintból. Nagyon fontosnak tartom, hogy a költségvetés végrehajtásánál a legszigorúbb fegyelemnek 
kell érvényesülni. A Mezıgazdasági Gazdaságfejlesztési Bizottság elfogadásra javasolja a 
költségvetést. Köszönöm szépen. 
 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök: Csak egy kis pontosítást szeretnék tenni. Az átdolgozást követıen 
a céltartalék között szerepel 19 531 000 forint, ez csak az intézmények mőködési kiadásait, ami 
16 806 000 forint, és a társulási feladatok ellátására szánt 2 725 000 forintot tartalmazza. A sport és 
társadalmi szervezetek mőködési célú pénzeszköz átadást államháztartáson kívülre sorba és táblázatba 
kerültek át. Köszönöm szépen. 
 
Basky András polgármester: Köszönöm szépen. Holminé Sebık Márta kér szót. 
 
Holminé Sebık Márta ÖIB elnök: Köszönöm a szót polgármester úr! Az Önkormányzat 
Intézményeinek Bizottsága hosszasan tárgyalta a 2012. évi költségvetést. A bizottság tagjai 
támogatták az elıterjesztett költségvetést, azzal a kéréssel, hogy az intézmények dolgozói részére 
kerüljön kifizetésre havonta az 5.000 Ft Erzsébet utalvány.  
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Általában elmondható, hogy az intézmények dolgozóinak nagyon jelentıs része méltatlanul alacsony 
keresettel rendelkezik, és számukra igen nagy bevétel kiesést jelentene az étkezési támogatás teljes 
megvonása. Ezért kérem a tisztelt fenntartót, hogy gondolja át még egyszer, az étkezési jegyek 
adhatóságát az intézmények dolgozói számára, és teremtse meg ennek forrását, a 2012. évi 
költségvetésben. Én azt gondolom, hogy a fenntartó részérıl a szándék megvan, és a forrás pedig 
meglesz a költségvetésben. Köszönöm szépen az intézmények dolgozói nevében.  
2012. évben Lajosmizse város nagyon komoly fejlesztések elıtt áll. Gondolok itt az iskolánk 
energetikai pályázatára, valamint az óvodánk felújítására, és szükséges bıvítésére. Ezek a fejlesztések 
nagyon idıszerőek voltak már. Bár a pályázatok támogatás intenzitása igen magas, ennek ellenére kell 
saját erıt is hozzátennünk. Ez a saját erı jelenleg nem áll rendelkezésünkre, ezért Lajosmizse Város 
Önkormányzatának életében ez az elsı olyan év, amikor a költségvetési egyensúly megteremtését csak 
hitel igénybevételével lehet megoldani. 54 millió forint fejlesztési célú hitel került beépítésre a 2012. 
évi költségvetésbe.  
A költségvetés bevételi oldala a számviteli alapelvnek megfelelıen az óvatosság elvével készült. A 
kiadási oldalon nem érzem ezt az óvatosság mentén készült tervezést. Már a 2011. évi költségvetés 
tárgyalásakor is elmondtam, és most is elmondom, hogy az 1,7 milliárdos költségvetésbıl 2011. év 
folyamán és 2012. évben is 1-1 % megtakarítható lett volna, és akkor nem kellett volna az 54 millió 
forintos hitelt bevállalni a költségvetésünkbe. Valóban az energetikai pályázat 8-10 év alatti 
megtérülést jelent, de nem szabad arról sem megfeledkezni, hogy a hitelt vissza kell fizetni, 
kamataival együtt, és magának a hitelfelvételnek is komoly járulékos költségei vannak. Ha az elmúlt 2 
évben nem tudtunk 1 % általános tartalékot képezni, akkor vajon mibıl tudjuk kigazdálkodni a hitel 
visszafizetést, valamint annak kamatait, és járulékos költségeit? 20,8 millió forint az összeg, ami a 
2013, 2014, 2015. évi költségvetésünket terheli ezzel a hitelfelvétellel.  
Jól tudjuk, hogy egy költségvetésben mindig nagy a bizonytalansági tényezı, most meg különösen, 
amikor a gazdasági bizonytalanságon kívül még a jogi bizonytalanság is nagy. A jelen költségvetés 
elfogadásával 54 millió forint hitel felvételét hagyjuk jóvá, amire érzésem szerint nem lenne szükség, 
ha az általam említett évben az óvatosság elve szerint készült költségvetési kiadási oldalban 1-1 % 
általános céltartalékot tudtunk volna megtakarítani. Az Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága 
elfogadta a költségvetést, viszont az általam említett okok miatt, én személy szerint nem tudom 
támogatni Lajosmizse Város 2012. évi költségvetésének elfogadását. 
 
Basky András polgármester: Köszönöm szépen. Azt gondolom, hogy nincs különbség a bizottságok 
véleményei között, tehát mindenki azt látja, hogy egy nagyon nehéz gazdasági helyzetben, nagyon 
nehéz körülmények között kell egy olyan költségvetést összeállítanunk, amely biztosítja nem csak az 
idei mőködésünket, hanem a következı évekét is. Jó szívvel tettem volna javaslatot, hogy melyik 
szervezetnek milyen támogatást adjunk, de sajnos jelen helyzetben erre nincs lehetıségünk. A 
számokat, ha megnézzük, ugye Holminé Sebık Márta említette, hogy ha eltettünk volna 1-1 %-ot, 
akkor a hitelfelvételre nem lenne szükségünk. Ez ugye 1,8 milliárdos költségvetésnél az 1 %, az 18 
millió Ft, tehát ez 36 millió Ft-ot jelentett volna, akkor az még mindig nem 54 millió Ft. De közelítsük 
meg a másik oldalról. Ebben a költségvetésben benne van 102 millió Ft pénzmaradvány. Ez nem 1 %, 
hanem 5 %-os megtakarítást jelent. Én azt gondolom, hogy egy dologról beszélünk, csak másik 
oldalról közelítjük meg. Te azt mondod, hogy takarítsunk meg 1 %-ot, de mi 5 %-ot tartalékot 
képeztünk. Amennyiben úgy érzed, hogy ebben a költségvetésben van 1 % tartalék lehetıség valahol a 
kiadási oldalon, akkor kérlek, jelezd, és mi megvizsgáljuk. 
 
Holminé Sebık Márta ÖIB elnök: A 102 millió forint az céltartalék, a nevében is benne van, azt 
céllal tettük el, már meg van a helye. Az általam említett 1 % pedig általános tartalék, aminek még 
nincs meg a helye. Egyébként nem tudom megmondani, hogy a költségvetésbıl honnan lehet 1 %-ot 
megtakarítani, mivel én nem vettem részt sem a 2010. évi, sem a 2011. évi költségvetés tárgyalásában, 
mert nem kaptam meghívást. 
 
Basky András polgármester: A bizottsági üléseken tárgyaltad minden évben, én azt gondolom, hogy 
a tárgyalásokban részt vettél, javaslatokat, mint bizottsági elnök, mint képviselı, bármelyik területre 
tehetsz. A 102 millió forintnak pedig csak részben van célja. Orbán Antal kér szót. 
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Orbán Antal képviselı: Köszönöm szépen a szót. A Mártival teljesen egyet értek, így személy szerint 
én sem tudom támogatni a költségvetést. Azt gondolom, hogy a sportszervezeteknek az a 2 millió 
forint nagyon kevés. A Tao-s pályázatokhoz is önrész kell, amit ık nem tudnak biztosítani. A civil 
szervezetek, mint például az İszikék Nyugdíjasklub pedig egyáltalán nem kapnak támogatást? 
 
Basky András polgármester: A kiosztós anyagban benne van, hogy kik azok, akiket mindenképpen 
támogatni szükséges. Sajnos ebben nincs benne egyetlen egy alapítvány és civil szervezet sem. De ez 
csak egy javaslat részemrıl, ezen lehet változtatni.  
 
Belusz László ÜSB elnök: Szeretnék egy pontosítást tenni. Én nem azt mondtam, hogy a 
sportszervezetek majd a Tao-ból megélnek, hanem a Tao megjelenésével talán nem lehetetlenül el a 
sportegyesületek mőködése. 
 
Orbán Antal képviselı: Nem tudják mellétenni az önrészt. Így veszélybe kerülhet a sport 
Lajosmizsén véleményem szerint.  
 
Basky András polgármester: Apró Ferenc kér szót.  
 
Apró Ferenc képviselı: Köszönöm szépen. A városi költségvetés a legfontosabb, hiszen ez alapján 
mőködik a város. A pénzünk sajnos kevesebb lett, ez nem igazán jó dolog. Van 16.600.000 Ft 
útjavításra, mert ha a szennyvízberuházás elindul, akkor azokon a helyeken, ahol elkezdik építeni a 
csatornát, nyilván feltörik az utat, azt ki kell javítani utána. A tőzoltóságról is szó esett, hogy április 
30-án dıl el a sorsuk, én azt gondolom, hogy ha ezzel a 6 millió forinttal megmentjük ıket, akkor jó. 
De szerintem ez nem lesz elég nekik. Véleményem szerint várjuk meg az április 30-át, hogy a törvény 
mit ró ránk. Ezt nem látom egy biztos összegnek. Sport. Két kiemelt sportág van Lajosmizsén, a 
kézilabda és a labdarúgás. És mi lesz a többiekkel támogatás nélkül? A tavalyihoz képest az idén 70 
%-al kevesebb pénzzel támogatjuk a sportszervezeteket. Ezt azért át kellene gondolni szerintem. Az 
önerı nagyon fontos a pályázatnál, de honnan tudják majd ezt felmutatni? Nem tartom jónak, hogy 
ilyen mértékben meg lett nyirbálva a sport támogatása. Az Erzsébet utalványról az a véleményem, 
hogy mindenképpen segítsünk abban, hogy megkaphassák a közszféra dolgozói, hiszen ez egy magyar 
dolog, beindulna vele a kereskedelmi körforgás. Összességében a költségvetésrıl az a véleményem, 
hogy az nagyon örvendetes dolog, hogy fejlıdünk, de a sportot jobban kellene támogatni. 
 
Basky András polgármester: Köszönöm szépen. A kül- és belterületi utak karbantartására van a 
16.600.000 forint, a tavalyi évben csak kátyúzásra 9 millió forint felett költöttünk. Ebbe az összegbe 
bele kell, hogy férjen például a hó eltakarítás, sózás is. Azt tudni kell, hogy egy ilyen 15-20 cm hó 
körülbelül 1 millió forintjába kerül az önkormányzatnak. A tőzoltóságnak nem lesz elég a 6 millió 
forint, de nem mondhatunk le róluk. A környezı települések is fogják támogatni, és reméljük a helyi 
vállalkozások is részt vesznek ebben. Az egyesületeknek nem csak az önkormányzat a szponzora, 
jelenleg is támogatják sokan ıket. Az alapítványoknak, civil szervezeteknek biztosan jól jönne az a 
10-20 ezer forint amint tılünk kapnának, de nem ezen múlik a mőködésük. Adott körülmények között 
sajnos erre nem telik. Ha azt mondanánk, hogy a tőzoltóságot nem tartjuk fent, a vérvételi helyet nem 
tartjuk fent, ahogyan az orvosi ügyeletet sem, lekapcsoljuk a közvilágítást, akkor lenne pénz a 
sportegyesületeknek is. Mondhatjuk azt is, hogy nem akarunk tovább fejlıdni. Nem azt mondom, 
hogy ez a legjobb költségvetés, de jelen pillanatban nincs benne az a 70 millió forint, amirıl eddig itt 
beszéltünk. Ha ezt megtaláljuk, akkor ezeket mind be tudjuk tervezni. Adott keretek között, szőkösen, 
de az intézmények mőködni tudnak. Ez a költségvetés tervezet az, amit jelenleg ide tudtunk tenni a 
Képviselı-testület elé, várom a javaslatokat. Minden intézménynél soronként néztük át, hogy honnan 
tudnánk lefaragni. Nem kötelezı feladatokra csak akkor költhetünk, ha a kötelezıen ellátandó 
feladatainkat elláttuk. Nagyon fontos szabály, hogy mőködésre az önkormányzat hitelt nem vehet fel. 
Ezek voltak az alap mondatok, amikre a költségvetést tervezni kellett. Az intézményeknél sajnos 
semmi tartalék nincs. Nagyon kicsi a mozgástér. Ha elszalad a költségvetés, jövıre nem azon kell 
gondolkozni, hogy étkezési utalványt tudunk-e adni, hanem, hány ember kell elküldeni. Ezeket a 
beruházásokat, ha nincs más lehetıség, hitel árán is megvalósítjuk. Azt azért el kell, hogy mondjam, 
hogy az, hogy ma itt van a költségvetés elıttünk, nagy terhet rótt a kollégákra, intézményvezetıkre. 
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Egy javítást szeretnék eszközölni, a 2. oldalon a kiosztós anyagban a rendelet-tervezetnél 3 számot 
szeretnék jelezni, hogy nincs összhangban a táblázatokkal, ezeket kérem, javítsuk, ezek a 
következıek: a 2 § (2) bekezdés b) sor ba) pontjában 1.495.407.000 Ft. A bc) pontban pedig 
19.531.000 Ft és a céltartalékban is ezt kell javítani.  
 
Apró Ferenc képviselı: Egy kérdésem lenne, mégpedig, hogy az 5. oldalon a mőködési 
támogatásoknál az a 15 millió forint, ez mit jelent? 
 
Basky András polgármester: Megkérem Dömötör Klára Edit irodavezetı asszonyt, hogy válaszoljon 
a kérdésre. 
 
Dömötör Klára Edit irodavezetı: Köszönöm szépen. 2012. január 1-tıl a személyi jövedelemadó 
helyben maradó része, tehát a 8 % illeti meg csak és kizárólag a települési önkormányzatokat, a 32 %-
ot, amit eddig különbözı normatíva jogcímen visszaosztottak, ez megszőnt. Ennek a kompenzálására 
tulajdonképpen visszaosztásra került a költségvetési törvény 3. melléklet 1. jogcímében, ez az összeg 
itt emelkedett. Elvontak 45 millió forintot, visszaadtak 15 millió forintot, ez hivatalosan 30 millió 
forint mínuszt jelent az önkormányzat számára. Ezért mondta a polgármester út, hogy nem lehet 
összehasonlítani a 2011. évi költségvetést a 2012. évivel, mert a belsı átcsoportosítások miatt teljesen 
félreviszik az embert.  
 
Basky András polgármester: Köszönjük szépen. Koller Dániel kér szót. 

 
Koller Dániel képviselı: Köszönöm szépen a szót. Apró Ferenc felvetésére szeretnék reagálni a 
tőzoltósággal kapcsolatban, hogy várjuk meg az április 30-át. A törvény adott, áprilisig van türelmi 
idı, hogy átalakuljon önkormányzati tőzoltósággá az önkéntes tőzoltóság, addig szerzıdést kell 
kötnünk. De megemlíteném, hogy a tőzoltók nem csak a tőzvédelmi feladatokat látják el, hanem 
belvízvédelmet is, és baleseteknél is nagy segítséget nyújtanak. 
 
Basky András polgármester: Köszönjük szépen. Ez valóban így van, ez a törvény már december óta 
él, lehetısége van az önkormányzatnak, hogy eldöntse, hogy legyen tőzoltóság vagy ne. Az biztos, 
hogy a következı ülésünkön, amely március 1-én lesz, errıl a költségvetésrıl még fogunk tárgyalni. 
De a fı összegek nem változnak. A tőzoltósággal kapcsolatos döntésrıl pedig elıterjesztés is lesz. 
Április 30-ig dönthetünk a sorsukról. Utána is dönthetünk bármikor arról, hogy ennyi volt, nem 
támogatjuk tovább, de akkor 6 hónap a felmondási idı.  
 
Dr. Adony Lajos alpolgármester: Egy utolsó kísérletet próbálnék tenni az étkezési jegyek 
megmentésére, mert a hozzászólók közül ez mindenkinél felvetıdött. Elmondom az ötletemet, aztán 
nyilván majd az irodavezetı asszony vagy a jegyzı asszony elmondja, hogy lehetne megoldani, vagy 
van-e rá lehetıség. A költségvetés nincs túltervezve, inkább alul, elképzelhetı esetleg, hogy több 
bevételünk lesz. Ez a kiadás, az étkezési jegy, milyen típusú kiadás?  Mőködési célú kiadás? 
 
Dömötör Klára Edit irodavezetı: Nem. 
 
Dr. Adony Lajos alpolgármester: Akkor sajnos már nem is aktuális az elképzelésem. 
 
Basky András polgármester: Én egyébként azt gondolom, hogy két oldalról tudjuk megközelíteni. 
Az egyik az, hogy ha az intézmények minden lehetséges módon megpróbálnak spórolni, hogy az adott 
költségvetésen belül, képzıdjék egy keret, amit étkezési utalványra lehet fordítani. Amennyiben plusz 
betételei lesznek az önkormányzatnak, azt elsı körben a hitelcsökkentésre használjuk, és ha még 
mindig marad pénz, akkor megvizsgáljuk, hogy tudnánk valamennyi étkezési hozzájárulást adni. Én 
szeretném, ha akár határozatba is foglalnánk, hogy év közben megvizsgáljuk, hogy ha lehetıség van 
rá, akkor ezt oda adjuk, valamint azt is, hogy ha az iskola felújítás megtörténik, és lesz lehetıség a 
belsı festésre, tartsuk evidenciába, és vizsgáljuk meg. 
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Apró Ferenc képviselı: Azt gondolom, hogy valahonnan csak kellene még a sportra pénzt találni, 
mert az a 2 millió forint nagyon kevés. Meccsekre muszáj menni, ehhez pénz kell, mert ha nem 
megyünk, kizárnak minket. Javasolom, hogy az társadalmi sportszervezetek támogatását növeljük 
meg, 2 millió forinttal, mégpedig úgy, hogy iparőzési adó várható bevételét 2 millió forinttal 
megemeljük.  
 
Basky András polgármester: Köszönöm szépen. Koller Dániel kér szót.  
 
Koller Dániel képviselı: Csak egy kérdésem lenne. A kiosztós anyag 1. mellékletének 17. sorában 
lévı sportlétesítmények mőködtetése és fejlesztése címszó alól, nem lehet átcsoportosítani a 
sportszervezetekhez? 
 
Basky András polgármester: Az a sportpálya üzemeltetési költségeire van, ha onnan elveszünk, nem 
tudjuk fenntartani a pályát. 
 
Koller Dániel képviselı: Akkor tulajdonképpen ez is sporttámogatás.  
 
Basky András polgármester: Igen. 
 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök: A civilek között az elmúlt években ott voltak az intézményi 
alapítványok, a költségvetés tárgyalása során személyes kérés volt feléjük, hogy ne is adjanak be 
támogatásra igényt. És nem is adtak be. Másféle forrásokat próbálnak keresni. A sportot tekintve 
nagyon ki van ragadva az a 2 millió forint, hogy az önkormányzat csak ennyit költ sportra, de ez így 
nem igaz. Én úgy gondolom, hogy nagyságrendekkel többet költ. Például a sportcsarnok fenntartása 
nincs külön bontva az iskolától, viszont a bérbeadása a DSK bevételeit gyarapítja, és ık ingyen 
használják.  
 
Basky András polgármester: Köszönöm szépen. Azt gondolom, hogy az óvatosság elvét tartsuk 
szem elıtt, majd félévkor, háromnegyed évkor vizsgáljuk meg, újra ezt a kérdést. Javaslom, hogy a 
határozatba tegyük bele azt is, hogy a háromnegyed éves beszámoló után vizsgáljuk meg azt a kérdést 
is, hogy esetleg tudunk-e a sportra még adni pénzt. Ott van még egyébként a belvizes pályázatunk is, 
amit jelenleg parkoló pályára tettek, ha véletlenül az is nyer, akkor arra is kell önerı, ez is ugyanaz a 
kategória, hogy meg kell valósítani.  
 
Apró Ferenc képviselı: Köszönöm szépen. Nem szaporítanám a szót, de volt már amikor kéréssel 
fordult ide a sportszervezet, és kapott egy kevés pénzt.  
 
Péli Szilveszter képviselı: Annyit szeretnék hozzáfőzni, hogy ha ezen a pénzen múlik, hogy 
összeomlik az egész, akkor el kell gondolkozni, hogy valahonnan elı kellene teremteni. 
 
Basky András polgármester: Majd ha kiderül, hogy ezen múlik-e, akkor elgondolkozunk rajta. 
Nagyon népszerő döntéseket hozhatnánk, de ez nem lenne jó senkinek. Vannak esetek, amikor nem túl 
népszerő döntéseket kell meghozni, ez is ilyen. Megértem, sıt egyet is értek veletek, de most vannak 
fontosabb dolgok is. Nem arányosan van visszavéve a pénz, hiszen egy vérvételre nem lehet azt 
mondani, hogy nem 3 millió forintba fog kerülni, hanem kevesebbe. Kérem a Képviselı-testületet, 
hogy Apró Ferenc módosító javaslatát szavazzuk elıször, mégpedig, hogy növeljük meg a társadalmi 
sportszervezetek támogatását 2 millió forinttal úgy, hogy az iparőzési adó várható bevételét 2 millió 
forinttal megemeljük. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy 2 igen 
szavazattal, 2 tartózkodással, 7 ellenszavazattal a módosító javaslatot nem fogadta el a Képviselı-
testület. Miután több módosító javaslat nincs a rendelet-tervezetet szavaztatom. 
Aki a 2012. évi költségvetés rendelet-tervezetünket elfogadja, a kiosztós anyaggal, és az általam 
elmondott számszaki módosításokkal együtt, kérem, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a 
Képviselı-testület 7 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal, 2 tartózkodással az alábbi rendeletet alkotta: 
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Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
2/2012. (...) önkormányzati rendelete 

 
a 2012. évi költségvetésrıl 

 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 
törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. 
évi LXV. törvény 91.§ (1) bekezdésében és a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági 
megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségő szervek feladat- és hatásköreirıl szóló 1991. évi 
XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt feladatkörében eljárva, a gazdasági kamarákról 
szóló 1999. évi CXXI. törvény 37.§ (4) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró 
Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, Bács-Kiskun Megyei Agrárkamara, Lajosmizsei 
Kereskedık Iparosok és Vendéglátósok Egyesülete, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény 16. § (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Lajosmizse 
Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye Közalkalmazotti 
Tanácsa, a Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde Közalkalmazotti Tanácsa, a 
Fekete István Általános Iskola és Kollégium  Közalkalmazotti Tanácsa, Lajosmizse Város Mővelıdési 
Háza és Könyvtára Közalkalmazotti Képviselıje, a köztisztviselık jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. 
törvény 66. § (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Lajosmizse Város 
Polgármesteri Hivatala Szakszervezeti Bizottsága, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény. 6. § (1) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Lajosmizse Város 
Önkormányzata Érdekegyeztetı Fóruma, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 
368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 27.§ (1) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró 
Fekete István Általános Iskola és Kollégium, Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és 
Bölcsıde, Lajosmizse Város Mővelıdési Háza és Könyvtára, Lajosmizse Város Önkormányzata 
Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye, Lajosmizse Város Önkormányzata 
Intézményeinek Gazdasági Szervezete intézményvezetıi, 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, az 1. melléklet 2.1.i pontjában biztosított véleményezési 
jogkörében eljáró Ügyrendi és Sport Bizottság, az 1. melléklet 3.1.l pontjában biztosított 
véleményezési jogkörében eljáró Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága, az 1. melléklet 4.1.i 
pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Mezıgazdasági és Gazdaságfejlesztési 
Bizottság véleményének kikérésével, Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testülete és 
Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete között közoktatási feladatok ellátására 
létrejött Intézményfenntartó társulási megállapodás IV. fejezet B/3.2. pontja alapján, valamint 
Lajosmizse és Felsılajos Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézményfenntartó Társulása 
társulási megállapodása 4.2 pontja alapján Felsılajos Község Önkormányzata elızetes egyetértésével 
a következıket rendeli el: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



18 
 

 
 
 
 

1. Általános rendelkezések 
 

1. § 
 

(1) A rendelet hatálya kiterjed Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testületére 
(továbbiakban: Képviselı-testület) és Lajosmizse Város Önkormányzatának bizottságaira, Lajosmizse 
Város Polgármesteri Hivatalára és az önkormányzat fenntartásában mőködı intézményekre 
(továbbiakban: intézmények). 

 

2. A költségvetés címrendje, fı összegei és végrehajtásának általános szabályai 
 

2. § 
 
(1) A Képviselı-testület a költségvetési címrendet 2012. évre a következık szerint határozza meg: 

 
  

a) Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatala (a továbbiakban: Hivatal) 
b) Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete (továbbiakban: 

IGSZ) 
c) Lajosmizse Város Önkormányzatának Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye 

(továbbiakban: EGYSZI) 
d) Fekete István Általános Iskola és Kollégium (továbbiakban: FIÁI) 
  da) Fekete István Általános Iskola és Kollégium Kollégiumi tagintézménye  (továbbiakban: FIÁI 

Kollégium) 
db) Fekete István Általános Iskola és Kollégium 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. 

 
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)  2012. évi 
költségvetésének 

 
a) tárgyévi költségvetési bevételek fıösszegét 2 075 321 e Ft-ban 

aa) mőködési költségvetést 1 436 954 e Ft-ban 

ab) felhalmozási költségvetést 638 367 e Ft-ban 

   

b) tárgyévi költségvetési kiadások fıösszegét 2 231 646 e Ft-ban 
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ba) mőködési költségvetést 1 495 407 e Ft-ban 

bb) felhalmozási költségvetést 716 708 e Ft-ban 

bc) pénzforgalom nélküli kiadások 19 531 e Ft-ban 

melybıl: általános tartalék 0 e Ft-ban 

           és céltartalék 19 531 e Ft-ban 

c) tárgyévi költségvetési hiány (mőködési) összegét 
állapítja meg. 

156 325 e Ft-ban 

   

   

d) A költségvetési hiány belsı finanszírozására 
szolgáló elızı évek pénzmaradványát 102 000 e Ft-ban 

da) mőködési célra 23 629 e Ft-ban 

db) felhalmozási célra 78 371 e Ft-ban 

e) Költségvetési hiány belsı finanszírozását 
meghaladó összegének külsı finanszírozására 
szolgáló bevételek: Felhalmozási célú hitel felvétele 

 

 

54 325 

 

 

e Ft-ban 

hagyja jóvá.   

 
 

4. § 
 
(1) A Képviselı-testület a 2. §-ban meghatározott és a címrendben nem meghatározható kapcsolódó 

feladatok megvalósításáról és a címrendben nem szereplı tevékenységek végrehajtásáról a 
rendeletben megállapított egységes költségvetés szerint gondoskodik. 
 

(2)  A Képviselı-testület a nem intézményi keretek közötti szakfeladatok kiadásának alakulását az 1. 
melléklet, az önkormányzat igazgatási tevékenységének szakfeladatokra történı megbontását az 
1.1. melléklet szerint hagyja jóvá. 
 

(3) A Képviselı-testület létszám elıirányzat alakulását önállóan mőködı és gazdálkodó; önállóan 
mőködı intézményenként az 1.2. melléklet szerint hagyja jóvá. 
 

(4) A Képviselı-testület a 3. §-ban megállapított bevételi fıösszegnek jogcím-csoportok, jogcímek 
szerinti részletezését a 2. melléklet szerint hagyja jóvá. 

 
(5) A Képviselı-testület a Hivatal 2012. évi bevételeinek részletezését a 2.1., 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. 

mellékletek szerint hagyja jóvá. 
 

(6) A Képviselı-testület az Önkormányzat önállóan mőködı és az önállóan mőködı és gazdálkodó 
(Hivatal kivételével) költségvetési szervek 2012. évi bevételeit a 3. melléklet szerint hagyja jóvá. 

 
(7) A Képviselı-testület a 3. §-ban megállapított kiadási fıösszegnek jogcím-csoportok, jogcímek 

szerinti részletezését a 4. melléklet szerint hagyja jóvá. 
 

(8) A Képviselı-testület az Önkormányzat egyéb mőködési kiadás részletezését a 4.1. melléklet 
szerint hagyja jóvá. 

 
(9) A Képviselı-testület az Önkormányzat által folyósított ellátások részletezését a 4.2. melléklet 

szerint hagyja jóvá. 
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(10) A Képviselı-testület a felhalmozási kiadásokat feladatonként a 4.3. melléklet szerinti 

részletezettségben hagyja jóvá. 
 

(11) A Képviselı-testület az Önkormányzat önállóan mőködı és az önállóan mőködı és 
gazdálkodó (Hivatal kivételével) költségvetési szervek mőködési, felhalmozási kiadási 
elıirányzatait költségvetési szervenként, kiemelt elıirányzatonként részletezve az 5. melléklet 
szerint hagyja jóvá. 

 
(12) A Képviselı-testület az Önkormányzat mőködési és a felhalmozási célú bevételi és kiadási 

elıirányzatait mérlegszerően, egymástól elkülönítetten, - a finanszírozási mőveleteket is 
figyelembe véve - a 6. melléklet szerint hagyja jóvá. 
 

(13) A Képviselı-testület az év várható bevételi és kiadási elıirányzatainak teljesülésérıl készített 
elıirányzat-felhasználási ütemtervet a 7. melléklet szerint állapítja meg. 

 
(14) A Képviselı-testület a közvetett támogatásokat a 8. melléklet szerint állapítja meg. 

 
(15) A Képviselı-testület az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló 

programok, projektek bevételeit, kiadásait a 9. melléklet szerint hagyja jóvá. 
 
(16) A Képviselı-testület az Önkormányzat hitelállományát a 10. melléklet szerint hagyja jóvá. 

 
5. § 

 
(1) Az Önkormányzat az egységes költségvetést (bevételek beszedését, kiadások teljesítését) 

Magyarország 2012. évi központi költségvetésérıl szóló törvény, az államháztartásról szóló 
törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló kormányrendelet, Magyarország 
gazdasági stabilitásáról szóló törvény, Lajosmizse Város  Önkormányzata Képviselıt-testületének 
a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló rendelete, valamint a költségvetési rendelet 
elıírásainak megfelelıen hajtja végre a Hivatal és az IGSZ útján. A költségvetés végrehajtásáért a 
polgármester felel. 
 

(2) Az Önkormányzat költségvetési szervei a jóváhagyott éves költségvetés alapján a 
jogszabályokban meghatározott követelmények és feltételek érvényesítésével mőködnek és 
gazdálkodnak. 
 

(3) Az Önkormányzat költségvetési szerveinek mőködése és gazdálkodása során meg kell felelni az 
alábbi követelményeknek: 

 
a) gazdaságosság – az erıforrások felhasználásához kapcsolódó kiadás (vagy ráfordítás) az adott 

piaci és jogszabályi körülmények között elérhetı legkisebb legyen a jogszabályban 
meghatározott, általánosan elvárható minıség mellett. 

b) hatékonyság - a nyújtott szolgáltatások és elıállított termékek, valamint az ellátott feladat más 
eredmények értékének (vagy az azokból származó bevételnek) és a felhasznált erıforrásokhoz 
kapcsolódó kiadásnak (vagy ráfordításnak) a különbsége az adott piaci és jogszabályi 
körülmények között elérhetı legnagyobb legyen. 

c) eredményesség - a kitőzött célok – az elfogadott módosításokat, változó körülményeket 
figyelembe véve – megvalósuljanak, a tevékenység tervezett és tényleges hatása közötti 
különbség a lehetı legkisebb mértékő legyen vagy a tényleges hatás legyen kedvezıbb a 
tervezettnél. 

d) egységes szabályok kialakítása és betartása, a kivételek számának csökkentése. 
e) átláthatóság követelményének eleget téve 2012. január 1-tıl a költségvetési szerveknek külön-

külön elemi költségvetés készül, valamint gazdálkodásáról önálló könyveket kell vezetni és 
önálló beszámolót készíteni. 
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(4) A költségvetési szervek a Képviselı-testület által jóváhagyott költségvetés fıösszegét és a kiemelt 
elıirányzatokat kötelesek betartani. A fıösszegek, kiemelt elıirányzatok közötti átcsoportosításra 
csak a Képviselı-testület elızetes engedélyével van lehetıség. 
 

(5) A költségvetési szervek a jóváhagyott költségvetésükben megtervezett eredeti elıirányzatot 
meghaladó, a teljes körő beszámolást követıen kimutatott többletbevétel felhasználásáról minden 
esetben a Képviselı-testület dönt, szükség esetén elvonásra kerülhet. 

 
(6) A költségvetési szervek évente három alkalommal (I. II. és III. negyedévben) információt 

szolgáltatnak a feladatmutatók teljesítésének alakulásáról. Ha a feladatmutatók csökkenése miatt 
az Önkormányzatnak az év folyamán visszafizetési kötelezettsége keletkezik, a visszafizetendı 
összeg az intézmények támogatási elıirányzatából visszavonásra kerül. A költségvetési évet 
követı normatív elszámolás során az önkormányzatnak visszafizetési vagy kamatfizetési 
kötelezettsége keletkezik az intézmény nem megfelelı vagy mulasztott adatszolgáltatása miatt, 
visszafizetendı összeget az intézmény pénzmaradványából, – ha ilyen nincs – az intézmény 
tárgyévi támogatási elıirányzatából visszavonásra kerül. 

 
(7) Az önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szervek (IGSZ és Hivatal) elismert 

tartozásállománya (30 napot meghaladó) eléri az 1 millió forintot, a tartozásállományról kötelesek 
adatszolgáltatást teljesíteni a tárgyhót követı 10-ig az önkormányzat részére. 
 

(8) A költségvetésben elkülönítetten szereplı és jóváhagyott beruházási elıirányzatra csak olyan 
mértékben, és csak akkor lehet kötelezettségvállalást eszközölni, amilyen mértékben, és amikor az 
önkormányzathoz az erre elfogadott bevételi források rendelkezésre állnak. 

 
(9) A beruházások végrehajtása során mindenképpen elsıbbséget élvez a pályázaton nyert forrásból 

megvalósuló beruházás, valamint a korábbi Képviselı-testületi döntések alapján elkezdett 
beruházások folytatása illetve befejezése (pl. elızı évrıl áthúzódó beruházások). 

 
(10) A költségvetési rendelet tartalmazza a köztisztviselık kegyeleti és szociális jellegő 

támogatását a köztisztviselık jogállásáról szóló törvény elıírása szerint. 
 
(11) Az Önkormányzat által támogatott szervezetek kötelesek legkésıbb a tárgyévet követı év 

január 31-ig a támogatott célnak megfelelı felhasználásról számlákkal igazolt írásbeli elszámolást 
készíteni. A folyó évi támogatás benyújtására csak az jogosult, akinek az elızı évi támogatás 
számlákkal igazolt elszámolása elfogadásra került. 

(12) A Non-profit szervezetek közül a sportszervezetek támogatására képzett keret felosztásáról az 
Ügyrendi és Sport Bizottság javaslatára a Képviselı-testület dönt. 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testülete dönt a Lajosmizsei Tőzvédelmi és Mőszaki 
Mentési Köztestület (továbbiakban: Tőzoltóság); Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi 
Önkormányzata; Református Egyház; Lajosmizséért Közalapítvány; Lajosmizsei Rendırırs; 
Lajosmizsei Polgárır Egyesület (továbbiakban: Polgárırség) támogatásáról. 

 
(13) A költségvetés általános tartalékot nem tartalmaz, az évközben esetlegesen képzıdı általános 

tartalék felhasználásáról a Képviselı-testület dönt. A céltartalék csak a meghatározott feladatokra 
használható fel, ettıl eltérni csak a képviselı-testület döntése alapján lehet. 

 
(14) Az évközben esetlegesen jelentkezı költségvetési hiány finanszírozásáról a Képviselı-testület 

dönt. 
 

(15) Az önkormányzat a 2012. évi feladatellátása során felmerülı átmeneti likviditási nehézségeket 
folyószámla hitel igénybevételével tervezi megoldani. 
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3. Záró rendelkezések 
 

6. § 
 

(1) E rendelet kihirdetését követı 3. napon lép hatályba, rendelkezései 2012. január 1. napjától 
alkalmazandók. 
 
 
 

/: Basky András :/     /: Kutasiné Nagy Katalin :/ 
         polgármester                                                                         jegyzı 
 
A kihirdetés ideje: 2012. ………….. 

 
        /: Kutasiné Nagy Katalin :/ 

     jegyzı 
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         1. melléklet a 2/2012. (...) önkormányzati rendelethez 
                

Nem intézményi keretek közötti szakfeladatok kiadásának alakulása 
               Ezer Ft-ban 
    A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. M. N. 

  

Megnevezés Szakfeladat 
Személyi 
juttatás 

Munka-
adókat 
terhelı 
járulék 

Dologi 
és 

egyéb 
folyó 
kiadás 

Szociál-
politikai 
juttatás 

Támogatásértékő 
mőködési kiadás 

Mőködési 
célú 

pénzeszköz-
átadás 

államház-
tartáson 
kívülre 

Általá-
nos 

tartalék 

Cél-
tartalék 

Beruházás Felújítás 

Felhalmozási 
célú 

pénzeszközátadás 
államháztartáson 

kívülre 

Összesen 

Engedé-
lyezett 

létszám-
keret (fı) 

1. Víztermelés, -kezelés, -ellátás 360000     1 660                 1 660   

2. Szennyvíz győjtése, tisztítása, elhelyezése 370000                       0   

3. 
Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyőjtése, 
szállítása, átrakása 

381103                       0   

4. Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása 382101                 186 066     186 066   

5. Lakó- és nem lakóépület építése 412000                       0   

6. Folyadék szállítására szolgáló közmő építése 422100     1 960                 1 960   

7. Szállítást kiegészítı szolgáltatás (Út) 522000     16 660                 16 660   

8. Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 680001     520                 520   

9. Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (Piac) 680002 9 397 2 108 2 727                 14 232 8 

10. Zöldterület-kezelés (Park) 813000 8 520 2 203 7 470                 18 193 6 

11. Közvilágítás 841401     37 500                 37 500   

12. Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások 841402     7 410                 7 410   

13. Civil szervezetek mőködési támogatása 890301           8 649           8 649   

14. Rövid idıtartamú közfoglalkoztatás 890441                       0   

15. 
Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb idıtartamú 
közfoglalkoztatása 

890442                       0   

16. 
Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének 
támogatása 

890506           100           100   

17. Sportlétesítmények mőködtetése és fejlesztése 931102 5 545 1 449 4 295                 11 289 3 

18. Köztemetı-fenntartás és -mőködtetés 960302     100                 100   

19. Önkormányzat igazgatási tevékenysége (1.1.melléklet)   183 081 46 097 66 692   600     19 531 529 142     845 143 51 

20. Szociálpolitikai ellátás (4.2.melléklet)     7 506 3 500 147 150               158 156   

21. Összesen   206 543 59 363 150 494 147 150 600 8 749 0 19 531 715 208 0 0 1 307 638 68 
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  1.1. melléklet a 2/2012. (...) önkormányzati rendelethez 

       
          

Önkormányzat igazgatási tevékenységének szakfeladatokra történı megbontása 

          
  A. B. C. D. E. F. G. H. I. 

Megnevezés Szakfeladat 
Személyi 
juttatás 

Munka-
adókat 
terhelı 
járulék 

Dologi és 
egyéb folyó 

kiadás 

Támogatás
értékő 

mőködési 
kiadás 

Tartalék Beruházás  Összesen 

Engedé-
lyezett 

létszám-
keret (fı) 

1. Önkormányzati jogalkotás 841112 22 360 5 489 3220 600   524 892 556 561 1 

2. Területi általános végrehajtó igazgatási 
tevékenység 

841124 40 057 10 120 7580     450 58 207 11 

3. Önkormányzatok és társulások 
általános végrehajtó igazgatási 
tevékenysége 

841126 98 331 24 947 50 752   19 531 3 800 197 361 33 

4. Adó, illeték kiszabása, beszedése, 
adóellenırzés 

841133 22 333 5 541 5140       33 014 6 

5. Összesen   183 081 46 097 66 692 600 19 531 529 142 845 143 51 
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  1.2. melléklet a 2/2012. (...) önkormányzati rendelethez 
   

          

          

Létszám elıirányzat alakulása önállóan mőködı és gazdálkodó; önállóan mőködı intézményenként 

          
Közfoglalkoztatottak 

létszáma Megnevezés 
Engedélyezett 

létszám 
6 órás 8 órás 

1. Zöldterület-kezelés (Park) 6 10   

2. Önkormányzat igazgatási tevékenysége (1/1. sz. melléklet) 51 6 2 

3. Sportlétesítmények mőködtetése és fejlesztése 3     

4. Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (Piac) 8     

5. Önkormányzat összesen 68 16 2 

6. IGSZ 6     

7. FIÁI 91 1   

8. FIÁI Kollégiuma 32 2   

9. Óvoda 53     

10. Mővelıdési Ház 13 2 1 

11. EGYSZI 37 1   

12. FIÁI Felsılajosi tagintézménye 8     

13. Óvoda Felsılajosi tagintézménye 7     

14. Óvoda Bölcsıdei tagintézménye 7     

15. Intézmény összesen 254 6 1 

16. Mindösszesen 322 22 3 
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2. melléklet a 2/2012.(...) önkormányzati rendelethez 
Lajosmizse Város Önkormányzat 2012. évi bevételei 

   Ezer Ft-ban 

Megnevezés Hivatal IGSZ  Összesen  

1. Költségvetési bevételek       
1.1. Mőködési bevételek 1 299 450 137 504 1 436 954 
1.1.1. Mőködési bevételek 29 500 78 550 108 050 
1.1.2. Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei  586 432 0 586 432 
  1.1.2.1. Helyi adók  264 911   264 911 
  1.1.2.2. Átengedett központi adók  314 521   314 521 
  1.1.2.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 7 000   7 000 
1.1.3. Mőködési támogatások 615 673 0 615 673 
  1.1.3.1. Normatív hozzájárulások  448 700   448 700 
  1.1.3.2. Központosított elıirányzatokból mőködési célúak      0 
  1.1.3.3. Helyi önkormányzatok kiegészítı támogatása      0 
  1.1.3.4. Helyi önkormányzatok által fenntartott, ill. támogatott 
elıadó-mővészeti szervezetek támogatása 

    0 

  1.1.3.5. Normatív kötött felhasználású támogatások  166 973   166 973 
1.1.4. Egyéb mőködési bevételek 67 845 58 954 126 799 
  1.1.4.1. Támogatásértékő mőködési bevételek összesen  67 845 44 929 112 774 
    1.1.4.1.1.ebbıl: tám.értékő mőködési bevétel társadalombiztosítási alaptól    44 929 44 929 
  1.1.4.2. Mőködési célú pénzeszköz átvétel Államháztartáson kívülrıl  0 4 244 4 244 
  1.1.4.3. Elızı évi mőködési célú elıirányzat-maradvány, 
pénzmaradvány átvétel  

0   0 

  1.1.4.4. Elızı évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések (09/45) 0   0 
1.2. Felhalmozási bevételek 638 367 0 638 367 
1.2.1. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek  4 800 0 4 800 
  1.2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése  1 500   1 500 
  1.2.1.2. Önkorm.sajátos felhalmozási és tıke bevételei  3 300   3 300 
  1.2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei  0   0 
1.2.2. Felhalmozási támogatások 0 0 0 
  1.2.2.1. Központosított elıirányzatokból fejlesztési célúak     0 
  1.2.2.2. Fejlesztési célú támogatások      0 
1.2.3. Egyéb felhalmozási bevételek 633 567 0 633 567 
  1.2.3.1. Támogatásértékő felhalmozási bevételek összesen 0   0 
  1.2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Államháztartáson 
kívülrıl 

633 567   633 567 

  1.2.3.3. Elızı évi felhalmozási célú elıirányzat-maradvány, 
pénzmaradvány átvétel  

    0 

1.3. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele      0 
1.4. Pénzforgalom nélküli bevételek 0 0 0 
1.5. Költségvetési bevételek összesen 1.1+1.2+1.3+1.4 1 937 817 137 504 2 075 321 
1.6. Elızı évek pénzmaradványának igénybevétele  102 000   102 000 
1.6.1. Mőködési célra 23 629   23 629 
1.6.2. Felhalmozási célra 78 371   78 371 
1.7. Finanszírozási bevételek összesen 54 325   54 325 
1.7.1. Értékpapírok értékesítésének bevétele     0 
1.7.2. Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei 54 325   54 325 
  1.7.2.1. Mőködési célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás mőködési 
célra 

    0 

  1.7.2.2. Felhalmozási célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás 
felhalmozási célra 

54 325   54 325 

1.8.Tárgyévi bevételek, a belsı és külsı finanszírozási 
mőveletekkel együtt 2 094 142 137 504 2 231 646 

1.9. Irányító szervtıl kapott támogatás   785 004 785 004 
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 2.1. melléklet a 2/2012.(...) önkormányzati rendelethez 
   

   
Mőködési bevételek részletezése 

  Ezer Ft-ban 

Megnevezés eredeti elıirányzat 

1. Közhatalmi bevételek  3 000 

2. Egyéb saját mőködési bevétel  23 000 

3. Mőködési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések  2 000 

4. Mőködési célú hozam- és kamatbevételek  1 500 

5. Mőködési bevételek  29 500 
      
   
 2.2. melléklet a 2/2012.(...) önkormányzati rendelethez 
   

Önkormányzat sajátos mőködési bevételei 
   

Helyi adók részletezése 
    Ezer Ft-ban 

Megnevezés eredeti elıirányzat 

1. Idegenforgalmi adó  4 000 

2. Iparőzési adó állandó jelleggel végzett iparőzési tevékenység után  260 911 

3. Helyi adók összesen 264 911 
   
   

Átengedett központi adók részletezése 
  Ezer Ft-ban 

Megnevezés eredeti elıirányzat 

1. Személyi jövedelemadó helyben maradó része  201 521 

2. Gépjármőadó  113 000 

3. Átengedett központi adók  314 521 
   
   

Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek részletezése 
  Ezer Ft-ban 

Megnevezés eredeti elıirányzat 

1. Pótlékok, bírságok  6 500 

2. Környezetvédelmi bírság 0 

3. Építésügyi bírság 0 

4. Talajterhelési díj  500 

5. Egyéb sajátos bevételek  0 

6. Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevétel 7 000 
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 2.3. melléklet a 2/2012.(...) önkormányzati rendelethez 
   

Mőködési támogatások részletezése 
  Ezer Ft-ban 

Megnevezés eredeti 
elıirányzat 

1. Normatív hozzájárulások 448 700 

1.1.1.    Lakosságszámhoz kötött  62 094 

1.1.2.    Feladatmutatóhoz kötött 386 606 

1.2.1.    Közoktatási feladatok 269 820 

1.2.2.    Szociális feladatok 98 212 

1.2.3.    Globális feladatok 80 668 

2. Normatív kötött felhasználású támogatások  166 973 
2.1.   Kiegészítı támogatás egyes közoktatási feladatokhoz  4 153 

2.2.   Egyes szociális feladatok támogatása  50 820 

2.3.   Szociálpolitikai juttatásokra  112 000 

3. Mőködési támogatások összesen 615 673 
      
   
 2.4. melléklet a 2/2012.(...) önkormányzati rendelethez 
   

Egyéb mőködési bevételek 
   

Támogatásértékő mőködési bevételek részletezése 
  Ezer Ft-ban 

Megnevezés eredeti 
elıirányzat 

1. Támogatásértékő mőködési bevétel központi költségvetési szervtıl 0 

2. 
Támogatásértékő mőködési bevétel helyi önkormányzatoktól (Felsılajostól: 
mőködésre: 14.947 eFt és Egészségügyi szolgáltatás: 4.928 eFt, Közoktatási + 
Szociális 12.109 eFt, Kerekegyházától Belsı Ellenırzési Társulás 537 eFt) 

32 521 

3. 
Támogatásértékő mőködési bevétel Többcélú Kistérségi Társulástól (Közoktatás 
26.962 eFt, Szociális 6.320 eFt, Logopédia 2.042 eFt) 

35 324 

4. Támogatásértékő mőködési bevételek  67 845 
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  2.5. melléklet a 2/2012.(...) önkormányzati rendelethez 
    
    

  Felhalmozási bevételek részletezése  
    
  Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítés részletezése  

    
   Ezer Ft-ban 

 

 
Megnevezés eredeti 

elıirányzat 

 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 1 500 
    
    
  Sajátos felhalmozási és tıke bevételek részletezése  
   Ezer Ft-ban 

 

 
Megnevezés eredeti 

elıirányzat 

 1. Önkormányzati lakások értékesítése 1500 

 2. Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetésébıl, koncesszióból származó bevétel 1800 

 3. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tıke bevételei 3 300 
       
 

 
  Egyéb felhalmozási bevételek részletezése  
   Ezer Ft-ban 

 

 
Megnevezés 

eredeti 
elıirányzat 

 
1. 

Lajosmizse település folyékony hulladéklerakó rekultiváció 
DAOP-5.2.1/E-09-2010-0004  

63 000 

 
2. 

Lajosmizse település szilárd hulladéklerakó rekultiváció 
DAOP-5.2.1/E-09-2010-0005  

100 000 

 
3. 

Külterületi földút karbantartás, felújítás pályázat 
TP-1-2011 

22 723 

 
4. 

Fekete István Általános Iskola komplex energetikai korszerősítése Lajosmizsén   
KEOP-4.9.0/11-2011-0072 

248 344 

 
5. 

Lajosmizse "Meserét" Óvoda fejlesztése, bıvítés - korszerősítés" 
DAOP-4.2.1-11 

199 500 

 6. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Államháztartáson kívülrıl 633 567 
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    3. melléklet a 2/2012.(...) önkormányzati rendelethez 
           

Lajosmizse Város Önkormányzata önállóan mőködı , önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szervek 2012. évi bevételei 
          Ezer Ft-ban 

A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. 

1. Költségvetési bevételek IGSZ EGYSZI FIÁI 
FIÁI 

Kollégiuma 
Mővelıdési 

Ház 
Óvoda Bölcsıde 

FIÁI 
Felsılajosi 

tagintézménye 

Óvoda 
Felsılajosi 

tagintézménye 
Összesen 

1.1. Mőködési bevételek 0 58 812 12 183 25 694 4 054 29 850 1 692 2 791 2 428 137 504 
1.1.1. Mőködési bevételek   13 883 2 402 25 694 4 054 25 606 1 692 2 791 2 428 78 550 
1.1.2. Egyéb mőködési bevételek 0 44 929 9 781 0 0 4 244 0 0 0 58 954 
  1.1.2.1. Támogatásértékő mőködési bevételek 
összesen  

  44 929 9 781     4 244       58 954 

   1.1.2.1.1.ebbıl: támogatás  értékő mőködési 
bevétel társadalombiztosítási alaptól  

  44 929               44 929 

  1.1.2.2. Mőködési célú pénzeszköz átvétel 
államháztartáson kívülrıl  

                  0 

1.2. Felhalmozási bevételek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1.2.1. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
  1.2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak 
értékesítése  

                  0 

1.2.2. Egyéb felhalmozási bevételek 0 0 0 0 0 0 0 0 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 58 812 12 183 25 694 4 054 29 850 1 692 2 791 2 428 137 504 

1.6. Elızı évek pénzmaradványának 
igénybevétele  

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.6.1. Mőködési célra                   0 
1.6.2. Felhalmozási célra                   0 
1.7. Finanszírozási bevételek összesen                   0 
1.8.Tárgyévi bevételek, a belsı és külsı 
finanszírozási mőveletekkel együtt 

                  0 

1.9. Irányító szervtıl kapott támogatás  0 58 812 12 183 25 694 4 054 29 850 1 692 2 791 2 428 137 504  



4. melléklet a 2/2012.(...) önkormányzati rendelethez 

    

Lajosmizse Város Önkormányzat 2012. évi kiadásai 
    

   Ezer Ft-ban 

Megnevezés Hivatal IGSZ  Összesen  

1. Költségvetési kiadások       
1.1. Mőködési kiadások 572 899 922 508 1 495 407 

1.1.1. Személyi juttatás 206 543 516 881 723 424 

1.1.2. Munkaadókat terhelı járulékok 59 363 134 140 193 503 

1.1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások 150 494 271 487 421 981 

1.1.4. Egyéb mőködési kiadások 156 499   156 499 

  1.1.4.1. Támogatásértékő mőködési kiadások 600   600 

  1.1.4.2. Mőködési célú pénzeszközátadás Államháztartáson kívülre 8 749   8 749 

  1.1.4.3. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 147 150   147 150 

  1.1.4.4. Elızı évi mőködési célú ei-maradvány, pénzmaradvány 
átadás 

    0 

1.1.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai      0 

1.2. Felhalmozási kiadások 716 708 0 716 708 

1.2.1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val  715 208   715 208 

1.2.2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val  0   0 

1.2.3. Egyéb felhalmozási kiadások 1 500   1 500 

  1.2.3.1. Támogatásértékő felhalmozási kiadások  0   0 

  1.2.3.2. Felhalmozási c.pénzeszközátad. Áht-n kívülre 1 500   1 500 

  1.2.3.3. Elızı évi felhalmozási célú ei-maradvány, pénzmaradvány 
átadás  

    0 

1.3. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése     0 
1.4. Pénzforgalom nélküli kiadások 19 531   19 531 

 1.4.1.ebbıl: általános tartalék 0   0 

 1.4.2.          céltartalék 19 531   19 531 

1.5. Költségvetési kiadások összesen 1.1.+1.2.+1.3.+1.4. 1 309 138 922 508 2 231 646 

1.6. Irányító szerv alá tartozó ktgvetési szervnek folyósított 
támogatás 

785 004   785 004 

    

Céltartalék részletezése 
  Ezer Ft-ban 

Megnevezés Önkormányzat 

1. Intézmények mőködési kiadása 16 806 

2. Többcélú Kistérségi Társulás részére (pszichológus, gyógypedagógus, 
iskolapszichológus, tagdíjak) 

2 725 

3. Céltartalék összesen 19 531 
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  4.1. melléklet a 2/2012. (...) önkormányzati rendelethez 

    

    
 Egyéb mőködési kiadás részletezése 
    

Támogatásértékő mőködési kiadás 
    

   Ezer Ft-ban 

 
   

Megnevezés eredeti 
elıirányzat 

 1. Lajosmizsei Rendırırs 500 

 2. Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 100 

 3. Támogatásértékő mőködési kiadás 600 

       

    

    

Mőködési célú pénzeszköz átadás Államháztartáson kívülre 
    

   Ezer Ft-ban 

 

   
Megnevezés eredeti 

elıirányzat 

 1. Egyház (Református egyház ) 100 

 

2. 
Non-profit szervezetek 
(LEADER HACS: 349 eFT, Tőzoltóság: 6.000 eFt, Polgárırség: 200 
eFt, Lajosmizséért Közalapítvány: 100 eFt, Sportszervezetek: 2.000 eFt) 

8 649 

 3. Vállalkozások 0 

 
4. Mőködési célú pénzeszköz átadás Államháztartáson kívülre összesen 8 749 
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 4.2. melléklet a 2/2012.(...) önkormányzati rendelethez 
    
 Az Önkormányzat által folyósított ellátások részletezése 
    
    A. B. 

  Megnevezés Szakfeladat eredeti 
elıirányzat 

1. Rendszeres szociális segély (55 éven felüliek, 14 éven aluliak) 882111 23 500 

2. Rendszeres szociális segély (önkormányzati rendeletben meghatározott 
feltételnek megfelel) 882111   

3. Rendszeres szociális segély egészségkárosodott személyek részére  882111 6 600 
4. Foglalkoztatást helyettesítı támogatás   38 500 
5. Idõskorúak járadéka 882112 13 000 
6. Lakásfenntartási támogatás (normatív) 882113 12 200 

7. 
Adósságkezelési szolgáltatásban részesülıknek kifizetett 
lakásfenntartási támogatás 

882113   

8. Lakásfenntartási támogatás (helyi megállapítás) 882113 550 
9. Adósságcsökkentési támogatás      
10. Ápolási díj  (normatív)  882115 27 800 
11. Ápolási díj (helyi megállapítás)      
12. Átmeneti segély  882122 5 000 
13. Temetési segély  882123 1 500 

14. 
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülık pénzbeli 
támogatása  

882117 11 500 

15. 
Kiegészítı gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítı 
gyermekvédelmi támogatás pótléka  

882118 150 

16. Óvodáztatási támogatás 882119 300 
17. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (helyi megállapítás) 882124 50 
18. Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás     

19. Rászorultságtól függõ pénzbeli szociális, gyermekvédelmi 
ellátások összesen   140 650 

20. Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás     
21. Természetben nyújtott rendszeres szociális segély      

22. 
Adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást 
mérı készülék biztosítása  

    

23. Átmeneti segély  882122 1 000 
24. Temetési segély      
25. Köztemetés  882203 2 000 
26. Közgyógyellátás 882202 2 200 

27. 
Rászorultságtól függõ normatív kedvezmények  (mozgáskorlátozottak 
támogatása) 

882125 1 300 

28. Étkeztetés      
29. Házi segítségnyújtás      
30. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás      
31. Természetben nyújtott óvodáztatási támogatás      
32. Természetben nyújtott szociális ellátások összesen   6 500 

33. Önkormányzatok által folyósított szociális, gyermekvédelmi  
ellátások összesen   147 150 

34. 
Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és 
gyermekvédelmi elıírások alapján) adott pénzügyi ellátás 

    

35. 
Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és 
gyermekvédelmi elıírások alapján) adott természetbeni ellátás 

    

36. Önkormányzatok által folyósított ellátások összesen   147 150 
37. Ápolási díj járuléka   7 506 
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  4.3. melléklet a 2/2012.(...) önkormányzati rendelethez 
    
    

 Felhalmozási kiadások részletezése 
    
    
   Ezer Ft-ban 

 

   
Megnevezés eredeti 

elıirányzat 

 
1. 

Fekete István Általános Iskola komplex energetikai korszerősítése 
Lajosmizsén KEOP-4.9.0/11-2011-0072 

248 344 

 2. 
Fekete István Általános Iskola komplex energetikai korszerősítése 
Lajosmizsén KEOP-4.9.0/11-2011-0072 

43 825 

 3. 
Lajosmizse település folyékony hulladéklerakó rekultivációja 
DAOP-5.2.1/E-09-2010-0004 

63 000 

 4. 
Lajosmizse település folyékony hulladéklerakó rekultivációja 
DAOP-5.2.1/E-09-2010-0004 (saját forrás) 

6 674 

 5. 
Lajosmizse település szilárd hulladéklerakó rekultivációja 
DAOP-5.2.1/E-09-2010-0005 

100 000 

 6. 
Lajosmizse település szilárd hulladéklerakó rekultivációja 
DAOP-5.2.1/E-09-2010-0005 (saját forrás) 

16 392 

 7. 
Külterületi földút karbantartás, felújítás pályázat 
TP-1-2011 

22 723 

 8. 
Lajosmizse "Meserét" Óvoda fejlesztése, bıvítés - korszerősítés" 
DAOP-4.2.1-11 

199 500 

 9. 
Lajosmizse "Meserét Óvoda fejlesztése, bıvítés-korszerősítés  
DAOP-4.2.1-11 

10 500 

 10. 
Tulajdonrész rendezés - 159/2011. (XI.24.) ÖH 
(Dózsa Gy. Út 82. volt Pártház) 

3 000 

 11. Járdaépítés 800 

 12. Tőzbiztos szekrény (anyakönyv) 450 

 13. Beruházási kiadások ÁFÁ-val 715 208 

    
    
 Egyéb felhalmozási kiadás részletezése 

   Ezer Ft-ban 

 

   
Megnevezés eredeti 

elıirányzat 

 1. Elsı lakáshoz jutók támogatása 1 500 

 2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás Államháztartáson kívülre 1 500 
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    5. melléklet a 2/2012. (...) önkormányzati rendelethez 
           

Az Önkormányzat önállóan mőködı , önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szervek  
mőködési, felhalmozási kiadási elıirányzatai költségvetési szervenként, kiemelt elıirányzatonként részletezve 

          Ezer Ft-ban 
A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. 

1. Költségvetési kiadások 
IGSZ EGYSZI  FIÁI 

FIÁI 
Kollégiuma 

Mővelıdési 
Ház 

Óvoda Bölcsıde 
FIÁI 

Felsılajosi 
tagintézménye 

Óvoda 
Felsılajosi 

tagintézménye 
Összesen 

1.1. Mőködési kiadások 21 824 148 986 301 487 140 289 50 210 170 351 21 181 40 840 27 340 922 508 
1.1.1. Személyi juttatás 16 347 71 314 211 207 49 614 26 405 96 661 11 311 20 547 13 475 516 881 
1.1.2. Munkaadókat terhelı járulékok 4 381 18 397 53 991 13 324 7 129 25 076 3 054 5 229 3 559 134 140 
1.1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások 1 096 59 275 36 289 77 351 16 676 48 614 6 816 15 064 10 306 271 487 
1.1.4. Egyéb mőködési kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
  1.1.4.1. Támogatásértékő mőködési kiadások                   0 
  1.1.4.2. Mőködési célú pénzeszközátadás 
Államháztartáson kívülre                   0 
  1.1.4.3. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb 
juttatás,támogatás                    0 

  1.1.4.4. Elızı évi mőködési célú elıirányzat-, 
pénzmaradvány átadás                   0 

1.1.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai                    0 
1.2. Felhalmozási kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1.2.1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val                    0 
1.2.2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val                    0 
1.2.3. Egyéb felhalmozási kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
  1.2.3.1. Támogatásértékő felhalmozási kiadások                    0 
  1.2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás 
Államháztartáson kívülre                    0 

  1.2.3.3. Elızı évi felhalmozási célú elıirányzat-, 
pénzmaradvány átadás                   0 

1.3. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése                    0 
1.4. Pénzforgalom nélküli kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
  1.4.1. Általános tartalék                   0 
  1.4.2. Céltartalék                   0 
1.5. Költségvetési kiadások összesen 
1.1.+1.2.+1.3.+1.4. 21 824 148 986 301 487 140 289 50 210 170 351 21 181 40 840 27 340 922 508 
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     6. melléklet a 2/2012. (...) önkormányzati rendelethez 
         
         
 Lajosmizse Város Önkormányzat 2012. évi összevont költségvetési mérlege  
         
        Ezer Ft-ban 
 A. B. C. D. E. F. 
   Hivatal  IGSZ Mindösszesen   Hivatal  IGSZ Mindösszesen 
 1. Költségvetési bevételek       2. Költségvetési kiadások       
 1.1. Mőködési költségvetés 1 299 450 137 504 1 436 954 2.1. Mőködési költségvetés 563 899 922 508 1 486 407 
 1.1.1. Mőködési bevételek  29 500 78 550 108 050 2.1.1. Személyi juttatások 206 543 516 881 723 424 

 
1.1.2. Önkormányzatok sajátos mőködési 
bevételei  

586 432   586 432 2.1.2. Munkaadókat terhelı járulékok  59 363 134 140 193 503 

 
1.1.3.  Mőködési támogatások  615 673   615 673 

2.1.3. Dologi kiadások és egyéb folyó 
kiadások 

150 494 271 487 421 981 

 1.1.4. Egyéb mőködési bevételek 67 845 58 954 126 799 2.1.4. Egyéb mőködési kiadások  156 499   156 499 
         2.1.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai 0   0 
 1.2. Felhalmozási költségvetés 638 367 0 638 367 2.2. Felhalmozási költségvetés 716 708 0 716 708 
 1.2.1. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek 4 800   4 800 2.2.1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val 715 208   715 208 
 1.2.2. Felhalmozási jellegő támogatások      0 2.2.2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val 0   0 
 1.2.3. Egyéb felhalmozási bevételek 633 567   633 567 2.2.3. Egyéb felhalmozási kiadások 1 500   1 500 

 
1.3. Támogatási célú kölcsönök 
visszatérülése, igénybevétele 0 0 0 2.3. Támogatási célú kölcsönök 

nyújtása, törlesztése 0 0 0 

 1.3.1. Mőködési célra 0   0 2.3.1. Mőködési célra 0   0 
 1.3.2. Felhalmozási célra 0   0 2.3.2. Felhalmozási célra 0   0 
 1.4. Pénzforgalom nélküli bevételek     0 2.4. Pénzforgalom nélküli kiadások  19 531   19 531 

 
1.5. Költségvetési bevételek összesen 
1.1.+1.2.+1.3.+1.4. 1 937 817 137 504 2 075 321 

2.5. Költségvetési kiadások összesen 
2.1.+2.2.+2.3.+2.4. 1 309 138 922 508 2 231 646 

 
1.6. Elızı évek pénzmaradványának 
igénybevétele  102 000 0 102 000       0 

 1.6.1. Mőködési célra 23 629   23 629       0 
 1.6.2. Felhalmozási célra 78 371   78 371       0 
 1.7. Finanszírozási bevételek összesen 54 325 0 54 325 2.6. Finanszírozási kiadások összesen     0 
 1.7.1. Értékpapírok értékesítésének bevétele               

 
1.7.2. Hitelek felvétele és 
kötvénykibocsátásának bevételei 

54 325   54 325         

 
1.8.Tárgyévi bevételek, a belsı és külsı 
finanszírozási mőveletekkel együtt 2 094 142 137 504 2 231 646 

2.7.Tárgyévi kiadások, a belsı és külsı 
finanszírozási mőveletekkel együtt 1 309 138 922 508 2 231 646 
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        7. melléklet a 2/2012. (...) önkormányzati rendelethez 
              
              

2012. évi elıirányzat felhasználási ütemterv 
              

  Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Összesen 

Pénzmaradvány 102 000                       102 000 

Bevételi többlet   90 600 79 200 67 800 56 400 99 324 87 924 76 524 65 124 53 724 42 325 30 926 0 

Mőködési bevételek 9 004 9 004 9 004 9 004 9 004 9 004 9 004 9 004 9 004 9 004 9 004 9 006 108 050 

Önkormányzat sajátos 
mőködési bevételei 

48 869 48 869 48 869 48 869 48 869 48 869 48 869 48 869 48 869 48 869 48 869 48 873 586 432 

Mőködési támogatások 51 306 51 306 51 306 51 306 51 306 51 306 51 306 51 306 51 306 51 306 51 306 51 307 615 673 

Egyéb mőködési bevételek 10 566 10 566 10 566 10 566 10 566 10 567 10 567 10 567 10 567 10 567 10 567 10 567 126 799 

Felhalmozási és tıke 
jellegő bevételek 

400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 4 800 

Egyéb felhalmozási 
bevételek 

52 797 52 797 52 797 52 797 52 797 52 797 52 797 52 797 52 797 52 798 52 798 52 798 633 567 

Finanszírozási bevételek         54 325               54 325 

Bevételek összesen 274 942 263 542 252 142 240 742 283 667 272 267 260 867 249 467 238 067 226 668 215 269 203 877 2 231 646 

Mőködési kiadások 124 617 124 617 124 617 124 617 124 617 124 617 124 617 124 617 124 617 124 617 124 617 124 620 1 495 407 

Felhalmozási kiadások 59 725 59 725 59 725 59 725 59 726 59 726 59 726 59 726 59 726 59 726 59 726 59 726 716 708 

Tartalék                       19 531 19 531 

Kiadások összesen 184 342 184 342 184 342 184 342 184 343 184 343 184 343 184 343 184 343 184 343 184 343 203 877 2 231 646 
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8. melléklet a 2/2012. (...) önkormányzati rendelethez 
 
 
 

Kimutatás a közvetett támogatásokról 
 

Ezer Ft-ban 

Jogcím Összeg 

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 

 
 

1 000 
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 9. melléklet a 2/2012. (...) önkormányzati rendelethez 
    

Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, 
kiadásai 

    
   Ezer Ft-ban 

Önkormányzat Bevétel Kiadás 

1. 
KEOP-7.1.2.0/2F/09-2010-0077 Lajosmizse város csatornahálózatának 
kiépítése és szennyvíztisztító telepének bıvítése 

  1 960 

2. 
Fekete István Általános Iskola komplex energetikai korszerősítése 
Lajosmizsén   KEOP-4.9.0/11-2011-0072 

248 344 248 344 

3. 
Fekete István Általános Iskola komplex energetikai korszerősítése 
Lajosmizsén   KEOP-4.9.0/11-2011-0072 

  43 825 

4. 
Lajosmizse település folyékony hulladéklerakó rekultiváció 
DAOP-5.2.1/E-09-2010-0004  

63 000 63 000 

5. 
Lajosmizse település folyékony hulladéklerakó rekultiváció 
DAOP-5.2.1/E-09-2010-0004  

  6 674 

7. 
Lajosmizse település szilárd hulladéklerakó rekultiváció 
DAOP-5.2.1/E-09-2010-0005  

100 000 100 000 

8. 
Lajosmizse település szilárd hulladéklerakó rekultiváció 
DAOP-5.2.1/E-09-2010-0005  

  16 392 

9. 
Roma foglalkoztatott bevonása Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatal 
munkájába   ÁROP-2.2.9-10/B-2010-0005  

  1503 

10. 
Külterületi földút karbantartás, felújítás pályázat 
TP-1-2011 

22 723 22 723 

11. 
Lajosmizse "Meserét" Óvoda fejlesztése, bıvítés - korszerősítés" DAOP-
4.2.1-11 

199 500 199 500 

12. 
Lajosmizse "Meserét" Óvoda fejlesztése, bıvítés - korszerősítés" DAOP-
4.2.1-11 

  10 703 

13. Összesen 633 567 714 624 



10. melléklet a 2/2012. (...) önkormányzati rendelethez 
 
 

Az önkormányzat hitelállománya lejárat szerint 
 
 
       Ezer Ft-ban 

Megnevezés 2012. év 2013. év 2014. év 2015. év Tárgyévet követı éven túli hosszú 
lejáratú kötelezettségek összesen 

Tıketörlesztés 0 0 0 0 0 

 - rövid lejáratú hitelbıl 0 0 0 0 0 

 - hosszú lejáratú hitelbıl 0 0 0 0 0 

Hitel kamat törlesztése 0 0 0 0 0 

 - rövid lejáratú hitel után 0 0 0 0 0 

 - hosszú lejáratú hitel után 0 0 0 0 0 

Mindösszesen 0 0 0 0 0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Basky András polgármester: A határozatban pedig azt mondjuk ki, hogy megvizsgáljuk a lehetıségét, hogy 
az iskola főtés korszerősítés után a festést meg tudjuk-e oldani, illetve a közszférában az étkezési jegyekkel 
kapcsolatban hogyan tudunk segíteni az intézményeknek, valamint a háromnegyed éves beszámoló után 
megnézzük, hogy a sportszervezeteknek tudunk-e adni esetleg még támogatást. Aki ezt a határozat-tervezetet 
elfogadja, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 11 igen szavazattal – 
ellenszavazat, tartózkodás nem volt- az alábbi határozatot hozta: 
 
 
12/2012. (II. 09.) ÖH 
2012. évi költségvetési év során megvizsgálandó feladatok 
 

Határozat 
 
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a 2012. évi költségvetési év során 
megvizsgálja:  

• a közalkalmazotti réteg számára az Erzsébet utalvány juttatásának lehetıségét, 
• az iskolai energetikai program megvalósulását követıen a tantermek festésének, mázolásának 

biztosítására forrás biztosításának lehetıségét, 
• a költségvetés háromnegyed évi beszámolójának elfogadása után a társadalmi és sportszervezetek 

részére támogatás nyújtásának lehetıségét. 
 

 
 

Felelıs: Képviselı-testület, polgármester 
Határid ı: 2012. február 09. 

 
 
 
 
4./ Napirendi pont 
dr. Szabó Béla háziorvos rendelési idejének  megváltoztatásához hozzájárulás Elıadó:   Basky András 
polgármester 
 
Basky András polgármester: dr. Szabó Béla délutáni rendelési ideje eddig csütörtökön 16-17 óráig volt, 
szeretné, ha ez most 15-16 óra között lenne, ehhez kéri a hozzájárulásunkat. Az Önkormányzat Intézményeinek 
Bizottsága tárgyalta, elfogadásra javasolta. 
 
Apró Ferenc képviselı: Azt szeretném kérdezni, hogy most melyik az igaz, mert a határozatban az van, hogy 
csütörtökön 8-tól van a rendelés, a levélben pedig az, hogy 9 órától: 
 
Basky András polgármester: Igen, el van írva a határozatban, kérem, javítsuk 9 órára. Minden háziorvosnak 
van egy rendelési ideje, és egy rendelkezésre állási ideje. A rendelkezésre állási idı hétfıtıl-péntekig 8-16 
óráig van, a rendelési idı dr. Szabó Béla esetében pedig hétfı, kedd, szerda, péntek 8-12 óráig, csütörtökön 9-
12 óráig és 15-16 óráig.  
Van-e valakinek kérdése, véleménye, javaslata ezzel kapcsolatban? Amennyiben nincs, kérem, kézfelemeléssel 
szavazzunk. Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 11 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
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13/2012. (II. 09.) ÖH 
dr. Szabó Béla háziorvos rendelési idejének 
megváltoztatásához hozzájárulás 

 

Határozat 
 

1.)  Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete hozzájárul ahhoz, hogy dr. Szabó Béla 
háziorvos rendelési ideje az alábbiak szerint változzon: 

 
A rendelés idıtartama: hétfı, kedd, szerda, péntek: 8,00-12,00 óráig, 

                                                  csütörtök: 9,00-12,00 óráig, és 15,00-16,00 óráig. 
 
 A rendelkezésre állási idı: hétfıtıl-péntekig: 8,00-16,00 óráig. 

  
2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a 

Szabó-Med Egészségügyi Szolgáltató Betéti Társasággal (tevékenységet végzı orvos: dr. Szabó Béla) 
az Önkormányzat kötelezı feladatát képezı háziorvosi szolgáltatás területi ellátási kötelezettséggel 
történı ellátására kötött megállapodást fentieknek megfelelıen módosítsa. 

 
Felelıs: Képviselı-testület 
Határid ı: 2012. február 9. 

 
 
 
 
5./ Napirendi pont 
Pályázat benyújtása a „Lajosmizse „Meserét” Óvoda fejlesztése, bıvítés – korszerősítés” címő DAOP-
4.2.1-11 azonosító számú pályázati kiírásra  
Elıadó: Basky András polgármester 
 
Basky András polgármester: A költségvetési rendeletnél már említettük ezt az anyagot. A pályázathoz 10,5 
millió forintos önrész kell, az eredeti elıterjesztésben még ez saját erı van feltüntetve, a kiosztós anyagban 
pedig már a hitel sorban szerepel. Miután elfogadtuk a költségvetést, így ki tudjuk mutatni, hogy honnan 
fizetjük az önrészt. A pályázat jó ütemben halad, a tervek elkészültek, ezeket benyújtottuk Kecskemétre. Az 
Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága és a Pénzügyi Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság is 
tárgyalta, elfogadásra javasolta. Kérdezem a Képviselı-testületet, van-e valakinek kérdése, véleménye, 
javaslata? Amennyiben nincs, kérem, kézfelemeléssel szavazzunk, elıször a kiosztós anyag szerinti elsı 
határozat-tervezetrıl. Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 11 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás 
nem volt- az alábbi határozatot hozta: 
 

 
14/2012. (II. 09.) ÖH 
Pályázat benyújtása a „Lajosmizse „Meserét” Óvoda fejlesztése, bıvítés – korszerősítés”  címő DAOP-
4.2.1-11 azonosító számú pályázati kiírásra 
 

Határozat 
 

1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete, mint Lajosmizse és Felsılajos Közoktatási 
Intézményfenntartó Társulás gesztor önkormányzata pályázatot nyújt be a Dél-alföldi Operatív 
Program keretében kiírt „Nevelési intézmények fejlesztése” címő DAOP-4.2.1-11 azonosító számú 
pályázatra. 
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2.) A megvalósítás helyszíne a Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde 6050 

Lajosmizse, Attila utca 6. szám alatti székhely intézménye. A fejlesztéssel a 703-as helyrajzi számú 
ingatlanon elhelyezkedı épület egység érintett. A projekt címe: Lajosmizse „Meserét” Óvoda 
fejlesztése, bıvítés – korszerősítés. 

 
 

3.) A fejlesztés forrásösszetétele:  
 
 

Megnevezés Nettó adatok 
forintban 

ÁFA forintban Bruttó adatok 
forintban 

A DAOP forrásból igényelt 
támogatás összege 

157 117 112 42 382 588 199 500 000 

Elszámolható költség 165 386 433 44 613 567 210 000 000 
Saját erı, amely áll: 8 269 322 2 230 678 10 500 000 

- - - 
8 269 322 2 230 678 10 500 000 

- saját forrás 
- hitel 
- egyéb - - - 

Teljes beruházás összes 
költsége 

165 386 433 44 613 567 210 000 000 

 
 
 

4.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a fejlesztéshez szükséges saját erıt, bruttó 
10 500 000.- forintot a 2012. évi költségvetésrıl szóló rendeletében a 2. melléklet „Lajosmizse Város 
Önkormányzat 2012. évi bevételei” táblázat „1.7.2. Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei” 
sorában hitel felvétellel biztosítja. 

 
 

5.)  Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete vállalja, hogy nyertes pályázat esetén az 
önkormányzati önrész összegét - bruttó 10 500 000.- forint - a 2012. évi költségvetés 4. melléklet 
„Lajosmizse Város Önkormányzat 2012. évi kiadásai” táblázat „1.2.1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val” 
sorában elkülöníti. 

 
 
 

6.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete felhatalmazza a gesztor önkormányzat 
polgármesterét a pályázati kiírásban foglaltaknak megfelelıen a pályázathoz szükséges nyilatkozatok 
megtételére és dokumentumok elkészítésére, a pályázat benyújtására, sikeres pályázat esetén a 
Támogatási Szerzıdés megkötésére. 

 
 
Felelıs: Képviselı-testület, polgármester 
Határid ı: 2012. február 09. 
 
 
Basky András polgármester: Most kérem a kiosztott anyagban szereplı második határozat-tervezetrıl 
szavazzunk.  
Van-e valakinek kérdése, véleménye, javaslata? Amennyiben nincs, kérem, kézfelemeléssel szavazzunk. 
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 11 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- az alábbi 
határozatot hozta: 
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15/2012. (II. 09.) ÖH 
Döntés a „Lajosmizse „Meserét” Óvoda fejlesztése, bıvítés – korszerősítés” címő 
pályázati dokumentáció minıségbiztosítása költségének kifizetésérıl 
 
 

Határozat 
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a pályázati dokumentáció minıségbiztosításának 
költségét – bruttó 203 000.- forint – a 2012. évi költségvetésrıl szóló rendeletében a 4. melléklet „Lajosmizse 
Város Önkormányzat 2012. évi kiadásai” táblázat „1.1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások” sor terhére 
biztosítja. 
 
 
Felelıs: Képviselı-testület 
Határid ı: 2012. február 09. 

 
 
 

6./ Napirendi pont 
Érdekképviseleti szervek tagságával kapcsolatos döntés 
Elıadó: Basky András polgármester 
 
Basky András polgármester: Az elmúlt idıszakban több érdekképviseleti szervnek is tagjai voltunk, de most 
ha javasolhatom, csak egy maradjon, ez pedig a TÖOSZ legyen. Ez a legnagyobb, a települések több mint fele 
tagja neki, én személy szerint elnökségi tagja vagyok, és megyei vezetıje. Van-e valakinek kérdése, 
véleménye, javaslata? Amennyiben nincs, kérem, kézfelemeléssel szavazzunk. Megállapítom, hogy a 
Képviselı-testület 11 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- az alábbi határozatot hozta: 
 
16/2012. (II. 09.) ÖH 
Érdekképviseleti szervek tagsága 

 

Határozat 

 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete elfogadja az elıterjesztésben szereplı javaslatot, 
mely szerint a jelenlegi három érdekképviseleti szerv közül a továbbiakban csupán a Települési 
Önkormányzatok Országos Szövetségének lesz az önkormányzat tagja. 
 
Felelıs: Képviselı-testület 
Határid ı: 2012. február 9. 
 
 
7./ Napirendi pont 
Lajosmizse és Felsılajos Közoktatási Intézményfenntartói Társulásának Közoktatási Esélyegyenlıségi 
Helyzetelemzése és Intézkedési Terve 
Elıadó: Basky András polgármester 
 
Basky András polgármester: Ilyen tervünk már volt, ezt felül kell vizsgálni, egyrészt az óvodás DAOP 
pályázat miatt is, másrészt mert elı van írva. Kundakker Ferencné elkészítette ezt nekünk, egy pár módosítást 
még kell eszközölni az anyagban, ezek pedig: a felülvizsgálat dátuma nem 2009. hanem 2014., CKÖ helyett 
már RNÖ van, és a három oktatásban érintett alapítvány kerüljön bele, valamint a felmerülı hibákat még 
javítjuk. A tervben feladatokat kell meghatározni, de ez anyagi terhet nem jelent számunkra. Az Önkormányzat 
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Intézményeinek Bizottsága tárgyalta, elfogadásra javasolta. Van-e valakinek kérdése, véleménye, javaslata? 
Amennyiben nincs, kérem, aki elfogadja az általam elmondott módosításokkal a határozat-tervezetet, az 
kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 11 igen szavazattal – ellenszavazat, 
tartózkodás nem volt- az alábbi határozatot hozta: 
 
 
 
17/2012. (II. 09.) ÖH 
Lajosmizse és Felsılajos Közoktatási Intézményfenntartói  
Társulásának Közoktatási Esélyegyenlıségi Helyzetelemzése 
és Intézkedési Terve  
 

Határozat 
 
 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az elıterjesztés mellékletét képezı „Lajosmizse 
és Felsılajos Közoktatási Intézményfenntartói Társulásának Közoktatási Esélyegyenlıségi 
Helyzetelemzése és Intézkedési Terve” elnevezéső dokumentumot jóváhagyja azzal, hogy: 

• mindhárom közoktatással érintett alapítvány kerüljön feltüntetésre a tervben, 
• a felülvizsgálatra vonatkozó dátumelírást 2009-rıl 2014-re kell javítani, 
• a Cigány Kisebbségi Önkormányzat (CKÖ) névváltozását javítani kell Lajosmizse Város Roma 

Nemzetiségi Önkormányzatára (RNÖ), 
• minden indokolt hiba kerüljön javításra a tervben. 

 
 

Felelıs: Képviselı-testület 

Határid ı: 2012. február 9. 
 
 
 8./ Napirendi pont 
Tulajdonosi hozzájárulás zúzottköves makadám út építéséhez 
Elıadó:  Basky András polgármester 
 
Basky András polgármester: A Ricsovári major évekkel ezelıtt azt kérte, hogy támogassuk azt, hogy ez az út 
egy jobb minıségő úttá valósuljon meg. Most új pályázati lehetıséggel kívánnak pályázni. Kérik, hogy ezt az 
utat, mint önkormányzati utat ık megvalósíthassák.  
A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság tárgyalta, támogatta a kérelmet. Kérdezem a 
Képviselı-testület tagjait, hogy van-e kérdés, hozzászólás? Nincs. 
Kérem, hogy aki támogatja, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 11 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- az alábbi 
határozatot hozta: 
 
18/2012. (II. 09.) ÖH 
Tulajdonosi hozzájárulás zúzottköves makadám út építéséhez 

 
Határozat 

 
1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete tulajdonosi hozzájárulást ad a 0316, 0320 és 

0487 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú földutakon történı zúzottköves makadám út építéséhez.  
2) A makadám út megépítésének minden költségét (tervezés, engedélyeztetés, pályázat készítés, geodéziai 

felmérés, kitőzés, kivitelezés, mőszaki ellenırzés, a szükséges önerı biztosítása, esetleges 
területszerzés költségei) a kérelmezınek kell vállalnia. 
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 Az elkészült makadám burkolatú utat az önkormányzat tulajdonba veszi, de az út karbantartására az 
építtetıvel még a beruházás megkezdése elıtt külön megállapodást köt, melynek aláírására a 
Képviselı-testület felhatalmazza Basky András polgármestert. 

3) Az elıterjesztés mellékletét képezı Hozzájáruló nyilatkozat aláírására a Képviselı-testület 
felhatalmazza Basky András polgármestert.   

 
 Határidı: 2012. február 09.  
 Felelıs:     Képviselı-testület 
 
 
 
9./ Napirendi pont 
Fekete István Általános Iskola és Kollégium Alapító Okiratának és pedagógiai programjának módosítása 
Elıadó:   Basky András polgármester 
 
Basky András polgármester: Az iskola igazgatója fordult az önkormányzathoz. Felvetıdött annak a 
lehetısége, hogy a lajosmizsei iskola ne csak általános iskola és kollégium legyen, hanem sportiskolaként 
mőködjön. Ehhez alapító okiratot, pedagógiai programot kell módosítani. Az alapító okirat módosításánál 
bevesszük a nevébe a sportiskolát is, és így Fekete István Általános Iskola Kollégium és Sportiskola lenne, ha 
jóváhagyjuk. A sportiskolának az a nagy jelentısége a lajosmizsei iskolánál, hogy több fontos reményt is 
főzünk ehhez a dologhoz. Nagyon jó hagyományokkal bíró múltja van a településnek. Nagyon sok sportoló 
van, aki eljutott messzebb, országos bajnokságokban és válogatottakban szerepelnek. Ezt a hagyományt, ami 
egy nagyon erıs hagyomány Lajosmizse tekintetében, a kézilabda elismerése váltotta ki az eddigi teljesítménye 
alapján és a foci is. Két sport lenne, ami helyet kaphatna, a kézilabda és a birkózás. Ha ezt elfogadják, akkor a 
gyermekek 1. és 5. osztályban választhatnak, hogy felmenı rendszerben sporttagozatos osztályba iratkozzanak 
be. A pedagógiai programban lesz ez szabályozva. Kérdés, hogy az önkormányzatnak mennyi terhet jelenthet a 
késıbbiek során. Nagyon nehéz pénzügyi vonzatot bevállalni úgy, hogy nem tudjuk, hogy mi lesz az iskolának 
a sorsa. Miután az új Köznevelési Törvény elıírta, hogy az eddigi három kötelezı testnevelés óra helyett öt 
legyen, ez megegyezik a mostani sportiskolai testnevelés óraszámainak követeléseivel. Akik beiratkoznak a 
sportiskolába, délelıtt megkapják a képzést, délután pedig még azt lehet fokozni. Különbözı szövetségekkel 
kell szerzıdést kötni. Bérköltsége ennek nincs. Versenyeztetési költség viszont van. Ennek a számítások szerint 
éves szinten 600 eFt-os költsége lehet osztályonként. Ezt a költséget az önkormányzat nem szeretné bevállalni, 
mert ha ez két osztályra lesz bontva és nyolc évfolyamra jelentıs összeg lenne. Egyik fedezete, hogy a 
sportiskoláknak lehet támogatást igényelni 30.000.- Ft/fı összegben. Az iskolai sportegyesületnek is van 
lehetısége az utaztatásban részt venni. Azok a szülık, akik ebbe az iskolába íratják a gyermekeket, tudják, 
hogy ennek van anyagi vonzata is, mert az utaztatással bizonyos költség hárulhat a szülıkre. Több oldalról is 
támogatható ez az iskola, hogy biztonságos legyen a mőködıképessége. Elfogadjuk az alapító okiratot azzal a 
változtatással, hogy az elnevezés Fekete István Általános Iskola, Kollégium és Sportiskola lesz. Erre a névre 
kell javítani az elıterjesztés határozat-tervezetében a 2a) és 2b) valamint a 18b) pontban három helyen a 
székhelyintézmény nevét. Egy új 20. pontot hagynék jóvá, mely így hangzik: „A módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt alapító okirat 2012. július 2. napján lép hatályba. A hatálybalépéssel egyidejőleg hatályát 
veszti a Fekete István Általános Iskola és kollégium alapító okiratáról szóló 151/2011 (X. 13.) önkormányzati 
határozat.” A második határozatban a sportiskola pedagógiai programjának a kiegészítését is el kellene fogadni, 
ez is 2012. július 2-án lépne hatályba. Az Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága tárgyalta részletesen, ott 
voltak Kecskeméti Edit és Nagy Ferenc pedagógusok, akik a szakmai részt képviselték, valamint Sápi Tiborné 
igazgató Asszony is. Ezt a sportiskolát úgy kell megszervezni, hogy a plusz bevételekbıl tudja fenntartani 
magát az intézmény. 
 
Orbán Antal települési képviselı: A labdarúgás miért maradt ki belıle? Ez a legtöbb embert megmozgató 
sport tevékenység. Van rá szakember is, nagyon szerettük volna, ha a labdarúgás ebben a sportiskolai 
rendszerben jelen lett volna.  
 
Sápi Tiborné Fekete István Általános Iskola igazgatója: Elsıként a lajosmizsei labdarúgó szakosztályt 
kerestük fel és ık nem kívánnak ebben részt venni. 
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Basky András polgármester: Köszönjük. Van-e még kiegészítendı, amit még az Igazgató Asszony 
információként el szeretne mondani? 
 
Sápi Tiborné Fekete István Általános Iskola igazgatója: Körülbelül a szervezésnek az elsı harmadánál 
tartunk, hogy ha az alapító okirat módosításának a megszavazása megtörténik. A következı lépés az lesz, hogy 
megyünk az óvodába és az iskolában a 3.-4. évfolyamos szülıkhöz, nekik adunk tájékoztatást, hogy hogyan 
tovább. A gyermekeknek egy alkalmassági vizsgálaton kell átesni, tehát nem csak a szándék szükséges. 
Ezeknek a dolgoknak 2012. április 16-ig, a beiratkozásig meg kell történni és itt látjuk, hogy hány fıvel 
számolhatunk. Az alapító okirat módosítása arról szól, hogy maximum egy, illetve két sportiskolai osztállyal 
számolhatunk. Sok érdeklıdı van, de akkor valós, amikor be is iratkoznak. Kérdésként merül fel, hogy ha 
valaki idekerül, akkor mi lesz a nyelvoktatással. Dönteni kell a szülınek, mert két tagozatos osztálynak a 
profilját nem vállalhatják be, vagy az egyik, vagy a másik. Ha összejönne mindkét részre az igény, akkor ezzel 
továbbra is foglalkozunk, azon gyermekeknek fel tudjuk kínálni a 3+1 órás nyelvoktatást, akik ez irányban is 
érdeklıdnek. Hamarosan kiderül, hogy mekkora igény van a sportiskolára. 
 
Basky András polgármester: Köszönöm.  
 
Orbán Antal települési képviselı: Megdöbbentem, hogy elzárkóztak a sportiskola elıl a labdarúgó csapatok, 
vagy esetleg valami ellentét lehet? Nekik helyük lenne Lajosmizsén a sportiskolában. 
 
Sápi Tiborné Fekete István Általános Iskola igazgatója: Én nem tudok semmilyen ellentétrıl. Erıszakkal 
rábeszélni nem lehet senkit. Megkerestük a helyi asztalitenisz szakosztályt is, ık örömmel részt vennének 
ebben, de a partnerség ebben nem megfelelı. 
 
Orbán Antal települési képviselı: Elég rosszul jön ki, hogy pont a labdarúgás nincs bene, s a labdarúgó 
csapat vezetıje az önkormányzat alkalmazásában áll. 
 
Apró Ferenc települési képviselı: Én azt mondom, hogy a sportiskola induljon el. Ez nem zárja ki egymást. 
Ha több fı összejön, akkor elgondolkodik az igazgatóság is, hogy a labdarúgásra is be kellene indítani a 
sportosztályt. 
 
Sápi Tiborné Fekete István Általános Iskola igazgatója: Délelıtt a testnevelés több szakágaival 
foglalkoznak, a délutáni edzés lesz az, amikor a kézilabda lesz és a birkózás. A birkózók több éve vannak 
Lajosmizsén. Én magam támogatnám az atlétikát, de úgy, mint szakág nem tudjuk felvállalni, mert nincsenek 
meg hozzá az eszközeink. Abból indultunk ki, hogy azzal kellene indulni, ami megvan, és nem kell nagyobb 
befektetési eszköz, ezért van ez a két sportág. 
 
Belusz László települési képviselı: Az elsı osztályosok esetén egész napos képzés lesz, vagy félnapos?  
Ötödik osztályban hogyan lesz a kivitelezés? Figyelemmel lesznek-e arra az oktatást illetıen, hogy elég 
megterhelı lesz ez a képzés? 
 
Sápi Tiborné Fekete István Általános Iskola igazgatója: Az elsı osztályosok esetén a bekerülés történik egy 
alkalmassági vizsga által. Az óvodának fogjuk a segítségét kérni a Differ méréssel és orvosi alkalmassági 
vizsga is kell. A negyedik évfolyamon figyelembe vesszük a tanulók magyar, matematika és testnevelés 
jegyeit. A többi tantárgy esetében a tananyag ugyanazt képezi, mint a nem sportiskolai tanulóknál. Ezzel az 
átmenetet is szeretném az iskolai tanulók körében biztosítani. Ezt is leszabályozza a pedagógiai program és a 
bekerülést is, illetve azt is, hogy milyen feltételeknek kell megfelelni ahhoz, hogy bekerüljön egy ötödik 
osztályos évfolyamba, illetve egy elsı osztályos évfolyamba a tanuló. 
 
Belusz László települési képviselı: Az elsı osztályban egész napos oktatás, vagy félnapos oktatás lesz? 
 
Sápi Tiborné Fekete István Általános Iskola igazgatója: Délelıtt ugyanúgy tanulnak, mint a nem testnevelés 
tagozatos gyermekek és délután következik az edzés. 
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Belusz László települési képviselı: Egy egész napos képzés nem lenne egyszerőbb a szülık tehermentesítése 
érdekében? 
 
Sápi Tiborné Fekete István Általános Iskola igazgatója: 2014-tıl várható ilyen, de más az iskolaotthon és 
más az egész napos oktatás. A sportiskolai tanulóknak délutánra marad az edzés. Az iskolaotthonos oktatásnál 
pedig délelıtt és délután is van tananyag oktatás. 
 
Basky András polgármester: Az Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága és az Ügyrendi és Sport Bizottság 
tárgyalta, és támogatta a napirendet. Van-e valakinek még kérdése, véleménye, javaslata? Nincs. 
Kérdezem a Képviselı-testület tagjait, hogy az alapító okirat módosítását az általam elmondott kiegészítéssel 
együtt elfogadják-e? Amennyiben igen, kérem, kézfelemeléssel jelezzék. 
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 10 igen szavazattal, 1 tartózkodással – ellenszavazat nem volt- az 
alábbi határozatot hozta: 
 
19/2012. (II. 09.) ÖH 
A Fekete István Általános  
Iskola és Kollégium Alapító 
Okiratának módosítása 

Határozat 
 

Alapító Okirat 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 
törvény 9. § (4) bekezdése, 10. § (1) bekezdés g.) pontja, valamint a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 
23.§ (4), 86.§ (1), és 88. § (4) bekezdése alapján a Fekete István Általános Iskola, Kollégium és Sportiskola 
Alapító Okiratát a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva az alábbiak szerint megállapítja és 
jóváhagyja:  

1.) A költségvetési szerv 
Neve: Fekete István Általános Iskola, Kollégium és Sportiskola 
Székhelye: 6050 Lajosmizse, Szabadság tér 13. 
 

2.) Tagintézményei:  

a.) Fekete István Általános Iskola, Kollégium és Sportiskola Kollégiumi Tagintézménye, Lajosmizse, 
Ceglédi út 1. 

b.) Fekete István Általános Iskola, Kollégium és Sportiskola Felsılajosi Tagintézménye, Felsılajos, 
Iskola u. 14-16. 

3.) Telephelyei:  

a) Lajosmizse, Dózsa György út 100. 
 b) Lajosmizse, Mizsei u. 3. 
 c) Lajosmizse, Mathiász u. 2. 

d) Lajosmizse, Dózsa György út 82. 
e.) Lajosmizse, Ceglédi út 1.  
 

4.) Típusa: többcélú, közös igazgatású közoktatási intézmény, illetve kollégium (1993. évi LXXIX. tv. 33. § 
(1) bekezdés b) és g) pontja, illetve 20. § (1) bekezdés g) pontja) 

5.) Évfolyamok száma:  

- Fekete István Általános Iskola Kollégium és Sportiskola: 1-8. évfolyam, 
- Fekete István Általános Iskola, Kollégium és Sportiskola Felsılajosi Tagintézménye: 1-4. évfolyam. 

   
6.) Tagozat megnevezése: speciális tantervő általános iskolai tagozat 

7.) A felvehetı maximális tanulólétszám:  
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a) Általános iskola 1-8 évfolyama: 1092 fı, ezen belül: 
   - Lajosmizse 1-8 évfolyama:    1008 fı, 
   - Felsılajos 1-4 évfolyama:            84 fı 
  

b) Kollégium: 120 fı 
 
8.) Jogszabályban meghatározott közfeladata:  

- Nappali rendszerő, általános mőveltséget megalapozó iskolai nevelés, oktatás. 
- Iskolaotthonos oktatás 1-4 évfolyamon. 
- Napközi otthoni és tanulószobai foglalkozás. 
- Felzárkóztató oktatás, hátrányos helyzető tanulók felzárkóztató oktatása. 
- Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdı gyermekek, tanulók fejlesztése, integrált 

oktatása.  
- Gyógytestnevelés. 
- Logopédiai és gyógypedagógiai ellátás, egyéni képességfejlesztés, kéttanáros modell. 
- Sajátos nevelési igényő, a megismerı funkciók vagy a viselkedés fejlıdésének súlyos, tartós és súlyos 

rendellenességével küzdı tanulók nevelés, oktatása, valamint a szakértıi bizottság javaslata alapján 
integrálható értelmi, beszéd-, látás—és hallássérült tanuló integrált nevelése, oktatása. Ezen belül: 
a.) tanulásban akadályozottság (BNO F70) és értelmi akadályozottság (BNO 71, BNO 72); 
b.) a pszichés fejlıdés zavara; 
c.) általános és specifikus tanulási zavarok (részképesség zavarok): 

- olvasás-, írászavarok (BNO F.81.0; F.81.1.) 
(felszíni, fonológiai, kevert diszlexia), 
- aritmetikai készségek zavara (BNO F.81.2.) 
(grafikus, olvasási, emlékezeti, gondolkodási diszkalkulia), 
- az iskolai készségek kevert zavara (BNO F. 81.3.) 
 (aritmetikai, olvasási, íráskészség zavar együttes elıfordulása),  
- nem meghatározott zavar (BNO F. 81.9.) 
(tanulási ismeretek elsajátítási nehézségei), 
- kevert specifikus fejlıdési zavarok (BNO F. 83.) 
(a beszéd, a nyelv, az iskolai készségek és a motoros funkciók kombinált fejlıdési zavara), 
- beszéd észlelési és beszédmegértési folyamat elmaradása (BNO F.80.9,) 
- motoros diszfázia (BNO F.80.1.), 

d.) az aktivitás szabályozás és a figyelem zavarai – ADD, ADHD –BNO F. 90.0, F.90.1.) 
(szociális készségek éretlensége, zavart viselkedés, inpulzivitás). 

- A többi tanulóval együtt nem nevelhetı-oktatható, sajátos nevelési igényő (enyhe értelmi fogyatékos) 
tanulók gyógypedagógiai oktatása. 

- Sajátos nevelési igényő gyermekek bentlakásos ellátása és gondozása. 
- Iskolai intézményi közétkeztetés, kollégiumi intézményi közétkeztetés. 
- Nappali rendszerő iskolai oktatásban résztvevı nem fogyatékos gyermekek, tanulók kollégiumi, externátusi 

elhelyezése szorgalmi idıben. 
- Gyermek- és tanulófelügyelet. 
- Kollégiumi könyvtári feladatok.  
- Iskolai könyvtári tevékenység, közkönyvtári (nyilvános) könyvtári szolgáltatás. 
- Emelt szintő angol, német nyelvi oktatás. 
- Tanulók tankönyvellátása. 
- Tanulók szociális helyzetétıl függı ingyenes tankönyvellátás. 
- Iskolai intézményi közétkeztetés 
- Munkahelyi vendéglátás. 
- Otthoni ellátás keretében biztosított különleges gondozás. 
- Diáksport. 
- Képesség kibontakoztató, integrációs felkészítés. 
- Utánpótlás nevelés. 
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9.) Alaptevékenysége: 
     Fı tevékenysége: TEÁOR 852010 Alapfokú oktatás 

 Szakfeladat besorolás: 

852000 Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása 
852011 Általános iskolai tanulók nappali rendszerő nevelése, oktatása (1-4.évfolyam) 

852012 
Sajátos nevelési igényő általános iskolai tanulók nappali rendszerő nevelése, 
oktatása 1-4.évfolyam 

852021 Általános iskolai tanulók nappali rendszerő nevelése, oktatása (5-8.évfolyam) 

852022 
Sajátos nevelési igényő általános iskolai tanulók nappali rendszerő nevelése, 

oktatása (5-8.évfolyam) 
855200 Kulturális képzés 
855911 Általános iskolai napközi otthoni nevelés 
855912 Sajátos nevelési igényő tanulók napközi otthonos nevelése 
855914 Általános iskolai tanulószobai nevelés 
855915 Sajátos nevelési igényő tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése 

855921 
Nappali rendszerő iskolai oktatásban résztvevı tanulók kollégiumi, externátusi 
nevelése 

855922 
Nappali rendszerő iskolai oktatásban résztvevı sajátos nevelési igényő tanulók 
kollégiumi, externátusi nevelése 

910123 Könyvtári szolgáltatások 
931204 Iskolai, diáksport tevékenység és támogatás  
559011 Kollégiumi szálláshelynyújtás közoktatásban tanulók számára 

        890441   Rövid idıtartamú közfoglalkoztatás 
        562913   Iskolai, intézményi étkeztetés 
        562914   Tanulók kollégiumi étkeztetése 
        562917   Munkahelyi étkeztetés 
  562920   Egyéb vendéglátás 
  682002   Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
  921202    Utánpótlás-nevelés támogatása 
     
10.) Mőködési területe: Lajosmizse város és Felsılajos község közigazgatási területe valamint a társult 
települési önkormányzatokkal határos önkormányzatok közigazgatási területe, az onnan bejáró általános iskolai 
tanulók tekintetében. 
 
11.) Alapítói jogokkal felruházott szerv:  

Neve: Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 
Székhelye: 6050 Lajosmizse Városház tér 1. 
 

12.) Fenntartója:  Lajosmizse és Felsılajos Közoktatási Intézményfenntartói Társulása 
Címe: Lajosmizse, Városház tér 1. 
 

13.) Irányító szerve: Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 
        Székhelye: 6050 Lajosmizse, Városház tér 1.  
 
14.) Gazdálkodási jogkör szerinti besorolása: Önállóan mőködı költségvetési szerv. 
 
15.) Pénzügyi, gazdasági feladatait ellátó önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szerv: 
 Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete. 
 
16.) Vezetıjének kinevezési rendje: 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete – pályázat alapján, Felsılajos község 
Önkormányzatának Képviselı-testülete elızetes egyetértésével – a jogszabályban megállapított képesítési 
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követelményeknek megfelelı igazgatót nevez ki. A kinevezés legalább 5 év és legfeljebb 10 év határozott idıre 
szól. 
 
17.) Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése: 
- Foglalkoztatottjainak jogviszonya alapvetıen közalkalmazott, melyekre a közalkalmazottak jogállásáról szóló 
1992. évi XXXIII. törvény az irányadó. 
- Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvrıl szóló 1959. évi. IV. törvény (pl. 
megbízási jogviszony) az irányadó. 
18.)  a) A feladatellátását szolgáló vagyon és a vagyon feletti rendelkezési jog: 

Lajosmizse: 
 

Épület, építmény: 658.051.640 
Gép, berendezés, felszerelés:  
    - számítástechnikai eszköz: 45.114.239 
    - egyéb gép:         

9.502.778 
    - mővészeti alkotás:     342.000 
Immateriális javak: 1.165.277 
Jármő 5.695.692 

Felsılajos: 

Épület, építmény: 24.633.454 
Gép, berendezés, felszerelés:  
    - számítástechnikai eszköz:   4.448.674 
    - egyéb gép:  1.150.530     
    - mővészeti alkotás:     ---------- 
Jármő:     ---------- 
Vagyoni értékő jog:      158.100 

(2011. szeptember 30-i bruttó érték) 

b) A vagyongazdálkodás szabályait Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének mindenkori 
hatályos, az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásról szóló rendelete szabályozza.. A Fekete 
István Általános Iskola, Kollégium és Sportiskola, valamint a Fekete István Általános Iskola, Kollégium és 
Sportiskola Kollégiuma, mint tagintézmény épületei, leltár szerinti ingóságai, felszerelései és berendezései 
Lajosmizse Város Önkormányzatának tulajdonában állnak. A Fekete István Általános Iskola, Kollégium és 
Sportiskola Felsılajosi Tagintézménye, mint tagintézménye épületei, leltár szerinti ingóságai, felszerelései és 
berendezései Felsılajos Község Önkormányzatának tulajdonát képezik. A használati jog a költségvetési szervet 
illeti meg, a gazdálkodási jogot a költségvetési szerv a részére jóváhagyott költségvetés erejéig gyakorolhatják.  
 

19.) Vállalkozási tevékenysége: 

A költségvetési szerv - eszközeinek, szabad kapacitásának hasznosítása érdekében- korlátozott mértékben 
vállalkozási tevékenységet folytathat, feltéve, hogy ez nem veszélyezteti az alaptevékenységét és az ebbıl 
fakadó kötelezettségeinek teljesítését. Vállalkozása kizárólag az ideiglenesen szabad helyiségek hasznosítására, 
valamint szolgáltatások értékesítésére terjedhet ki, azzal a megkötéssel, hogy azokat csak az 
alaptevékenységéhez kapcsolódóan végezheti. Vállalkozási tevékenysége arányának felsı határa a szerv 
kiadásaiban: 33 % 

20.)  

A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirat 2012. július 2.napján lép hatályba. A 
hatálybalépéssel egyidejőleg hatályát veszti a Fekete István Általános Iskola és Kollégium Alapító Okiratáról 
szóló 151/2011. (X.13.) ÖH. 

Felelıs: Képviselı-testület 
Határid ı: 2012. február 9. 
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Basky András polgármester: Kérdezem a Képviselı-testület tagjait, hogy a Fekete István Általános Iskola, 
Kollégium és Sportiskola pedagógiai programjának módosítását elfogadják-e? Amennyiben igen, kérem, 
kézfelemeléssel jelezzék. 
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 10 igen szavazattal, 1 tartózkodással – ellenszavazat nem volt- az 
alábbi határozatot hozta: 
 
 
20/2012. (II. 09.) ÖH 
A Fekete István Általános Iskola, Kollégium 
és Sportiskola pedagógiai programja módosításának 
jóváhagyása 

Határozat 
 

1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete, mint Lajosmizse és Felsılajos 
Közoktatási Intézményfenntartói Társulás gesztor önkormányzata a Fekete István Általános Iskola, 
Kollégium és Sportiskola pedagógiai programjának módosítását az alábbiak szerint jóváhagyja: A 
pedagógiai program II. kötete 2012. szeptember 1. napjától az alábbi XIII. ponttal egészül ki az 
elıterjesztés 2. melléklete szerint: 
„Pedagógia program kiegészítése - Sportiskola indításához szükséges kiegészítés a pedagógiai 
programban”  

2) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete, mint Lajosmizse és Felsılajos 
Közoktatási Intézményfenntartói Társulás gesztor önkormányzata felkéri a jegyzıt, hogy a döntésrıl 
Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testületét soros ülésén tájékoztassa. 

3) A Pedagógia Program módosítása 2012. július 2. napján lép hatályba  
4) A határozat 1.) pontjában meghatározott feladatok megvalósításához a Sportiskola mőködési 

költségeit többletnormatívákból és egyéb, nem az Önkormányzatot terhelı forrásokból kell az 
Intézménynek biztosítania. 

 
         Felelıs: Képviselı-testület, jegyzı 

Határid ı: 2012. február 9. 
 
 
10./ Napirendi pont 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Közbeszerzési Szabályzata 
Elıadó:  Basky András polgármester 
 
Basky András polgármester: A Közbeszerzési Szabályzatunkat jó néhány évvel ezelıtt elkészítettük. Akkor a 
HBF Hungaricum Kft segítségét kértük. Azóta történtek jogszabályi változások. Ezeket a változásokat át kellett 
vezetni a szabályzatunkba. Közbeszerzésben jártas kolléganınk dr. Gazdag Judit elkészítette a szabályzatot, 
köszönjük neki ezt az alapos munkát. A változások ki vannak emelve, vastagítva. A szabályzat jó néhány 
hatáskört megnevezett pontosabban, mint eddig. A szabályzatot tárgyalta a Pénzügyi, Területfejlesztési és 
Közbeszerzési Bizottság, s elfogadásra javasolta.  
Kérdezem a Képviselı-testületet, hogy van-e valakinek kérdése, véleménye, javaslata? Nincs.  
Aki elfogadja Lajosmizse Város Önkormányzatának Közbeszerzési Szabályzatát, kérem, kézfelemeléssel 
jelezze. 
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 11 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- az alábbi 
határozatot hozta: 
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21/2012. (II. 09.) ÖH 
Lajosmizse Város Önkormányzatának  
Közbeszerzési Szabályzata  

 
 Határozat 

 
1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete jóváhagyja az elıterjesztés mellékletét 
képezı Közbeszerzési Szabályzatot.  

2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 2012. február 09. napjával hatályon kívül 
helyezi a 180/2010. (XII. 15.) határozatával jóváhagyott közbeszerzési szabályzatát. 

Felelıs: Képviselı-testület 
Határid ı: 2012. február 09. 
 
 
 
11./ Napirendi pont 
Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatala köztisztviselıi munkateljesítmény követelményeinek alapját 
képezı 2012. évi célok meghatározása, illetve tájékoztató a jegyzı 2011. évi munkateljesítményének 
értékelésérıl 
Elıadó:  Basky András polgármester 
 
Basky András polgármester: Ezt bizottság nem szokta tárgyalni. Az anyag kiküldésre került. A feladatok 
meghatározásánál azt kell végiggondolni, hogy ebben az évben milyen fontos feladatok lennének az 
önkormányzat részére. Most amire nagyon oda kell figyelni, - mert nagyon sok feladat fog hárulni a kollégákra 
és a Képviselı-testületre-, az új törvények megjelenése, ezeknek a folyamatos figyelemmel kísérése. Fel kell 
készülni a járási rendszer átalakítására és arra, hogy a törvényekbıl adódó feladatokat hogyan tudjuk 
végrehajtani.  
Kérdezem a Képviselı-testület tagjait, hogy van-e valakinek ezzel kapcsolatban kérdése, észrevétele, javaslata? 
Amennyiben nincs, s aki elfogadja az elıterjesztés határozat-tervezetét, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 11 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt –az alábbi 
határozatot hozta: 
 
22/2012. (II. 09.) ÖH 
Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatala  
köztisztviselıi munkateljesítmény  
követelményeinek alapját képezı  
2012. évi célok meghatározása,  
illetve tájékoztató a jegyzı 2011. évi  
munkateljesítményének értékelésérıl 
 

Határozat 
 

1. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatala 
köztisztviselıi 2012. évi munkateljesítmény követelményeinek alapját képezı célokat a következık szerint 
határozza meg: 
 
A Képviselı-testület és szervei munkájának segítése a döntések körültekintı, alapos, törvényes, több döntési 
alternatívát biztosító elıkészítése, valamint következetes, maradéktalan végrehajtása.  
 

Ezen belül különösen: 
       

- A 2012. január 1-tıl hatályos Magyarország Alaptörvényének, és az egyéb jogszabályi 
változásoknak megfelelıen az önkormányzati rendeletek folyamatos felülvizsgálata.  
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- A jogszabályi elıírásoknak megfelelés biztosítása a Képviselı-testület és bizottságai döntéseinek 

elıkészítése és végrehajtása során, különös figyelemmel a lehetséges döntési lehetıségek 
feltárására. 

 
- A Képviselı-testület által alkotott rendeletek betartása és betartatása, a hozott határozatok 

végrehajtása, az önkormányzati rendeletek egységes szerkezetbe foglalása. 
 

- A költségvetési egyensúly fenntartása 2012. évben is ésszerő, költségtakarékos gazdálkodással, a 
Polgármesteri Hivatalnál és az intézményeknél egyaránt költségkímélı lehetıségek feltárása és 
kiaknázása a város gazdálkodásának stabilitása érdekében közösen  az intézményvezetıkkel. 
különös figyelemmel a Magyarország stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10. §-ára.  

 
- A vagyongazdálkodás során törekedni kell az önkormányzati vagyon értékállóságának 

megırzésére, védelmére. 
 

- Az önkormányzati beruházások elıkészítése és lebonyolítása során különös gondot kell fordítani a 
közbeszerzési törvény elıírásának betartására. A közbeszerzési törvény hatálya alá nem tartozó 
beruházások tekintetében a közpénzek takarékos felhasználását kell szem elıtt tartani. 

 
- A köztisztviselıi munkát érintı kiemelten fontos törvényeken (Alaptörvény, köztisztviselıi 

törvény, önkormányzati törvény, közigazgatási eljárásról szóló törvény, jogalkotásról, 
jogszabályszerkesztésrıl szóló törvény) bekövetkezett változásokról a hivatali dolgozók számára 
tájékoztatás, belsı értekezlet (képzés) formájában.  

 
- Az önkormányzati fenntartású intézmények hatékony és gazdaságos mőködtetését szolgáló 

intézkedések megtétele. 
 

- A hatósági feladatok ellátása során kiemelt cél a törvényesség, a gyorsaság (eljárási határidık 
betartása), az eredményesség, valamint az ügyfélközpontú ügyintézés megvalósítása. Az 
ügyfélközpontúság körében kiemelendı, hogy az ügyintézı tevékenysége középpontjában az 
ügyfél áll, így elsıdleges a személyes bánásmódban való részesítése, az udvarias, segítıkész, 
empatikus, rugalmas magatartás tanúsítása, a szakszerő tájékoztatás, ügyintézés, tanácsadás és 
információ nyújtása.  

 
- A felügyeleti jogkörben megtartott törvényességi ellenırzések során feltárt hibák, hiányosságok 

elemzése, a jogalkalmazási gyakorlat ennek megfelelı megváltoztatása. 
 

- Az új és a változó jogszabályok, valamint a szakmai anyagok folyamatos figyelemmel kísérése és 
magas szintő elsajátítása, egységes, követhetı és átlátható joggyakorlat kialakítása és az 
ügyintézésben való maradéktalan érvényre juttatása. Különös tekintettel a közigazgatási hatósági 
eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvénybıl, valamint a 
jogszabályszerkesztésrıl szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM rendeletbıl adódó feladatokra, 
változásokra, figyelemmel az új jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. tv. rendelkezéseire. 

  
- A köztisztviselık kötelezı, illetve a hivatal éves továbbképzési tervében foglalt képzésben való 

részvételének biztosítása, valamint olyan, nem kötelezı képzésekben való részvétel támogatása a 
Közszolgálati Szabályzatban meghatározott mértékben, amely a köztisztviselı munkájának 
magasabb színvonalon történı ellátását segíti. 

 
- Az ügyvitel területén a pontos, precíz, gyors munkavégzés megvalósítása. 

 
- A belsı kommunikáció és a szervezeti egységek közötti együttmőködés hatékonyabbá tétele. 
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- Az elektronikus információszabadságról szóló törvényben megfogalmazott feladatok 
megvalósítása, az önkormányzati honlap folyamatos fejlesztése, karbantartása. 

 
- Felkészülés a 2013. évben történı járási hivatalok létrehozására, az önkormányzati törvénybıl 

eredı feladatok, társulási megállapodások felülvizsgálatára.  
 

- A 2012. január 1. naptól hatályos nemzetiségek jogairól szóló törvénybıl eredı a helyi nemzetiségi 
önkormányzatot érintı feladatok ellátása.  

 
2.   Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete tudomásul veszi Kutasiné Nagy Katalin jegyzı 
2011. évre elıírt egyéni munkateljesítmény értékelésérıl szóló, az elıterjesztés mellékletét képezı beszámolót.  
 
Felelıs: Képviselı-testület, az egyéni teljesítménykövetelmények meghatározásánál: jegyzı 
Határid ı: 2012. február 9. 
 
 
 
12./ Napirendi pont 
A RÉV Szenvedélybeteg-segítı Szolgálat 2011. évi beszámolójának elfogadása 
Elıadó: Basky András polgármester 
 
Basky András polgármester: Itt az elmúlt idıszakban a kötelezı és nem kötelezı feladatok egy részének a 
megoldását úgy tudtuk legolcsóbban és leghatékonyabban ellátni, hogy a Kistérséggel kötöttünk szerzıdést. 
Ennek keretében a RÉV ellátta ezen feladatokat. Nagyon jó együttmőködés van közöttünk. Most bizonyos 
normatívákat nem tud lehívni a RÉV és így azokat a feladatokat, amiket eddig ellátott, a késıbbiekben csak 
krízishelyzetben tudja ellátni, mint nem kötelezı feladatokat, így most az önkormányzattól sem kért támogatást. 
Az elızı évben 260.000.- Ft-os támogatást adtunk, most nem kell adni. Molnár Ferenc elkészítette a 
beszámolót. Nagyon alapos beszámoló, tájékoztat a helyi és a kistérségi tevékenységükrıl is. Nagy segítség 
volt az ı tevékenységük.  
Az Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága tárgyalta a beszámolót, elfogadásra javasolta. Kérdezem a 
Képviselı-testület tagjait, hogy van-e kérdés, észrevétel?  
Amennyiben nincs, elfogadásra javaslom a RÉV Szenvedélybeteg-segítı Szolgálat 2011. évi beszámolóját. 
Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 11 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- az alábbi 
határozatot hozta: 
 
 
23/2012. (II. 09.) ÖH 
2011. évre vonatkozó beszámoló elfogadása 
 
 

Határozat 
 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Rév Szenvedélybeteg-segítı Szolgálat 
2011. évre vonatkozó beszámolóját elfogadja. 
 
 

Felelıs: Képviselı-testület 
Határid ı: 2012. február 9. 
 
 
13./ Napirendi pont 
Polgármesteri beszámoló a Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás, illetve annak munkaszervezetében 
végzett 2011. II. félévi tevékenységérıl 
Elıadó:   Basky András polgármester 
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Basky András polgármester: Minden évben kétszer tárgyaljuk, hogy mi történik a Kecskeméti Kistérségben, 
de azt is tudjuk, hogy minden hónapban van olyan elıterjesztés, ami a Kistérségen keresztül történı 
ügyintézésekben és szolgáltatásokon keresztül ad segítséget. Az, hogy a Kistérségeknek hogyan alakul a sorsa, 
kérdéses. Járások fogják átvenni azokat a feladatokat, amiket eddig a Kistérség végzett. Azt is látni kell, hogy 
mekkora fejlıdésen ment keresztül a Kistérség. A költségvetése most már néhány száz millió forintos 
nagyságrendet ölel fel. Vannak intézmények, akik nem tudják fenntartani magukat, s csatlakoznak a 
Kistérséghez, pld. a Lestár Péter Szakképzı Intézet. Jól bevállalt tevékenység, több településnek a mőködését 
tudja összehangolni. Közös pályázatokon vettek részt, összekovácsolódásra, információcserére volt lehetıség, 
ami jó hatással volt az ebben részt vevı iskolákra. A kistérség létjogosultsága a járásoknál kistársulási 
tevékenységre fog korlátozódni. Azt látni kell, hogy sok plusz normatívát a társulásokon keresztül lehetett 
lehívni, ez megkönnyítette a helyzetünket. Ezért is vagyunk társulásban Felsılajossal, hogy segíteni tudjuk az 
egymással történı együttmőködésünket. Elmondhatjuk, hogy eddig is jó kapcsolatban voltunk Felsılajossal, 
mind az oktatás, mind az egészségügyi, gyermekjóléti tevékenységet illetıen, bízom benne, hogy ezután is így 
lesz. 
A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság tárgyalta a beszámolót, elfogadásra javasolta. 
Kérdezem a Képviselı-testület tagjait, hogy van-e kiegészítés, észrevétel?  
Amennyiben nincs, aki elfogadja a Kecskemét és Térsége Többcélú társulás, illetve annak munkaszervezetében 
végzett 2011. II. félévi tevékenységrıl szóló polgármesteri beszámolót, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 11 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- az alábbi 
határozatot hozta: 
 
 
24/2012. (II. 09.) ÖH 
Polgármesteri beszámoló a Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás, illetve annak munkaszervezetében 
végzett 2011. II félévi tevékenységekrıl  
 
 

HATÁROZAT 
 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete elfogadja a polgármester Kecskemét és Térsége 
Többcélú Társulás és munkaszervezetében végzett 2011. II félévi tevékenységérıl készített szakmai 
beszámolóját. 

 
   Felelıs: Képviselı-testület 
   Határidı: 2012. február 9. 

 
 
 
14./ Napirendi pont 
Lajosmizse és Felsılajos Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézményfenntartó Társulása 
társulási megállapodásának módosítása 
Elıadó:   Basky András polgármester 
 
Basky András polgármester: Az önkormányzati társulásban vagy többcélú kistérségi társulásban részt vevı 
települési önkormányzat az általa nyújtott gyermekjóléti, gyermekvédelmi ellátásokról, azok igénybevételérıl, 
valamint a fizetendı térítési díjakról szóló, 2012. január 1-jén hatályos rendeletét 2012. április 1-jéig 
felülvizsgálja abból a célból, hogy a társulási megállapodásban erre kijelölt önkormányzat rendelete 
tartalmazza a nyújtott ellátásokról, azok igénybevételérıl, valamint a fizetendı térítési díjakról szóló 
szabályokat. Ebben az anyagban a megállapodás módosításáról van szó, melynek során kijelölnénk a 
díjmegállapító önkormányzatot, amely a gesztor önkormányzat lenne, azaz Lajosmizse.  
Ezt tárgyalta Felsılajos Önkormányzata is, el is fogadta. Amennyiben valamelyik település kedvezményt állapít 
meg, annak a településnek kell a különbséget megfizetni a gesztor önkormányzat felé, ezt is tartalmazza az 
anyag. A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolta. 
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Kérdezem a Képviselı-testület tagjait, hogy van-e ezzel kapcsolatban kérdés, észrevétel, javaslat? Nincs. 
Szavazásra teszem fel a kérdést.  
Aki elfogadja Lajosmizse és Felsılajos Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézményfenntartó Társulása 
társulási megállapodásának módosítását, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 11 igen szavazattal- ellenszavazat, tartózkodás nem volt- az alábbi 
határozatot hozta. 
 
 
25/2012. (II. 09.) ÖH 
Lajosmizse és Felsılajos Egészségügyi,  
Gyermekjóléti és Szociális Intézményfenntartó 
Társulása társulási megállapodásának módosítása 
 

Határozat 
 

1. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete Lajosmizse és Felsılajos Egészségügyi, 
Gyermekjóléti és Szociális Intézményfenntartó Társulása társulási megállapodásának módosítását az 
elıterjesztés melléklete szerinti módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva elfogadja. 

2. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete felhatalmazza a polgármestert a módosított 
társulási megállapodás aláírására.  

 
Felelıs: Képviselı-testület, polgármester 
Határid ı: 2012. február 09. 
 
 
15./ Napirendi pont 
Interpelláció 
Basky András polgármester: Kérdezem a Képviselı-testület tagjait, hogy kíván-e valaki interpellálni? 
 
Józsáné dr. Kiss Irén települési képviselı: Tájékoztatni szeretnék mindenkit, hogy ebben a hidegben a 
Gyermekjóléti Szolgálat munkatársai és más munkatársaink is megfeszített munkával dolgoznak, különösen 
odafigyelünk az idısekre és a kismamákra. Ha nincs tüzelı, vagy ruha, segítünk. Köszönjük az ezzel 
kapcsolatos lakossági bejelentéseket, igyekszünk minden helyre eljutni és a továbbiakban is kérjük, hogy ha 
valaki tud olyat, aki rászorul a segítségünkre, jelezze felénk. 
 
Basky András polgármester: A Lajosmizsei Önkormányzatnál is az illetékes kolléganık intézik az átmeneti 
segélykérelmeket, mert ide jönnek be, akik tüzelési segélyt, vagy átmeneti segélyt szeretnének bármilyen 
megélhetési probléma enyhítésére. Igyekszünk segíteni, amennyivel tudunk. Nem elég, hogy az 
intézményhálózat figyel ezekre a családokra, hanem mindenki próbáljon segíteni, vagy felhívni azoknak a 
figyelmét, akik ebben segíteni tudnak. 
 
Kérdezem Képviselı társaimat, kíván-e valaki interpellálni? 
Amennyiben nem, megköszönöm a jelenlevık részvételét, a mai Képviselı-testületi ülésünket berekesztem 
17.30 órakor. 
 
 
 

K.m.f. 
 
 
 
 Basky András  sk.      Kutasiné Nagy Katalin sk. 
  polgármester        jegyzı 
 
 


