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Az ülésen hozott rendeletek és határozatok száma és tárgya: 
 
 
25/2013. (II. 14.) ÖH.    Lajosmizse Város Önkormányzat saját bevételei és adósságot 
     keletkeztetı ügyleteibıl eredı fizetési kötelezettségei a  
     költségvetési évet követı három évben 
 
 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2/2013. (…) önkormányzati rendelete 
a 2013. évi költségvetésrıl 

 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 3/2013. (…) önkormányzati rendelete 
a 2012. évi költségvetésrıl szóló 2/2012. (II. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2013. (…) önkormányzati rendelete 
a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló 11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 
 

 
 

26/2013. (II. 14.) ÖH.    Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi,  
     Gyermekjóléti  és Szociális Intézménye intézményvezetıi 
     beosztására megbízás adása 

 
27/2013. (II. 14.) ÖH.    Raklap és Tüzép Kft kérelme útcsatlakozás létesítéséhez 

 
28/2013. (II. 14.) ÖH.    A Fekete István Általános Iskola, Kollégium és Sportiskola  
     vonatkozásában a felvételi körzethatárok meghatározására 
     vonatkozó vélemény 

 
29/2013. (II. 14.) ÖH.    Pályázat benyújtása a KEOP-5.5.0/B azonosító számú  
     pályázati kiírásra 

 
30/2013. (II. 14.) ÖH.    Nyilatkozat „A lajosmizsei Egészségház épületenergetikai 
     fejlesztése” címő pályázattal kapcsolatban felmerült költségrıl 

 
31/2013. (II. 14.) ÖH.    „A lajosmizsei Egészségház épületenergetikai fejlesztése” 
     címő pályázat önerejének megpályázása EU Önerı Alapból 
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JEGYZİKÖNYV 
 
 
Készült: A Képviselı-testület 2013. február 14-én, 14.00 órakor a Városháza Dísztermében megtartott 
Képviselı-testületi ülésérıl. 
 
Jelen vannak: Basky András polgármester, dr. Adonyi Lajos alpolgármester, Apró Ferenc, Józsáné 
dr. Kiss Irén, Sebık Márta, Keresztes Ferenc, Kollár László, Orbán Antal, Belusz László, Péli 
Szilveszter, Baranyi-Rostás Rodrigó, Koller Dániel képviselık. A Képviselı-testület létszáma 
összesen 12 fı. 
 
 
Tanácskozási joggal meghívottak:   Muhariné Mayer Piroska aljegyzı 
 
       
Egyéb meghívottak:  Juhász Gyula Felsılajos polgármestere 
 Dömötör Klára Edit irodavezetı   

Szilágyi Ödön csoportvezetı 
Dr. Balogh László belsı ellenır 
Dodonka Csaba pályázati referens 
Kovács Gábor építésügyi ügyintézı 
Rostásné Rapcsák Renáta Felsılajosi Kirendeltség vezetı 
Kocsis Györgyné óvodavezetı 
Géczy Gabriella bölcsıdevezetı 
Veszelszki Klára IGSZ vez. hely.  
Sápi Tiborné iskolaigazgató 
Dudás Klára könyvtár vezetı 
Köleszné Hanák Gabriella  
Vály Bettina 
dr. Mészáros Petike Zsuzsanna 
Dankó Emese 
Fejesné Gajdácsi Irén 
Balog Zsuzsanna 
Rapi Zoltán 

 
Jegyzıkönyvvezetı:  Terenyi Helga 
 
 
Basky András polgármester: Tisztelettel köszöntök mindenkit a mai Képviselı-testületi ülésünkön. 
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület határozatképes, minden képviselı jelen van. 
A meghívóban 6 napirendi pont szerepel, hármat javaslok még pluszba felvenni, melyek a 
következıek:   

- Raklap és Tüzép Kft kérelme útcsatlakozás létesítéséhez, út használatához  
- A Fekete István Általános Iskola, Kollégium és Sportiskola vonatkozásában a felvételi 

körzethatárok meghatározására vonatkozó vélemény 
- A KEOP-5.5.0/B számú pályázati konstrukcióra benyújtandó „A lajosmizsei Egészségház 

épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva” címő 
pályázattal kapcsolatos döntések II. 

Kérdezem, hogy van-e még valakinek más napirendi pont tárgyalására javaslata?  
Amennyiben nincs, aki egyetért a napirendi pontokkal, az általam javasolt napirendi pontok 
felvételével együtt, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 12 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- az 
alábbi napirendi pontok tárgyalását fogadta el: 
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 Napirend 

 
 

Elıterjesztı 

1. 
 
 
2.  

Lajosmizse Város Önkormányzat saját bevételei és adósságot keletkeztetı 
ügyleteibıl eredı fizetési kötelezettségei a költségvetési évet követı három évben 
 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének …/2013. (…) 
önkormányzati rendelete a 2013. évi költségvetésrıl  
 

Basky András 
polgármester 
 
Basky András 
polgármester 

3. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének …/2013. (…) 
önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésrıl szóló 2/2012. (II. 10.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 
 

Basky András 
polgármester 

4. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének …/2013. (…) 
önkormányzati rendelete a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló 11/2011. 
(IV.14.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 

Basky András 
polgármester 

5. Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális 
 Intézménye intézményvezetıi állására kiírt pályázat elbírálása 
 

Basky András 
polgármester 

6. 
 
7. 
 
 
8. 
 
 
 
9. 

Raklap és Tüzép Kft kérelme útcsatlakozás létesítéséhez, út használatához  
 
A Fekete István Általános Iskola, Kollégium és Sportiskola vonatkozásában a 
felvételi körzethatárok meghatározására vonatkozó vélemény 
 
A KEOP-5.5.0/B számú pályázati konstrukcióra benyújtandó „A lajosmizsei 
Egészségház épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosítással 
kombinálva” címő pályázattal kapcsolatos döntések II. 
 
Interpelláció 
 

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

 
 
Basky András polgármester: A napirendi pontok tárgyalása elıtt csak annyit szeretnék elmondani, 
hogy a pályázatok miatt mindig az utolsó pillanatokig kell dolgoznunk, ez most is így van. Az 
Egészségházas pályázatunknál például a számokat most fogjuk majd megkapni az ülés alatt. 
 
1. 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: Az önkormányzatnak meg kell vizsgálnia, hogy az adósságot 
keletkeztetı ügyleteibıl eredı fizetési kötelezettségeinek hogyan tud eleget tenni. Jelenleg úgy tőnik, 
hogy amire esetleg szükség lehet az a 17 millió forintos hitel, és reméljük, hogy ettıl nagyobb 
összegre nem lesz szükség a késıbbiekben sem. A PTK tárgyalta, elfogadásra javasolta. Van-e 
valakinek kérdése, véleménye, javaslata ezzel kapcsolatban? Amennyiben nincs, akkor kérem, aki 
egyetért a határozat-tervezettel kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 12 
igen szavazattal, - tartózkodás, ellenszavazat nem volt- az alábbi határozatot hozta: 
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25/2013. (II. 14.) 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 2013. 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 
2013. év 176 150 51 216 124 934 
2014. év 173 250 21 169 152 081 
2015. év 181 386 21 169 160 217 
2016. év 181 387 21 169 160 218 

 
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 „Meserét Óvoda és Bölcsıde  "Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos 
átalakítása” KEOP-2012-5.5.0/A 
A beruházás összköltsége bruttó: 10 000 000 Ft, 
Támogatás: bruttó 10 000 000.- Ft, 
Önerı mértéke: bruttó 4 000 000.- Ft. 

3. „Lajosmizsei Egészségház épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosítással 
kombinálva” KEOP-2012-5.5.0/B 
A beruházás összköltsége bruttó: 72 825 411 Ft, 
Támogatás: bruttó 61 901 599 Ft, 
Önerı mértéke: bruttó 10 923 812 Ft. 

4. Mővelıdési Ház energetika "Helyi hı, és villamos energia igény kielégítése megújuló 
energiaforrásokkal" KEOP-4.10.0/A 
A beruházás összköltsége bruttó: 19 635 693 Ft, 
Támogatás: bruttó 16 690 339 Ft, 
Önerı mértéke: bruttó 2 945 354 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”. 

4) A határozat 1-3 pontjában foglaltak alapján megállapítható, hogy az önkormányzat gazdálkodása a 
2013. évi költségvetési rendelet-tervezetében meghatározott elıirányzati adatok alapján megfelel a 
jogszabályban foglalt elıírásoknak. 
 
Felelıs: Képviselı-testület 
Határid ı: 2013. február 14. 
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2. Napirendi pont 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének …/2013. (…) önkormányzati 
rendelete a 2013. évi költségvetésrıl  
Elıadó: Basky András polgármester 
 
Basky András polgármester: Minden évben a legfontosabb elıterjesztések egyike a költségvetési 
rendelet. Az elızı évhez képest rengeteg változás történt, mind a finanszírozás tekintetében, mind az 
intézmények mőködtetése tekintetében. Változtak a kötelezıen ellátandó feladatok is. A bevétel 
kevesebb lesz, mivel a gépjármő adó 40 %-a marad csak az önkormányzatnál, a többit elviszi az állam. 
Feladatfinanszírozás miatt 65 millió forinttal kevesebb lesz a kiadás. Jelentıs tétel még a 
jövedelemadó 8% eddig helyben maradó része, amit szintén elvisz az állam. Az iparőzési adó 340 
millió forint volt, ezt ugyan nem viszi el az állam, de ennyivel kevesebb pénzt oszt le. Az óvodai 
finanszírozás is megváltozott. Mindezeket figyelembe véve, a rendelet-tervezetben látható, hogy 
milyen kiadások és bevételek várhatóak 2013-ban.  A költségvetésünkben a bevételi oldalon  1 
678 545 000 Ft található, míg a kiadási oldalon 1 806 414 000 Ft. A hiány 117 millió forint, de mivel 
jól gazdálkodtunk a tavalyi évben, így van 100 millió forint pénzmaradványunk, így 17 millió forint a 
mínusz. Ez a három energetikai pályázatunk önereje. Minden intézményi költségvetés külön meg van 
tervezve, látható, hogy milyen feladatra mennyi van elkülönítve. Minden bizottság tárgyalta az 
anyagot, Érdekegyeztetıi Fórum, Intézményvezetıi Tanács, Ipar-, Agrárkamara, Felsılajos, mindenki 
a költségvetés elfogadását javasolja. Nagy kérdés, hogy hitelt tervezzen-e az önkormányzat, mi itt 
Lajosmizsén nem szeretünk, de ha hitel nélkül nem megy, akkor a pályázatainkat hitellel is 
megvalósítjuk. Ilyen volt például a szeméttelep rekultivációja is, az iskola pályázata is. Nem volt 
kérdés, hogy ezeket meg kellett tennünk, akár hitel árán is. Most is sok olyan pályázatunk van 
folyamatban, aminek költség vonzata van. Ilyen a csatornás pályázatunk, az óvodás pályázat, a 
belvizes pályázat. Az óvodánál a terület átadása megtörtént, a belvizes pályázatnál pedig holnap 
aláírásra kerül a szerzıdés, és indul a munka. A csatornás pályázatnál várjuk vissza a közremőködı 
szervtıl az iratokat, és ha minden akadály elhárult, 1 hónapon belül indulhat a beruházás. Elızetesen 
ennyit szerettem volna elmondani. A PTK írásos véleményét csatoltuk az anyaghoz, kérdezem az 
elnök asszonyt, szeretne-e valamit hozzátenni? 

 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök, képviselı: Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselı-testület! 
Az Önkormányzat Pénzügyi, Területfejlesztési, és Közbeszerzési Bizottságának (PTK Bizottság) 
írásos véleményt kell csatolni az Önkormányzat 2013. évi költségvetését tartalmazó képviselı-testületi 
elıterjesztésrıl és a rendelet tervezetérıl. A PTK Bizottság 2013. február 13-án a témát napirendjére 
tőzte. A napirend tárgyalása során elhangzott javaslatok, hozzászólások, majd a szavazás alapján a 
bizottsági tagok véleménye az alábbiakban összegezhetı: A 2013. évi költségvetés tervszáma: 
1 806 414 000 Ft. A 2013. év költségvetésének tervezete az új közszolgáltatási szervezeti felállás és az 
ezt szolgáló új államháztartási, adózási jogszabályok figyelembevételével készült el. A tervezet 
tartalmazza az önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait elıirányzat-csoportok, 
kiemelt elıirányzatok, kötelezı feladatok, önként vállalt feladatok és állami (államigazgatási) 
feladatok szerinti bontásban.  Az információk és a feladatok ellátásának jelenlegi szintjén, tekintettel 
van a helyi oktatás és a közigazgatás nagymérvő átszervezésére, az új feladatfinanszírozási módra, 
követi a törvényi, finanszírozási szabályok változását. A tervezet jól szolgálja az áttekinthetıség 
követelményét. 
A költségvetés bevételi fıösszege: 1 678 545 e Ft, kiadási fıösszege 1 806 414 e Ft, a különbözet 
(költségvetési hiány) 127 869 e Ft. A hiány forrása 110 millió Ft pénzmaradvány, 17 869 e Ft 
összegben felhalmozási célú hitel. A költségvetés a helyi közösségi szükségletek, közszolgáltatások 
mőködésére 1 187 683 e Ft-ot, felhalmozásra  605 731 e Ft -ot tervez A felhalmozásnak része:  a 
szennyvíz-beruházási, belvíz-elvezetési, az óvoda-bıvítési, a Mővelıdési Ház, az Egészségház és a 
központi óvoda energetikai pályázatainak önrésze.  Tartalékok összesen 13 millió Ft. 
Felhalmozás: A Lajosmizsei Önkormányzat 2013. évi költségvetésének bevételi és a kiadási oldala 
egyensúlyi helyzetben van. Az egyensúly megteremtésének - ismertetett - pénzügyi forrásai között 
látható 17 869 e 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. Remélhetıleg felvételére nem került sor, mint ahogy az elmúlt évben 
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sem volt szükség a megcélzott 54 325 e Ft fejlesztési hitelre. Jelenleg hitele az Önkormányzatnak 
nincs. A tervezett fejlesztési célú hitel nagyságrendje továbbra sem jelent a lajosmizsei 
önkormányzatnál eladósodást.  A költségvetés ~33 %-a felhalmozás, ami felveti a likviditás 
problémakörét, mert a pályázatok utólagos finanszírozásúak.  Az Elıirányzat felhasználási tervet és 
likviditást erısítheti az év közben felszabaduló összegek tartalékba helyezése. 
Mőködés: A 2013. 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) és a közszolgáltatási szférákban (közigazgatás, oktatás, egészségügy, szociális 
szakterületek, gyermekvédelem, mővelıdés, sport …).   
Foglalkoztatottak száma: Az önkormányzatnál az elmúlt évi 322 fıvel szemben a tervezet 202,75 fı 
státusz betöltését engedélyezi, s az ennek megfelelı személyi juttatásokat tartalmazza (Piac - 8 fı, 
Park - 6 fı, Sport - 3 fı, Önkormányzat - 1 fı, Hivatal - 35 fı, IGSZ - 45 fı, Egyszi - 37 fı, Óvoda és 
Bölcsıde - 54,75 fı, Mővelıdési Ház  és Könyvtár 13 fı). A ténylegesen foglalkoztatottak létszáma 
kevesebb, mert több helyen betöltetlen, üres állás van és várható (gyes, nyugdíjazás…) a közeljövıben 
(hivatal, sport, park, IGSZ…  szakfeladatokon).   
Likviditás: A nagymérvő átszervezések miatt meg kell vizsgálni az egyes területeken a megmaradó 
feladatokhoz indokolt és szükséges munkaerı állományt, s el kell készíteni az alátámasztó 
dokumentációt (hivatali és intézményi SzMSz, ügyrendek, kiadmányozási jogok, kötelezettségvállalás 
rendje, hivatali, intézményi költségvetések, s ennek nyomán költségvetési rendelet és társulati 
megállapodás módosítása). E munka eredményeként felszabaduló forrásokat céltartalékba indokolt 
tenni.  
Bérfeszültség: A személyi juttatások elıirányzata bérfejlesztést nem tartalmaz. Az Erzsébet utalvány 
tervezve nincs. A tervezet csak a kötelezı köztisztviselıi Cafetéria juttatás bruttó 200 000 Ft/fı/év és a 
pedagógiai minıségi bérpótlék pénzügyi forrását tartalmazza. 
Intézmények és más szakterületek által jelzett problémakörök: Az intézmények dologi elıirányzata 
nem nyújt fedezetet maradéktalanul feladataikra a sarokszámként megkapott összeg rovatokra 
visszaosztását követıen. Csak kiemelések: Nincs tervezve a Hírlap költsége, amely alapvetı a 
lakosság tájékoztatása érdekében;  A 20 éves Lajosmizse ünnepi rendezvénysorozatának költségvetése 
szerény mértékő, s nem nyújt az eseményhez méltó rendezvényekre forrást; Az orvosi ügyeleti díj 5,7 
%-os emelésének forrása nincs meg; A 2 óvodai csoport szoba parkettázási problémaköre, a Szent 
Lajos úti óvoda  egész napossá tétele; A Tőzoltóság mőködési forráshiánya, a hivatali autó cseréje, 
klima probléma, a sport-és társadalmi szervezetek alacsony támogatási kerete, az Erzsébet utalvány 
hiánya és a Cafetéria juttatások egyenlıtlensége okozta bérfeszültség gondjai…. A költségvetési 
koncepciónál képviselıi indítvány volt a jutalmazás elveinek meghatározása 
A fenti problémák kezelésére a Bizottság rendelet-tervezetének módosítási javaslatai ezzel 
összefüggıen az alapképzésre, s a felhasználásban a prioritások meghatározására a következık:  

1.) A Rendelet tervezet 4. § (13) bekezdése 1. mondata után beszúrás „Az elmaradt feladatok 
(pl. üres állás bére, elmaradt eszközbeszerzés összege….)  elıirányzatát céltartalékba kell helyezni. A 
képviselı-testület dönt a céltartalékba helyezett összeg új felhasználási céljáról.” 
               2.). A  Rendelet-tervezet 4. §. (15) bekezdés helyett az alábbi, s a jelenlegi 15.) bekezdés 16.) 
bekezdésre változik „A munkáltató jutalmat, jutalékot - önkormányzati szinten, egységesített elvek 
alapján – kt. által e célokra megállapított, jóváhagyott elıirányzatból fizethet ki”  
 A bizottság jelenlévı tagjai 3 igen 1 tartózkodás szavazattal, a megjelölt 2 módosítással javasolják a 
Tisztelt Képviselı-testületnek a 2013. évi költségvetés tervezetének elfogadását. 
 
Basky András polgármester: Köszönjük szépen. Kérdezem a többi bizottság elnökétıl, ki szeretné 
folytatni? 
 
Belusz László ÜSB elnök, képviselı: A korábbi évhez hasonlóan, a koncepció után elıttünk a 2013. 
évi költségvetés, mely tartalmazza az Önkormányzat kötelezıen ellátandó feladatait, az elindított 
fejlesztéseket, pályázatokat. El kell látni a kötelezı feladatokat, a költségvetés egyensúlyának 
megtartása mellett, amelyet csak szigorú pénzügyi fegyelemmel lehet megvalósítani. A tavalyi évben 
is, és remélhetıleg idén is lesz lehetıség az EU önerı alapból a pályázatokhoz szükséges önerıt 
biztosítani, és az így felszabadult pénzeket elkülönítetten kezelni, és annak felhasználásáról a 



7 
 

Képviselı-testület egy elıre meghatározott feltételrendszer alapján (kötelezıen ellátandó feladat, 
önként vállalt feladat) szétosztani. Az Erzsébet utalvány pénzügyi feltételeinek megteremtését nem 
tartalmazza a költségvetés. A koncepció határozat-tervezetébe külön kértük felvenni, hogy 2013-ban is 
támogatni kívánja az önkormányzat a non-profit szervezetek, vállalkozások, és az egyház 
tevékenységét, azonban sajnos az erre elıirányzott összeg csak 2 millió forint. Céltartalékban a 20 
éves Lajosmizse programjára forrást kell találni. A költségvetési egyensúly felhalmozás jellegő hitellel 
biztosított, melyet takarékos gazdálkodás mellett,  reméljük nem kell igénybe vennünk, valamint az 
egyes sorok számai pozitívan el fognak mozdulni. A költségvetés összeállítása igen bonyolult, 
szükséges annak folyamatos egyeztetése. Az ÜSB 4 igen szavazattal, 1 nem szavazattal elfogadásra 
javasolja a 2013. évi költségvetési rendelet-tervezetet. 
 
Basky András polgármester: Köszönjük szépen, átadom a szót Sebık Mártának, az ÖIB elnökének. 
 
Sebık Márta ÖIB elnök, képviselı: Bizottságunk tárgyalta az anyagot, és a jelenlévı 6 bizottsági 
tagból 5 elfogadásra javasolta a 2013. évi költségvetést. Én tartózkodtam a költségvetés szavazásánál, 
ahogyan ezt most is fogom tenni. Véleményem szerint ezt a költségvetést már az új jegyzı által 
megálmodott, új hivatali struktúra mentén kellett volna összeállítani. Hiszen egy új hivatal felállítása a 
költségvetést is fogja érinteni. Sajnos polgármester úr késve írta ki a jegyzıi munkakör betöltéséhez 
szükséges pályázatot, így nem lévén még jegyzınk, a régi elvek mentén készült a költségvetés. A 
bizottsági üléseken egyértelmően kirajzolódott, hogy több ponton újra kell gondolni a költségvetést, és 
a megmaradt szabad pénzeszközöket össze kell csoportosítani, azért, hogy a megtakarítások azonos 
elvek mentén kerüljön felhasználásra a hivatal és az intézmények között. Már évek óta elvonunk 
minden személyi juttatást az intézmények dolgozóitól, nincs Erzsébet utalvány, nincs semmiféle 
cafetéria elem, mondván, hogy nincs rá pénzügyi keret. A héten kirajzolódott, hogy vannak 
átcsoportosítható pénzeszközök. Olyan pénzeszközök, amelybıl az intézményeknél dolgozók is 
részesülhetnének. Bizottsági ülésünkön elıször Irénke vetette fel, hogy ezen pénzeszközök 
felosztásának elvei kerüljenek képviselı-testületi hatáskörbe. A költségvetés ezen pontjának 
módosítását nagyon jó szívvel támogatom. Köszönöm szépen. 
 
Basky András polgármester: Köszönöm szépen. A Mezıgazdasági Bizottság is elfogadásra javasolja 
a rendeletet, kérdezem elnök urat, kíván-e hozzátenni valamit? Amennyiben nem, akkor én még 
elmondanám, hogy a költségvetés egy tervezet, bizonyos pontjai biztosan változni fognak, ha az új 
jegyzı elfoglalja a helyét. A 27. oldalon található, hogy a civil szervezetek támogatása 2 millió forint, 
ez megegyezik a tavalyi támogatás mértékével. Tavaly a felosztásnál csak a sport szervezeteket 
támogattuk, civil szervezetnek sajnos nem jutott pénz. Errıl most is döntenünk kell majd. Egy javítást 
szeretnék kérni, mégpedig a 26. oldalon, a 3. sorban a csatornás pályázat száma tévesen lett írva, nem 
KEOP-7.1.2, hanem KEOP 7.1.1. Ugyanez a 39. oldal 2. pontjában is javításra szorul. Amit a PTK 
bizottság javasolt, azt elfogadhatónak tartom, ezzel a tartalommal fogom szavaztatni a rendeletet. 
Illetve ha plusz pénzek, bevételek keletkeznek, azt a PTK bizottságra bíznánk, hogy dolgozza ki, hogy 
kinek mennyit adjunk belıle. Így a zárszámadásra már látnánk, hogy állunk. Például a tőzoltóság is 
jelezte, hogy kevés nekik a 6 millió forint, még 1,5 millió forintra mindenképpen szükségük lenne. 
Továbbá a Lajosmizsei Napok, az óvodában a parketta csere, a hivatalban a légkondi cseréje, stb. 
Ezeket össze kellene győjteni, hogy mi az amire égetıen szükség van. Átadom a szót a képviselıknek, 
vitára bocsátom a 2013. évi költségvetést. 
 
Orbán Antal képviselı: A 2 millió forint, ami a civil- és sport szervezeteknek lett számolva, ez tavaly 
csak a sportra lett szétosztva, idén a civil szervezeteknek is kellene adni belıle.  
 
Basky András polgármester: Szerintem ezt most szavazzuk meg a sportra, és a következı körben a 
civil szervezeteknek szavaztatom meg, ha már látjuk, hogy mennyi pénz lesz rá. Ez így elfogadható? 
 
Orbán Antal képviselı: Igen.  
 
Basky András polgármester: Köszönöm. Apró Ferenc kér szót. 
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Apró Ferenc képviselı: Köszönjük szépen Józsáné Irénke írásos kiosztott véleményét, egyetértek 
vele maximálisan. Én voltam az egyetlen a bizottsági ülésen is, aki nemmel szavazott, most is így 
fogok tenni, hiszen annyira csúcsra van tervezve, és már hitel is van betervezve, én ehhez nem adom a 
nevem.   
 
Basky András polgármester: Egy költségvetés összeállítása nem egyszerő feladat, az egyensúly 
megtartása nagyon nehéz. Vannak mindig olyan pontjai egy költségvetésnek, amik bizonytalansági 
tényezık, például az iparőzési adó. Egy kis mozgásteret ad az EU Önerı Alap, hogy innen esetleg 
tudunk pályázni és nyerni is. Én számolok azzal, hogy valamilyen elınye csak származik abból 
Lajosmizsének, hogy nem volt adóssága, amivel ki kellett volna segítenie az államnak minket. Ha az 
elmúlt idıszakban a Képviselı-testület két kézzel szórta volna a pénzt, akkor is csak 40 %-át fizette 
volna ki az állam az adósságnak, és a 60 % maradt volna nekünk. Azt gondolom, hogy 10-20 millió 
forintos hitel, amit nem arra költünk, hogy például uszodát építünk belıle, vagy jutalmat osztunk, nem 
akkora probléma. A PTK javaslatát úgy szavaztatom, mint saját véleményemet, és akkor nem kell 
külön módosító indítványként kezelni. Az elsı módosító javaslat, hogy a 27. oldalon található 2 millió 
forintot akkor most csak a sportszervezetekre írjuk ki, és következı alkalommal pedig a civil 
szervezetek pályázhatnak. Aki ezzel egyetért, kérem kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a 
Képviselı-testület 12 igen szavazattal, - tartózkodás, ellenszavazat nem volt- a módosító javaslatot, 
mely arra irányul, hogy a rendelet 12, melléklet 2. sorában a 2 millió forinttal a sportszervezeteket 
támogatjuk, elfogadta. Apró Ferenc kér szót. 
 
Apró Ferenc képviselı: 27 városnak nem volt hitele, köztük Lajosmizsének sem, de ha lett volna, 
akkor 40 %-át kifizette volna az álla. Látsz-e arra lehetıséget, hogy ha veszünk fel hitelt, annak a 40 
%-át átvállalná-e az állam? 
 
Basky András polgármester: Nyilván nem mondhatom el, hogy a kormánytól mit várok el. Két 
dolgot hallottam, az egyik, hogy olyan pályázatot írnak ki, ami 100 % támogatottságú, és csak azok az 
önkormányzatok pályázhatnak rajta, akiknek nem volt adósságuk, vagy pedig olyan pályázatot, ahol 
az önerıt átvállalják. Konkrét javaslatot még nem láttam, de utána járunk a dolognak. Nagyon jó dolog 
lenne, ha a bent lévı pályázataink önerejét átvállalná, hiszen akkor az lenne, amit mi is szeretnénk. 
Azt kellene még elfogadni, hogy felhatalmazzuk a PTK bizottságot, hogy a keletkezı pénzeszközöket 
felosztásra készítse elı, és terjessze a Képviselı-testület elé. Kérem a Képviselı-testületet, hogy most 
ezt szavazzuk, azzal, hogy ez szövegben nem épül be a rendeletbe, de a PTK megkapja a feladatot. 
Aki ezzel egyetért, kérem kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 12 igen 
szavazattal, - tartózkodás, ellenszavazat nem volt- a javaslatot elfogadta, mely arra irányul, hogy a 
többlet pénzeszközök felosztásának sorrendjét készítse elı a PTK.  
Felvetettem az imént, hogy a Tőzoltóság jelezte, hogy nem lesz elég nekik a 6 millió forint. Kérdezem 
Koller Dánielt, szeretne-e szólni ezzel kapcsolatban? 
 
Koller Dániel képviselı:  Lajosmizse tavaly 9 millió forintot vállalt a tőzoltóság támogatására, ebbıl 
6 millió forint teljesült. Az a javaslatom, hogy felezzük meg a különbözetet, és legyen 7,5 millió forint 
a támogatás. Egyébként a szerzıdésben 9 millió forintot vállalt a város. Köszönöm szépen. 
 
Basky András polgármester: Köszönjük szépen. Ez nyilván a következı idıszak tárgyalása lesz 
majd, és ha sikerül ennél többet a tőzoltóságnak adni, ezt meg fogjuk tenni. Ezen most véleményem 
szerint ne változtassunk, mert az borítaná az egész költségvetést. Akkor ehhez kapcsolódóan a 9. 
melléklet 1. táblázatát szavaztatom. Aki elfogadja, hogy a 9. melléklet 1. táblázata maradjon 
változatlan, kézfelemeléssel jelezze. . Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 12 igen szavazattal, - 
tartózkodás, ellenszavazat nem volt- a 9. melléklet 1. táblázatát elfogadta.  
Van-e még valakinek kérdése, véleménye, javaslata a költségvetési rendelettel kapcsolatban? 
Amennyiben nincs, most akkor szavaztatom a költségvetési rendeletet, azzal, hogy a PTK javaslata 
beépül, a pályázat kódszámának javításával, és a már elfogadott elsıként szavazott módosítással. 
Kérem, aki ezt elfogadja, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 8 igen 
szavazattal, - 3 tartózkodással, 1 ellenszavazattal- az alábbi rendeletet alkotta: 
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Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
2/2013. (...) önkormányzati rendelete 

 
a 2013. évi költségvetésrıl 

 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 
törvény 23. § (1) bekezdésében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 143. § (4) bekezdés b) pontjában  kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) 
bekezdés  f) pontjában 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. 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 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.a  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: 

 
 
 

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. § 
 

1) A Képviselı-testület az önkormányzati tevékenységek megvalósításáról e rendeletben 
megállapított egységes költségvetés szerint gondoskodik. 
 

2) A Képviselı-testület Lajosmizse Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat)  2013. évi 
költségvetésének 
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a) tárgyévi költségvetési bevételek fıösszegét 1 678 545 e Ft-ban 

aa) mőködési költségvetést 1 153 551 e Ft-ban 

ab) felhalmozási költségvetést 524 994 e Ft-ban 

   

b) tárgyévi költségvetési kiadások fıösszegét 1 806 414 e Ft-ban 

ba) mőködési költségvetést 1 187 683  e Ft-ban 

bb) felhalmozási költségvetést 605 731 e Ft-ban 

bc) tartalékok 13 000 e Ft-ban 

melybıl: általános tartalék 3000  e Ft-ban 

           és céltartalék 10 000 e Ft-ban 

c) tárgyévi költségvetési hiány összegét állapítja 
meg. 

127 869 e Ft-ban 

   

d) A költségvetési hiány belsı finanszírozására 
szolgáló elızı évek maradványát 110 000 e Ft-ban 

da) mőködési célra 36 747 e Ft-ban 

db) felhalmozási célra 73 253 e Ft-ban 

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

 

 

17 869 

 

 

e Ft-ban 

hagyja jóvá.   

 
3. § 

 
 

(1)  A Képviselı-testület az Önkormányzat 2013. évi összevont költségvetési mérlegét az 1. melléklet 
szerint hagyja jóvá. 

 
(2) A Képviselı-testület az Önkormányzat 2013. évi összevont bevételi és összevont kiadási 

fıösszegnek jogcím-csoportok, jogcímek szerinti részletezését a 2. melléklet szerint hagyja jóvá. 
 

(3) A Képviselı-testület az Önkormányzat 2013. évi bevételi és kiadási fıösszegnek jogcím-
csoportok, jogcímek szerinti részletezését a 3. melléklet szerint hagyja jóvá. 
 

(4) A Képviselı-testület az Önkormányzat 2013. évi bevételeinek részletezését a 4., 5., 6., 7. 
mellékletek szerint hagyja jóvá. 
 

(5) A Képviselı-testület az Önkormányzat 2013. évi kiadásainak részletezését a 8., 9., 10., 11., 12. 
mellékletek szerint hagyja jóvá. 
 

(6) A Képviselı-testület a Hivatal 2013. évi bevételi és kiadási fıösszegnek jogcím-csoportok, 
jogcímek szerinti részletezését a 13. melléklet szerint hagyja jóvá. 

 
(7) A Képviselı-testület a Hivatal 2013. évi kiadásainak szakfeladatokra történı megbontását a 14. 

melléklet szerint hagyja jóvá. 
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(8) A Képviselı-testület az IGSZ 2013. évi bevételi és kiadási fıösszegnek jogcím-csoportok, 
jogcímek szerinti részletezését a 15. melléklet szerint hagyja jóvá. 
 

(9) A Képviselı-testület az EGYSZI 2013. évi bevételi és kiadási fıösszegnek jogcím-csoportok, 
jogcímek szerinti részletezését a 16. melléklet szerint hagyja jóvá. 
 

(10) A Képviselı-testület a Meserét Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde 2013. évi bevételi és 
kiadási fıösszegnek jogcím-csoportok, jogcímek szerinti részletezését a 17. melléklet szerint 
hagyja jóvá. 
 

(11)  Képviselı-testület a Mővelıdési Ház és Könyvtár 2013. évi bevételi és kiadási fıösszegnek 
jogcím-csoportok, jogcímek szerinti részletezését a 18. melléklet szerint hagyja jóvá. 

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

programok, projektek bevételeit, kiadásait a 19. melléklet szerint hagyja jóvá. 
 

 
4. § 

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

Magyarország 2013. 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 a költségvetési szerveknek külön-külön elemi 

költségvetés készül, valamint gazdálkodásáról önálló könyveket kell vezetni és önálló 
beszámolót készíteni. 

 

(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. 
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(5) A költségvetési szervek, e rendeletben megállapított saját bevételi elıirányzatain felüli, 
pénzügyileg teljesült többletbevételét csak a Képviselı-testület elızetes engedélyével, a 
felhasználásra engedélyezett többletnek megfelelı összegen, a rendelet módosítását követıen 
használhatja fel; a bevételek a tervezettıl történı elmaradása esetén azokat csökkenteni kell. 

 
(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 maradványából, – 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 500 ezer 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 tárgyév december 31. napig 
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, 

valamint az Önkormányzat által közvetlenül támogatott szervezetek részére nyújtandó 
támogatásról az Ügyrendi és Sport Bizottság javaslatára a Képviselı-testület dönt. A Non-profit 
szervezetek közül a további civil és egyéb szervezetek támogatására képzett keret felosztásáról az 
Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága javaslatára a Képviselı-testület dönt. 

 
13) A költségvetés általános tartaléka elıre nem látható, a kötelezı feladatok ellátásával kapcsolatos, 

az évközben esetlegesen képzıdı általános tartalék felhasználásáról a Képviselı-testület dönt. Az 
elmaradt feladatok (pl. üres állás bére, elmaradt eszközbeszerzés összege, stb) elıirányzatát 
céltartalékba kell helyezni. A Képviselı-testület dönt a céltartalékba helyezett összeg új 
felhasználási céljáról. 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) A munkáltató jutalmat, jutalékot- önkormányzati szinten, egységesített elvek alapján- Képviselı-
testület által e célokra megállapított, jóváhagyott elıirányzatból fizethet ki. 
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16) Az önkormányzat a 2013. évi feladatellátása során felmerülı, mőködéssel kapcsolatos, átmeneti 
likviditási nehézségeket folyószámla hitel igénybevételével tervezi megoldani az erre vonatkozó 
szabályozási rendszer betartásával. 

 
 

2. Záró rendelkezések 
 

5. § 
 

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követı 3. napon lép hatályba, rendelkezései 2013. január 1. napjától 
alkalmazandók. 
 
 
 

/: Basky András :/     /: Muhariné Mayer Piroska:/ 
         polgármester                                                                         aljegyzı 
 
A kihirdetés ideje: 2013. …………... 

 
        /: Muhariné Mayer Piroska  :/ 

     aljegyzı 
 



14 
 

     1. melléklet a 2/2013. (...) önkormányzati rendelethez 
          
          

Lajosmizse Város Önkormányzat 2013. évi összevont költségvetési mérlege  
          

         Ezer Ft-ban 

Költségvetési bevételek 

A. B. C. D. 

Költségvetési kiadások 

E. F. G. H. 

e r e d e t i   e l ı i r á n y z a t e r e d e t i   e l ı i r á n y z a t 

kötelezı 
feladatellátás 

önként 
vállalt 
feladat 

államigazgatási 
feladat 

Mindösszesen 
kötelezı 

feladatellátás 

önként 
vállalt 
feladat 

államigazgatási 
feladat 

Mindösszesen 

1. Mőködési költségvetés 992 211 15 800 145 540 1 153 551 1. Mőködési költségvetés 948 148 19 102 220 433 1 187 683 

1.1. Mőködési bevételek  82 750 15 800 2 560 101 110 1.1. Személyi juttatások 411 368 8 932 20 414 440 714 

1.2. Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei  402 600     402 600 
1.2. Munkaadókat terhelı járulékok és szociális 
hozzájárulási adó 

107 117 1 840 5 194 114 151 

1.3.  Mőködési támogatások  438 345   142 180 580 525 1.3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 408 163 7 056 8 225 423 444 

1.4. Egyéb mőködési bevételek 68 516   800 69 316 
1.4. Egyéb mőködési kiadások  21 500 1 274 186 600 209 374 

1.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai       0 

2. Felhalmozási költségvetés 1 200 523 794 0 524 994 2. Felhalmozási költségvetés 0 605 731 0 605 731 

2.1. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek 1 200     1 200 2.1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val   580 741   580 741 

2.2. Felhalmozási támogatások        0 2.2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val   135   135 

2.3. Egyéb felhalmozási bevételek   523 794   523 794 2.3. Egyéb felhalmozási kiadások   24 855   24 855 

3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.) 993 411 539 594 145 540 1 678 545 3. Tartalékok 11 000 2 000 0 13 000 

4. Finanszírozási bevételek 36747 91122 0 127 869 3.1. Általános tartalék 3 000     3 000 

4.1. Belsı finanszírozás bevételei 36747 73253 0 110 000 3.2. Céltartalék 8 000 2 000   10 000 

4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele 36747 73253 0 110 000 4. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3.) 959 148 626 833 220 433 1 806 414 

4.1.1.1. Mőködési célra 36747     36 747 5. Finanszírozási kiadások 0 0 0 0 

4.1.1.2. Felhalmozási célra   73253   73 253 5.1. Mőködési célú finanszírozási kiadások       0 

4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele       0 5.2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások       0 

4.2. Külsı finanszírozás bevételei 0 17 869 0 17 869         0 

4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele   17 869   17 869         0 

4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele       0         0 

4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele       0         0 

4.2.4. Értékpapírok kibocsátása       0         0 

5. Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek       0 6. Függı átfutó, kiegyenlítı kiadások       0 

6. BEVÉTELEK ÖSSZESEN 1 021 474 639 400 145 540 1 806 414 7. KIADÁSOK ÖSSZESEN 959 148 626 833 220 433 1 806 414 
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 2. melléklet a 2/2013. (...) önkormányzati rendelethez 
      

Lajosmizse Város Önkormányzat 2013. évi összevont bevétele 
     Ezer Ft-ban 
 

Bevételek 

A. B. C. D. 
 e r e d e t i   e l ı i r á n y z a t 

 

kötelezı  önként 
vállalt 

állami  
 Összesen  

f e l a d a t 

  1. Mőködési bevételek 992 211 15 800 145 540 1 153 551 
  1.1. Mőködési bevételek 82 750 15 800 2 560 101 110 
  1.2. Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei  402 600     402 600 
    1.2.1. Helyi adók  345 800     345 800 
    1.2.2. Átengedett központi adók  50 000     50 000 
    1.2.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 6 800     6 800 
  1.3. Mőködési támogatások 438 345 0 142 180 580 525 
    1.3.1. Általános mőködéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatás 420 447     420 447 
    1.3.2. Központosított elıirányzatokból mőködési célúak  17 898     17 898 
    1.3.3. Kiegészítı támogatás       0 
    1.3.4. Egyéb támogatás, kiegészítés       0 
    1.3.5. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése     142 180 142 180 
  1.4. Egyéb mőködési bevételek 68 516 0 800 69 316 
    1.4.1. Mőködési támogatás államháztartáson belülrıl 68 516     68 516 
      1.4.1.1.ebbıl: Mőködési támogatás társadalombiztosítási alaptól  46 747     46 747 
    1.4.2. Mőködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl  0   800 800 
    1.4.3. Elızı évi mőködési célú maradvány átvétel        0 
    1.4.4. Elızı évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések        0 
  2. Felhalmozási bevételek 1 200 523 794 0 524 994 
  2.1. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek  1 200 0 0 1 200 
    2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése        0 
    2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tıke bevételei  1 200     1 200 
    2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei  0     0 
  2.2. Felhalmozási támogatások 0 0 0 0 
    2.2.1. Központosított elıirányzatokból fejlesztési célúak 0     0 
    2.2.2. Fejlesztési célú támogatások  0     0 
  2.3. Egyéb felhalmozási bevételek 0 523 794 0 523 794 
    2.3.1. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülrıl       0 
    2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl   523 794   523 794 
    2.3.3. Elızı évi felhalmozási célú maradvány átvétel  0     0 
  3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.) 993 411 539 594 145 540 1 678 545 
  4. Finanszírozási bevételek 28 063 99 806 0 127 869 
  4.1 Hiány belsı finanszírozás bevételei 28 063 81 937 0 110 000 
    4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele 28 063 81 937 0 110 000 
      4.1.1.1. Mőködési célra 28 063     28 063 
      4.1.1.2. Felhalmozási célra   81 937   81 937 
    4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele 0 0 0 0 
      4.1.2.1. Mőködési célra       0 
      4.1.2.2. Felhalmozási célra       0 
  4.2. Hiány külsı finanszírozás bevételei 0 17 869 0 17 869 
    4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele   17 869   17 869 
    4.2.2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele       0 
    4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele       0 
    4.2.4. Értékpapírok kibocsátása       0 
  5. Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek         
  6. BEVÉTELEK ÖSSZESEN 1 021 474 639 400 145 540 1 806 414 
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Lajosmizse Város Önkormányzat 2013. évi összevont kiadásai 
     Ezer Ft-ban 
 

Kiadások 

A. B. C. D. 

 e r e d e t i   e l ı i r á n y z a t 

 kötelezı  önként 
vállalt állami 

 Összesen  
 f e l a d a t 

 1. Mőködési kiadások 948 148 19 102 220 433 1 187 683 
 1.1. Személyi juttatás 411 368 8 932 20 414 440 714 

 
1.2. Munkaadókat terhelı járulékok és szociális 
hozzájárulási adó 

107 117 1 840 5 194 114 151 

 1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások 408 163 7 056 8 225 423 444 
 1.4. Egyéb mőködési kiadások 21 500 1 274 186 600 209 374 
   1.1.4.1. Mőködési támogatás államháztartáson belülre 6 000 600   6 600 

 
  1.1.4.2. Mőködési célú pénzeszközátadás 
államháztartáson kívülre 

0 674   674 

 
  1.1.4.3. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb 
juttatás,támogatás  

15 500   186 600 202 100 

   1.1.4.4. Elızı évi mőködési célú maradvány átadás 0     0 
 1.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai        0 
 2. Felhalmozási kiadások 0 605 731 0 605 731 
 2.1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val    580 741 0 580 741 
 2.2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val    135 0 135 
 2.3. Egyéb felhalmozási kiadások 0 24 855 0 24 855 
   2.3.1. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülre       0 

 
  2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás 
államháztartáson kívülre  

  24 855   24 855 

   2.3.3. Elızı évi felhalmozási célú maradvány átadás       0 
 3. Tartalékok 11 000 2 000 0 13 000 
 3.1. Általános tartalék 3 000     3 000 
 3.2. Céltartalék 8 000 2 000   10 000 
 4. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3.) 959 148 626 833 220 433 1 806 414 
 5. Finanszírozási kiadások 0 0 0 0 
 5.1. Mőködési célú finanszírozási kiadások       0 
 5.2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások       0 
 6. Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások 0 0 0 0 
 7. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.+6.)       0 
 8. Költségvetési szervek finanszírozása 698 582       
        
 Éves engedélyezett létszám elıirányzat (fı) 202,75    
 Közfoglalkoztatottak létszáma (fı)      
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 3. melléklet a 2/2013. (...) önkormányzati rendelethez 
      

Lajosmizse Város Önkormányzat 2013. évi bevételei 
     Ezer Ft-ban 
 

Bevételek 

A. B. C. D. 
 e r e d e t i   e l ı i r á n y z a t 

 

kötelezı önként 
vállalt 

állami 
 Összesen  

f e  l a d at 

  1. Mőködési bevételek 869 674 15 800 142 180 1 027 654 
  1.1. Mőködési bevételek 6 960 15 800   22 760 
  1.2. Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei  402 600 0 0 402 600 
    1.2.1. Helyi adók  345 800     345 800 
    1.2.2. Átengedett központi adók  50 000     50 000 
    1.2.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 6 800     6 800 
  1.3. Mőködési támogatások 438 345 0 142 180 580 525 
    1.3.1. Általános mőködéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatás 420 447     420 447 
    1.3.2. Központosított elıirányzatokból mőködési célúak  17 898     17 898 
    1.3.3. Kiegészítı támogatás       0 
    1.3.4. Egyéb támogatás, kiegészítés       0 
    1.3.5. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése     142 180 142 180 
  1.4. Egyéb mőködési bevételek 21 769 0 0 21 769 
    1.4.1. Mőködési támogatás államháztartáson belülrıl 21 769     21 769 
    1.4.2. Mőködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl        0 
    1.4.3. Elızı évi mőködési célú maradvány átvétel        0 
    1.4.4. Elızı évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések        0 
  2. Felhalmozási bevételek 1 200 523 794 0 524 994 
  2.1. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek  1 200 0 0 1 200 
    2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése        0 
    2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tıke bevételei  1 200     1 200 
    2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei        0 
  2.2. Felhalmozási támogatások 0 0 0 0 
    2.2.1. Központosított elıirányzatokból fejlesztési célúak       0 
    2.2.2. Fejlesztési célú támogatások        0 
  2.3. Egyéb felhalmozási bevételek 0 523 794 0 523 794 
    2.3.1. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülrıl       0 
    2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl   523 794   523 794 
    2.3.3. Elızı évi felhalmozási célú maradvány átvétel        0 
  3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.) 870 874 539 594 142 180 1 552 648 
  4. Finanszírozási bevételek 28 063 99 806 0 127 869 
  4.1 Hiány belsı finanszírozás bevételei 28 063 81 937 0 110 000 
    4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele 28 063 81 937 0 110 000 
      4.1.1.1. Mőködési célra 28 063     28 063 
      4.1.1.2. Felhalmozási célra   81 937   81 937 
    4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele 0 0 0 0 
      4.1.2.1. Mőködési célra       0 
      4.1.2.2. Felhalmozási célra       0 
  4.2. Hiány külsı finanszírozás bevételei 0 17 869 0 17 869 
    4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele   17 869   17 869 
    4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele       0 
    4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele       0 
    4.2.4. Értékpapírok kibocsátása       0 
  5. Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek       0 
  6. BEVÉTELEK ÖSSZESEN 898 937 639 400 142 180 1 680 517 
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Lajosmizse Város Önkormányzat 2013. évi kiadásai 
     Ezer Ft-ban 
 

Kiadások 

A. B. C. D. 

 e r e d e t i   e l ı i r á n y z a t 

 kötelezı 
önként 
vállalt  

állami 
 Összesen  

 f e l a d a t 

 1. Mőködési kiadások 158 542 18 062 186 600 363 204 
 1.1. Személyi juttatás 39 223 8 932   48 155 

 
1.2. Munkaadókat terhelı járulékok és szociális 
hozzájárulási adó 

9 568 1 840   11 408 

 1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások 88 251 6 016   94 267 
 1.4. Egyéb mőködési kiadások 21 500 1 274 186 600 209 374 
   1.1.4.1. Mőködési támogatás államháztartáson belülre 6 000 600   6 600 

 
  1.1.4.2. Mőködési célú pénzeszközátadás 
államháztartáson kívülre 

  674   674 

 
  1.1.4.3. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb 
juttatás,támogatás  

15 500   186 600 202 100 

   1.1.4.4. Elızı évi mőködési célú maradvány átadás       0 
 1.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai        0 
 2. Felhalmozási kiadások 0 605 731 0 605 731 
 2.1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val    580 741 0 580 741 
 2.2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val    135 0 135 
 2.3. Egyéb felhalmozási kiadások 0 24 855 0 24 855 
   2.3.1. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülre       0 

 
  2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás 
államháztartáson kívülre  

  24 855   24 855 

   2.3.3. Elızı évi felhalmozási célú maradvány átadás       0 
 3. Tartalékok 11 000 2 000 0 13 000 
 3.1. Általános tartalék 3 000     3 000 
 3.2. Céltartalék 8 000 2 000   10 000 
 4. Költségvetési szervek finanszírozása 698 582     698 582 
 5. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3.+4.) 868 124 625 793 186 600 1 680 517 
 6. Finanszírozási kiadások 0 0 0 0 
 6.1. Mőködési célú finanszírozási kiadások       0 
 6.2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások       0 
 7. Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások 0 0 0 0 
 8. KIADÁSOK ÖSSZESEN (5.+6.+7.) 868 124 625 793 186 600 1 680 517 
        
 Éves engedélyezett létszám elıirányzat (fı) 18    
 Jogalkotás 1    
 Park 6    
 Piac, vásár 8    
 Sport 3    
 Közfoglalkoztatottak létszáma (fı)      
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 4. melléklet a 2/2013.(...) önkormányzati rendelethez 
   

   
Mőködési bevételek részletezése 

  Ezer Ft-ban 

Megnevezés eredeti 
elıirányzat 

1. Egyéb saját mőködési bevétel  19 300 

2. Mőködési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések  1 460 

3. Mőködési célú hozam- és kamatbevételek  2 000 

4. Mőködési bevételek  22 760 
      
   

Önkormányzat sajátos mőködési bevételei 
   

Helyi adók részletezése 
    Ezer Ft-ban 

Megnevezés eredeti 
elıirányzat 

1. Idegenforgalmi adó  5 800 

2. Iparőzési adó állandó jelleggel végzett iparőzési tevékenység után  340 000 

3. Helyi adók összesen  345 800 
   
   

Átengedett központi adók részletezése 
  Ezer Ft-ban 

Megnevezés eredeti 
elıirányzat 

1. Gépjármőadó  50 000 

2. Átengedett központi adók  50 000 
   
   

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  300 

5. Egyéb sajátos bevételek  0 

6. Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevétel 6 800 
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5. melléklet a 2/2013. (...) önkormányzati rendelethez 

   
Önkormányzat mőködési támogatásainak részletezése 

  Ezer Ft-ban 

Megnevezés 
eredeti 

elıirányza
t 

1. Helyi önkormányzatok mőködésének általános támogatása 119 640 
1.1. Önkormányzati hivatal mőködésének támogatása 128 588 
1.2. Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatás 65 305 
1.2.1

. 
  Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása 11 186 

1.2.2
. 

  Közvilágítás fenntartásának támogatása 36 638 

1.2.3
. 

  Köztemetı fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása 3 029 

1.2.4
. 

  Közutak fenntartásának támogatása 14 452 

1.3. Beszámítás összege 105 724 
1.4. 2013. április 30-áig nyújtott éves támogatás összesen 88 169 
1.5. Egyéb kötelezı önkormányzati feladatok támogatása 31 471 
2. Egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok támogatása 211 298 

2.1. Óvodaped., és az óvodaped-ok nevelı munkáját kvetlenül segítık bértámogatása 126 752 
2.2. Óvodamőködtetési támogatás 20 898 
2.3. Ingyenes és kedvezményes, bölcsıdében elhelyezett gyermekek étkeztetése 102 
2.4. Ingyenes és kedvezményes gyermek étkeztetés támogatása (óvoda, iskola) 63 546 

3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak 
támogatása 76 221 

3.1. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése   
3.1.1

. 
  Rendszeres szociális segély   

3.1.2
. 

  Foglalkoztatást helyettesítı támogatás   

3.1.3
. 

  2012.12.hóra járó idıskorúak járadéka 90 %-a   

3.1.4
. 

  2012.12.hóra járó ápolási díj 75 %-a   

3.1.5
. 

  Kamattámogatásra jogosultak számára kifizetett összeg   

3.1.6
. 

  Óvodáztatási támogatás 100 %-a   

3.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátáshoz 44 394 
3.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 17 548 
3.3.1

. 
  Családsegítés 8 774 

3.3.2
. 

  Gyermekjóléti szolgáltatás 8 774 

3.4. Szociális étkeztetés 3 288 
3.5. Házi segítségnyújtás 1 320 
3.6. Idıskorúak nappali intézményi ellátása 2 289 
3.7. Gyermekek napközbeni ellátása 7 382 
4. Könyvtári, közmővelıdési és múzeumi feladatok támogatása 13 288 
5. Mőködési támogatások összesen 420 447 
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6. Központosított elıirányzatok 17 898 
6.1. Üdülıhelyi feladatok támogatása 8 846 
6.2. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása 9052 
7. Támogatás összesen (5.+6.) 438 345 
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 6. melléklet a 2/2013.(...) önkormányzati rendelethez 
   
   

Egyéb mőködési bevételek 
   

Mőködési támogatások részletezése 
  Ezer Ft-ban 

Megnevezés eredeti 
elıirányzat 

1. Mőködési támogatás központi költségvetési szervtıl 0 

2. Mőködési támogatás helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktıl  21 769 

2.1. Felsılajos Községi Önkormányzattól: közös hivatal mőködtetésére 10 690 

2.2. Felsılajos Községi Önkormányzattól: közoktatásra 1 443 

2.3. Felsılajos Községi Önkormányzattól: szociális + egészségügyi szolgáltatás 9 636 

3. Mőködési támogatás államháztartáson belülrıl 21 769 
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 7. melléklet a 2/2013.(...) önkormányzati rendelethez 
   
 Önkormányzat felhalmozási bevételeinek részletezése  
   
   
 Sajátos felhalmozási és tıke bevételek részletezése  
  Ezer Ft-ban 

Megnevezés eredeti 
elıirányzat 

1. Önkormányzati lakások értékesítés törlesztése 1 200 

2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tıke bevételei 1 200 
      
   
 Egyéb felhalmozási bevételek részletezése  
  Ezer Ft-ban 

Megnevezés eredeti 
elıirányzat 

1. Lajosmizséért Közalapítvány pályázat elıfinanszírozásának visszafizetése 22 693 

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

115 

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

445 

4. 
Lajosmizse település szilárd hulladéklerakó rekultiváció 
DAOP-5.2.1/E-09-2010-0005  

935 

5. 
Lajosmizse "Meserét" Óvoda fejlesztése, bıvítés - korszerősítés" 
DAOP-4.2.1-11 

199 500 

6. 
Lajosmizse "Meserét" Óvoda fejlesztése, bıvítés - korszerősítés" 
DAOP-4.2.1-11 

7 690 

7. "Lajosmizse város vízvédelmi rendszerének fejlesztése" 
DAOP-5.2.1/A-11-2011-0015 

203 824 

8. 
Mővelıdési Ház energetika pályázata "Helyi hı, és villamosenergia igény 
kielégítése megújuló energiaforrásokkal" 
KEOP-4.10.0/A 

16 690 

9. 
Meserét Óvoda és Bölcsıde  "Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás 
energiatakarékos átalakítása" 
KEOP-2012-5.5.0/A 

10 000 

10. 
"Lajosmizsei Egészségház épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás 
hasznosítással kombinálva" 
KEOP-2012-5.5.0/B 

61 902 

11. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Államháztartáson kívülr ıl 523 794 

 



24 
 

          8. melléklet a 2/2013. (...) önkormányzati rendelethez 
                 

Önkormányzat kiadásainak szakfeladatokra történı megbontása 
                Ezer Ft-ban 

  

fe
la

d
at

 

  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 

Mőködési 
támogatás 

államháztar-
táson 

belülre 

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. K Víztermelés, -kezelés, -ellátás 360000     1 524                 1 524   

2. K Szennyvíz győjtése, tisztítása, elhelyezése 370000                       0   

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

381103                       0   

4. K Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása 382101                 431     431   

5. K Lakó- és nem lakóépület építése 412000                       0   

6. K Folyadék szállítására szolgáló közmő építése 422100     800           32 547     33 347   

7. K Szállítást kiegészítı szolgáltatás (Út) 522001     16 967                 16 967   

8. Ö Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 680001     534                 534   

9. Ö Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (Piac) 680002 5 332 1 372 3 400                 10 104 8 

10. K Zöldterület-kezelés (Park) 813000 9 201 2 433 7 277                 18 911 6 

11. K Közvilágítás 841402     25 464                 25 464   

12. K Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások 841403     4 957                 4 957   

13. Ö Civil szervezetek mőködési támogatása 890301           674         662 1 336   

14. Ö Rövid idıtartamú közfoglalkoztatás 890441                       0   

15. Ö 
Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb idıtartamú 
közfoglalkoztatása 

890442 3 600 468                   4 068   

16. K Sportlétesítmények mőködtetése és fejlesztése 931102 5 752 1 481 3 295                 10 528 3 

17. K Köztemetı-fenntartás és -mőködtetés 960302                       0   

18. K Önkormányzati jogalkotás 841112 24 270 5 654 2 256   6 600   3 000 10 000 547 763 135 24 193 623 871 1 

19. K Önkormányzat igazgatási tevékenysége  841126     24 793                 24 793   

20. K Szociálpolitikai ellátás (2.7.melléklet) 882     3 000 202 100               205 100   

21.   Összesen   48 155 11 408 94 267 202 100 6 600 674 3 000 10 000 580 741 135 24 855 981 935 18 
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  9. melléklet a 2/2013.(...) önkormányzati rendelethez 
    
    
 Egyéb mőködési kiadás részletezése 
    

Mőködési támogatás államháztartáson belülre 
    
   Ezer Ft-ban 

 
  

Megnevezés eredeti 
elıirányzat  

 1. Tőzoltóság 6 000 

 2. Lajosmizsei Rendırırs 500 

 3. Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 100 

 4. Mőködési támogatás államháztartáson belülre 6 600 

       

    

    
Mőködési célú pénzeszköz átadás Államháztartáson kívülre 

    

   Ezer Ft-ban 

 

  
Megnevezés eredeti 

elıirányzat  

 1. Lajosmizséért Közalapítvány 674 

 
2. Mőködési célú pénzeszköz átadás Államháztartáson kívülre 

összesen 674 
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10. melléklet a 2/2013. (...) önkormányzati rendelethez 

   
Önkormányzat által folyósított ellátások részletezése 

  Ezer Ft-ban 
  A. B. 

Megnevezés Szakfeladat eredeti 
elıirányzat 

Rendszeres szociális segély (55 éven felüliek, 14 éven aluliak) 882111 18 000 
Rendszeres szociális segély (önkormányzati rendeletben meghatározott feltételnek 
megfelel) 882111   

Rendszeres szociális segély egészségkárosodott személyek részére  882111 7 000 
Foglalkoztatást helyettesítı támogatás   130 000 
Idõskorúak járadéka 882112 1 500 
Lakásfenntartási támogatás (normatív) 882113 12 200 
Adósságkezelési szolgáltatásban részesülıknek kifizetett lakásfenntartási 
támogatás 

882113   

Lakásfenntartási támogatás (helyi megállapítás) 882113 550 
Adósságcsökkentési támogatás      
Ápolási díj  (normatív)  882115 4 000 
Ápolási díj (helyi megállapítás)      
Átmeneti segély  882122 5 000 
Temetési segély  882123 1 800 
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülık pénzbeli 
támogatása  

882117 11 500 

Kiegészítı gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítı gyermekvédelmi 
támogatás pótléka  

882118 100 

Óvodáztatási támogatás 882119 350 
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (helyi megállapítás) 882124 100 
Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás     
Rászorultságtól függõ pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások 
összesen   192 100 

Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás     
Természetben nyújtott rendszeres szociális segély      
Adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérı 
készülék biztosítása  

    

Átmeneti segély  882122 1 500 
Temetési segély      
Köztemetés  882203 5 000 
Közgyógyellátás 882202 2 200 
Rászorultságtól függõ normatív kedvezmények  (mozgáskorlátozottak 
támogatása) 

882125 1 300 

Étkeztetés      
Házi segítségnyújtás      
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás      
Természetben nyújtott óvodáztatási támogatás      
Természetben nyújtott szociális ellátások összesen   10 000 
Önkormányzatok által folyósított szociális, gyermekvédelmi  
ellátások összesen   202 100 

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

    

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

    

Önkormányzatok által folyósított ellátások összesen   202 100 
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  11. melléklet a 2/2013.(...) önkormányzati rendelethez 
    
    
 Felhalmozási kiadások részletezése 
    
   Ezer Ft-ban 
 

  
Megnevezés 

eredeti elıirányzat 

 
önként vállalt 

feladat 

 
1. 

Fekete István Általános Iskola komplex energetikai korszerősítése 
Lajosmizsén          KEOP-4.9.0/11-2011-0072 (önrész feletti rész) 

135 

 2. Felújítás összesen 135 

 3. 
Lajosmizse város csatornahálózatának kiépítése és szennyvíztisztító 
telepének bıvítése KEOP-1.1.2.0/2F/09-2010-0077 

32 547 

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

190 

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

241 

 6. 
Lajosmizse "Meserét" Óvoda fejlesztése, bıvítés - korszerősítés"                             
DAOP-4.2.1-11 

199 500 

 7. 
Lajosmizse "Meserét" Óvoda fejlesztése, bıvítés - korszerősítés"                                 
DAOP-4.2.1-11 (önrész) 

15 331 

 8. 
"Lajosmizse város vízvédelmi rendszerének fejlesztése"                                      
DAOP-5.2.1/A-11-2011-0015 

203 824 

 9. 
"Lajosmizse város vízvédelmi rendszerének fejlesztése"  (önrész)                                       
DAOP-5.2.1/A-11-2011-0015 

22 647 

 10. 
Mővelıdési Ház energetika pályázata "Helyi hı, és villamosenergia igény 
kielégítése megújuló energiaforrásokkal"                                                                               
KEOP-4.10.0/A 

16 690 

 11. 
Mővelıdési Ház energetika "Helyi hı, és villamosenergia igény kielégítése 
megújuló energiaforrásokkal"  (önrész)                                                                             
KEOP-4.10.0/A 

2 945 

 12. 
Meserét Óvoda és Bölcsıde  "Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás 
energiatakarékos átalakítása"                                                                              
KEOP-2012-5.5.0/A 

10 000 

 13. 
Meserét Óvoda és Bölcsıde  "Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás 
energiatakarékos átalakítása"  (önrész)                                                             
KEOP-2012-5.5.0/A 

4 000 

 14. 
"Lajosmizsei Egészségház épületenergetikai fejlesztése megújuló 
energiaforrás hasznosítással kombinálva"                                                                     
KEOP-2012-5.5.0/B 

61 902 

 15. 
"Lajosmizsei Egészségház épületenergetikai fejlesztése megújuló 
energiaforrás hasznosítással kombinálva"                                                                                     
KEOP-2012-5.5.0/B 

10 924 

 16. Beruházási kiadások ÁFÁ-val összesen 580 741 
    
    
 Egyéb felhalmozási kiadás részletezése 
   Ezer Ft-ban 

 
  

Megnevezés 
önként vállalt 

feladat 
 eredeti elıirányzat 
 1. Elsı lakáshoz jutók támogatása 1 500 
 2. Lajosmizséért Közalapítvány pályázatának elıfinanszírozása 22 693 
 3. Lajosmizséért Közalapítvány pályázatának felhalmozási támogatása 662 
 4. Felhalmozási célú pénzeszközátadás Államháztartáson kívülre 24 855 
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 12. melléklet a 2/2013.(...) önkormányzati rendelethez 
     

Lajosmizse Város Önkormányzat 2013. évi kiadásai 
     
     

Céltartalék részletezése 
   Ezer Ft-ban 

 Megnevezés eredeti elıirányzat 

 2013. szeptember 01. nappal induló óvoda mőködési kiadása 8 000 

 
Sport szervezetek támogatása 2 000 

 Céltartalék összesen 10 000 
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 13. melléklet a 2/2013. (...) önkormányzati rendelethez 
      

Önkormányzati Hivatal 2013. évi bevételei 
     Ezer Ft-ban 
 

Bevételek 

A. B. C. D. 

 e r e d e t i   e l ı i r á n y z a t 

  
kötelezı  önként 

vállalt államigazgatási  
 Összesen  

f e l a d a t 

  1. Mőködési bevételek 0 0 2 560 2 560 
  1.1. Mőködési bevételek     2 560 2 560 
  1.2. Egyéb mőködési bevételek 0 0 0 0 
   1.2.1. Mőködési támogatás államháztartáson belülrıl       0 
      1.2.1.1.ebbıl: Mőködési támogatás társadalombiztosítási alaptól        0 

  
  1.2.2. Mőködési célú pénzeszköz átvétel 
államháztartáson kívülrıl  

      0 

    1.2.3. Elızı évi mőködési célú maradvány átvétel       0 

  
  1.2.4. Elızı évi költségvetési kiegészítések, 
visszatérülések 

      0 

  2. Felhalmozási bevételek 0 0 0 0 
  2.1. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek  0 0 0 0 
    2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése        0 
  2.2. Egyéb felhalmozási bevételek 0 0 0 0 

  
  2.2.1. Felhalmozási támogatás államháztartáson 
belülrıl 

      0 

  
  2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 
államháztartáson kívülrıl 

      0 

   2.2.3. Elızı évi felhalmozási célú maradvány átvétel        0 
  3. Önkormányzati támogatás  184 735 0 0 184 735 
    3.1. Költségvetési törvény hivatal mőködési támogatása 128 588     128 588 
    3.2. Felsılajos közös hivatal mőködési támogatása 10 690     10 690 

  
  3.3. Költségvetési törvény egyéb kötelezı 
önkormányzati feladatok támogatása 

31 471     31 471 

    3.3. Önkormányzat saját bevételébıl 13 986     13 986 
  4. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.) 184 735 0 2 560 187 295 
  5. Finanszírozási bevételek 0 0 0 0 
    5.1. Költségvetési maradvány igénybevétele 0 0 0 0 
     5.1.1. Mőködési célra       0 
     5.1.2. Felhalmozási célra       0 
   5.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele 0 0 0 0 
      5.2.1. Mőködési célra       0 
      5.2.2. Felhalmozási célra       0 
  6. Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek       0 
  7. BEVÉTELEK ÖSSZESEN 184 735 0 2 560 187 295 
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Önkormányzati Hivatal 2013. évi kiadásai 

 
     Ezer Ft-ban 

Kiadások 

A. B. C. D. 

e r e d e t i   e l ı i r á n y z a t 

kötelezı  
önként 
vállalt államigazgatási  

 Összesen  
f e l a d a t 

1. Mőködési kiadások 153 462 0 33 833 187 295 

1.1. Személyi juttatás 97 687   20 414 118 101 

1.2. Munkaadókat terhelı járulékok és szociális 
hozzájárulási adó 

25 472   5 194 30 666 

1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások 30 303   8 225 38 528 

1.4. Egyéb mőködési kiadások 0 0 0 0 

  1.1.4.1. Mőködési támogatás államháztartáson belülre       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 maradvány átadás       0 

1.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai        0 

2. Felhalmozási kiadások 0 0 0 0 

2.1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val  0 0 0 0 

2.2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val  0 0 0 0 

2.3. Egyéb felhalmozási kiadások 0 0 0 0 

  2.3.1. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülre       0 

  2.3.2. Felhalmozási célú 
pénzeszközátadásállamháztartáson kívülre  

      0 

  2.3.3. Elızı évi felhalmozási célú maradvány átadás       0 

3. Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások 0 0 0 0 

4. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3.) 153 462 0 33 833 187 295 

        
Éves engedélyezett létszám elıirányzat (fı) 35    
Közfoglalkoztatottak létszáma (fı)      
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    14. melléklet a 2/2012. (...) önkormányzati rendelethez 
        
           

Önkormányzati Hivatal kiadásainak szakfeladatokra történı megbontása 
         Ezer Ft-ban 
  

fe
la

da
t 

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

  

Megnevezés Szakfeladat 
Személyi 
juttatás 

Munka-
adókat 
terhelı 
járulék 

Dologi és 
egyéb folyó 

kiadás 
Tartalék Beruházás  Összesen 

Engedé-
lyezett 

létszám-
keret (fı) 

1. Á 
Területi általános végrehajtó igazgatási 
tevékenység 

841124 7 403 1 957 3063     12 423 2 

2. K 
Önkormányzatok és társulások általános 
végrehajtó igazgatási tevékenysége 

841126 97 687 25 472 30 303     153 462 28 

3. Á 
Adó, illeték kiszabása, beszedése, 
adóellenırzés 

841133 13 011 3 237 5162     21 410 5 

4. 

  

Összesen   118 101 30 666 38 528 0 0 187 295 35 



 

 15. melléklet a 2/2013. (...) önkormányzati rendelethez 
     

IGSZ 2013. évi bevételei 
    Ezer Ft-ban 
 

Bevételek 

A. B. C. 

 e r e d e t i   e l ı i r á n y z a t 

 
kötelezı  önként vállalt  

 Összesen  
f e l a d a t 

  1. Mőködési bevételek 63 525 0 63 525 

  1.1. Mőködési bevételek 63 525   63 525 

  1.2. Egyéb mőködési bevételek 0 0 0 

   1.2.1. Mőködési támogatás államháztartáson belülrıl     0 

      1.2.1.1.ebbıl: Mőködési támogatás társadalombiztosítási alaptól      0 

  
  1.2.2. Mőködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson 
kívülrıl  

    0 

    1.2.3. Elızı évi mőködési célú maradvány átvétel     0 

    1.2.4. Elızı évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések     0 

  2. Felhalmozási bevételek 0 0 0 

  2.1. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek  0 0 0 

    2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése      0 

  2.2. Egyéb felhalmozási bevételek 0 0 0 

    2.2.1. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülrıl     0 

  
  2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson 
kívülrıl 

    0 

   2.2.3. Elızı évi felhalmozási célú maradvány átvétel      0 

  3. Önkormányzati támogatás  204 373 0 204 373 

    3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás 63 648   63 648 

    3.2. Önkormányzat saját bevételébıl 140 725   140 725 

  4. Költségvetési bevételek összesen 1.1+1.2+1.3 267 898 0 267 898 

  5. Finanszírozási bevételek 0 0 0 

    5.1. Költségvetési maradvány igénybevétele 0 0 0 

     5.1.1. Mőködési célra     0 

     5.1.2. Felhalmozási célra     0 

   5.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele 0 0 0 

      5.2.1. Mőködési célra     0 

      5.2.2. Felhalmozási célra     0 

  6. Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek     0 

  7. BEVÉTELEK ÖSSZESEN 267 898 0 267 898 
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IGSZ 2013. évi kiadásai 
     Ezer Ft-ban 

Kiadások 

A. B. C. 

e r e d e t i   e l ı i r á n y z a t 
kötelezı  önként vállalt  

 Összesen  
f e l a d a t 

1. Mőködési kiadások 267 898 0 267 898 

1.1. Személyi juttatás 64 704   64 704 
1.2. Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási 
adó 

17 214   17 214 

1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások 185 980   185 980 

1.4. Egyéb mőködési kiadások 0 0 0 

  1.1.4.1. Mőködési támogatás államháztartáson belülre     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 maradvány átadás     0 

1.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai      0 

2. Felhalmozási kiadások 0 0 0 

2.1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val  0 0 0 

2.2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val  0 0 0 

2.3. Egyéb felhalmozási kiadások 0 0 0 

  2.3.1. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülre     0 
  2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson 
kívülre  

    0 

  2.3.3. Elızı évi felhalmozási célú maradvány átadás     0 

3. Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások 0 0 0 

4. Költségvetési kiadások összesen 1.1.+1.2.+1.3.+1.4. 267 898 0 267 898 

      
Éves engedélyezett létszám elıirányzat (fı) 45   
IGSZ 7   
Konyha 10   
Gépjármővezetı + Technikai dolgozók 17   
Óvoda konyha 10   
Bölcsıde konyha 1   
Közfoglalkoztatottak létszáma (fı)     
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 16. melléklet a 2/2013. (...) önkormányzati rendelethez 
     

EGYSZI 2013. évi bevételei 
    Ezer Ft-ban 
 

Bevételek 

A. B. C. 

 e r e d e t i   e l ı i r á n y z a t 

 
kötelezı  önként vállalt  

 Összesen  
f e l a d a t 

  1. Mőködési bevételek 54 312 0 54 312 

  1.1. Mőködési bevételek 7 565   7 565 

  1.2. Egyéb mőködési bevételek 46 747 0 46 747 

   1.2.1. Mőködési támogatás államháztartáson belülrıl 46 747   46 747 

      1.2.1.1.ebbıl: Mőködési támogatás társadalombiztosítási alaptól  46 747   46 747 

  
  1.2.2. Mőködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson 
kívülrıl  

    0 

    1.2.3. Elızı évi mőködési célú maradvány átvétel     0 

    1.2.4. Elızı évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések     0 

  2. Felhalmozási bevételek 0 0 0 

  2.1. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek  0 0 0 

    2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése      0 

  2.2. Egyéb felhalmozási bevételek 0 0 0 

    2.2.1. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülrıl     0 

  
  2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson 
kívülrıl 

    0 

    2.2.3. Elızı évi felhalmozási célú maradvány átvétel      0 

  3. Önkormányzati támogatás  95 379 0 95 379 

    3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás 24 445   24 445 

    3.2. Önkormányzat saját bevételébıl 70 934   70 934 

  4. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.) 149 691 0 149 691 

  5. Finanszírozási bevételek 0 0 0 

    5.1. Költségvetési maradvány igénybevétele 0 0 0 

     5.1.1. Mőködési célra     0 

     5.1.2. Felhalmozási célra     0 

   5.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele 0 0 0 

      5.2.1. Mőködési célra     0 

      5.2.2. Felhalmozási célra     0 

  6. Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek     0 

  7. BEVÉTELEK ÖSSZESEN 149 691 0 149 691 
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EGYSZI 2013. évi kiadásai 

 
Ezer Ft-ban 

 

Kiadások 

A. B. C. 

 e r e d e t i   e l ı i r á n y z a t 

 kötelezı  önként vállalt  
 Összesen  

 f e l a d a t 

 1. Mőködési kiadások 149 691 0 149 691 

 1.1. Személyi juttatás 74 777   74 777 

 
1.2. Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási 
adó 

19 416   19 416 

 1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások 55 498   55 498 

 1.4. Egyéb mőködési kiadások 0 0 0 

   1.1.4.1. Mőködési támogatás államháztartáson belülre     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 maradvány átadás     0 

 1.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai      0 

 2. Felhalmozási kiadások 0 0 0 

 2.1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val  0 0 0 

 2.2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val  0 0 0 

 2.3. Egyéb felhalmozási kiadások 0 0 0 

   2.3.1. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülre     0 

 
  2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadásállamháztartáson 
kívülre  

    0 

   2.3.3. Elızı évi felhalmozási célú maradvány átadás     0 

 3. Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások 0 0 0 

 4. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3.) 149 691 0 149 691 

       

 Éves engedélyezett létszám elıirányzat (fı) 37   

 Közfoglalkoztatottak létszáma (fı)     
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 17.  melléklet a 2/2013. (...) önkormányzati rendelethez 
     

Meserét Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde 2013. évi bevételei 
    Ezer Ft-ban 
 

Bevételek 

A. B. C. 

 e r e d e t i   e l ı i r á n y z a t 

 
kötelezı  önként vállalt  

 Összesen  
f e l a d a t 

  1. Mőködési bevételek 400 800 1 200 

  1.1. Mőködési bevételek 400   400 

  1.2. Egyéb mőködési bevételek 0 800 800 

   1.2.1. Mőködési támogatás államháztartáson belülrıl     0 

      1.2.1.1.ebbıl: Mőködési támogatás társadalombiztosítási alaptól      0 

  
  1.2.2. Mőködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson 
kívülrıl  

  800 800 

    1.2.3. Elızı évi mőködési célú maradvány átvétel     0 

    1.2.4. Elızı évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések     0 

  2. Felhalmozási bevételek 0 0 0 

  2.1. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek  0 0 0 

    2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése      0 

  2.2. Egyéb felhalmozási bevételek 0 0 0 

    2.2.1. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülrıl     0 

  
  2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson 
kívülrıl 

    0 

   2.2.3. Elızı évi felhalmozási célú maradvány átvétel      0 

  3. Önkormányzati támogatás  164 871 0 164 871 

    3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás 155 032   155 032 

    3.2. Önkormányzat saját bevételébıl 9 839   9 839 

  4. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.) 165 271 800 166 071 

  5. Finanszírozási bevételek 0 0 0 

    5.1. Költségvetési maradvány igénybevétele 0 0 0 

     5.1.1. Mőködési célra     0 

     5.1.2. Felhalmozási célra     0 

   5.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele 0 0 0 

      5.2.1. Mőködési célra     0 

      5.2.2. Felhalmozási célra     0 

  6. Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek     0 

  7. BEVÉTELEK ÖSSZESEN 165 271 800 166 071 
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Meserét Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde 2013. évi kiadásai 
 

Ezer Ft-ban 
 

Kiadások 

A. B. C. 

 e r e d e t i   e l ı i r á n y z a t 

 
kötelezı  önként vállalt  

 Összesen  
f e l a d a t 

 1. Mőködési kiadások 166 031 40 166 071 

 1.1. Személyi juttatás 110 233   110 233 

 
1.2. Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási 
adó 

28 817   28 817 

 1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások 26 981 40 27 021 

 1.4. Egyéb mőködési kiadások 0 0 0 

   1.1.4.1. Mőködési támogatás államháztartáson belülre     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 maradvány átadás     0 

 1.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai      0 

 2. Felhalmozási kiadások 0 0 0 

 2.1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val  0 0 0 

 2.2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val  0 0 0 

 2.3. Egyéb felhalmozási kiadások 0 0 0 

   2.3.1. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülre     0 

 
  2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson 
kívülre  

    0 

   2.3.3. Elızı évi felhalmozási célú maradvány átadás     0 

 3. Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások 0 0 0 

 4. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3.) 166 031 40 166 071 

        

 Éves engedélyezett létszám elıirányzat (fı) 54,75   

 Óvoda Lajosmizse 42   

 Óvoda Felsılajosi tagintézménye 7   

 Óvoda Bölcsıdei tagintézménye 5,75   

 Közfoglalkoztatottak létszáma (fı)     
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 18. melléklet a 2/2013. (...) önkormányzati rendelethez 

     

Mővelıdési Ház és Könyvár 2013. évi bevételei 
    Ezer Ft-ban 

 

Bevételek 

A. B. C. 

 e r e d e t i   e l ı i r á n y z a t 

 

kötelezı  önként vállalt  
 Összesen  

f e l a d a t 

  1. Mőködési bevételek 4 300 0 4 300 

  1.1. Mőködési bevételek 4 300   4 300 

  1.2. Egyéb mőködési bevételek 0 0 0 

   1.2.1. Mőködési támogatás államháztartáson belülrıl     0 

      1.2.1.1.ebbıl: Mőködési támogatás társadalombiztosítási alaptól      0 

  
  1.2.2. Mőködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson 
kívülrıl  

    0 

    1.2.3. Elızı évi mőködési célú maradvány átvétel     0 

    1.2.4. Elızı évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések     0 

  2. Felhalmozási bevételek 0 0 0 

  2.1. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek  0 0 0 

    2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése      0 

  2.2. Egyéb felhalmozási bevételek 0 0 0 

    2.2.1. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülrıl     0 

  
  2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson 
kívülrıl 

    0 

   2.2.3. Elızı évi felhalmozási célú maradvány átvétel      0 

  3. Önkormányzati támogatás  49 224 0 49 224 

    3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás 13 288   13 288 

    3.2. Önkormányzat saját bevételébıl 35 936   35 936 

  4. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.) 53 524 0 53 524 

  5. Finanszírozási bevételek 0 0 0 

    5.1. Költségvetési maradvány igénybevétele 0 0 0 

     5.1.1. Mőködési célra     0 

     5.1.2. Felhalmozási célra     0 

   5.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele 0 0 0 

      5.2.1. Mőködési célra     0 

      5.2.2. Felhalmozási célra     0 

  6. Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek     0 

  7. BEVÉTELEK ÖSSZESEN 53 524 0 53 524 
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Mővelıdési Ház és Könyvár 2013. évi kiadásai 

 
Ezer Ft-ban 

Kiadások 

A. B. C. 

e r e d e t i   e l ı i r á n y z a t 
kötelezı  önként vállalt  

 Összesen  
f e l a d a t 

1. Mőködési kiadások 52 524 1 000 53 524 

1.1. Személyi juttatás 24 744   24 744 

1.2. Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó 6 630   6 630 

1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások 21 150 1 000 22 150 

1.4. Egyéb mőködési kiadások 0 0 0 

  1.1.4.1. Mőködési támogatás államháztartáson belülre     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 maradvány átadás     0 

1.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai      0 

2. Felhalmozási kiadások 0 0 0 

2.1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val  0 0 0 

2.2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val  0 0 0 

2.3. Egyéb felhalmozási kiadások 0 0 0 

  2.3.1. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülre     0 
  2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadásállamháztartáson 
kívülre  

    0 

  2.3.3. Elızı évi felhalmozási célú maradvány átadás     0 

3. Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások 0 0 0 

4. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3.) 52 524 1 000 53 524 

      

Éves engedélyezett létszám elıirányzat (fı) 13   

Közfoglalkoztatottak létszáma (fı)     
 



 40 

 
 19. melléklet a 2/2013. (...) önkormányzati rendelethez 
    
Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek 

bevételei, kiadásai 
    

   Ezer Ft-ban 

  

Megnevezés 

A. B. 

e r e d e t i   e l ı i r á n y z a t 

önként vállalt feladat 
Bevétel Kiadás 

1. 
Fekete István Általános Iskola komplex energetikai 
korszerősítése Lajosmizsén          
 KEOP-4.9.0/11-2011-0072 

115 135 

2. 
Lajosmizse város csatornahálózatának kiépítése és 
szennyvíztisztító telepének bıvítése  
KEOP-1.1.2.0/2F/09-2010-0077 

  32 547 

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

445 190 

4. 
Lajosmizse települési szilárd hulladéklerakó rekultivációja                                       
DAOP-5.2.1/E-09-2010-0005 

935 241 

5. 
Lajosmizse "Meserét" Óvoda fejlesztése, bıvítés - korszerősítés"                      
DAOP-4.2.1-11 

199 500 199 500 

6. 
Lajosmizse "Meserét" Óvoda fejlesztése, bıvítés - korszerősítés"                                 
DAOP-4.2.1-11 (önrész) 

7 690 15 331 

7. 
"Lajosmizse város vízvédelmi rendszerének fejlesztése"                      
DAOP-5.2.1/A-11-2011-0015 

203 824 203 824 

8. 
"Lajosmizse város vízvédelmi rendszerének fejlesztése"                                         
DAOP-5.2.1/A-11-2011-0015 (önrész) 

  22 647 

9. 
Mővelıdési Ház energetika pályázata "Helyi hı, és villamos 
energia igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal"                                                                       
KEOP-4.10.0/A 

16 690 16 690 

10. 
Mővelıdési Ház energetika "Helyi hı, és villamos energia igény 
kielégítése megújuló energiaforrásokkal"                                                                              
KEOP-4.10.0/A (önrész) 

  2 945 

11. 
Meserét Óvoda és Bölcsıde  "Épületenergetikai fejlesztések és 
közvilágítás energiatakarékos átalakítása"                                                                              
KEOP-2012-5.5.0/A 

10 000 10 000 

12. 
Meserét Óvoda és Bölcsıde  "Épületenergetikai fejlesztések és 
közvilágítás energiatakarékos átalakítása"                                                     
KEOP-2012-5.5.0/A (önrész) 

  4 000 

13. 
"Lajosmizsei Egészségház épületenergetikai fejlesztése megújuló 
energiaforrás hasznosítással kombinálva"                                                                                     
KEOP-2012-5.5.0/B 

61 902 61 902 

14. 
"Lajosmizsei Egészségház épületenergetikai fejlesztése megújuló 
energiaforrás hasznosítással kombinálva"                                                                                     
KEOP-2012-5.5.0/B (önrész) 

  10 924 

15. Beruházási kiadások ÁFÁ-val összesen 501 101 580 876 
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3. Napirendi pont 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének …/2013. (…) önkormányzati rendelete a 
2012. évi költségvetésrıl szóló 2/2012. (II. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról 
Elıadó: Basky András polgármester 
 
Basky András polgármester: A szoros határidık miatt csak most került elénk a tavalyi évi költségvetési 
rendeletmódosítás, így ezt most bizottság nem tudta tárgyalni. Három tétel van benne, ez mind 
költségvetésen belüli mozgatás. Elıirányzat módosítások vannak benne, amik a költségvetés 
lezárásához kellenek. Kérdezem a Képviselı-testület tagjait, hogy van-e valakinek kérdése, véleménye, 
javaslata ezzel kapcsolatban? Amennyiben nincs, kérem, aki elfogadja a rendelet-tervezetet, 
kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 12 igen szavazattal, - tartózkodás, 
ellenszavazat nem volt- az alábbi rendeletet alkotta: 
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Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
3/2013. (...) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésrıl szóló 

2/2012. (II. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 
törvény 34. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2)-(3) 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 d) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következıket 
rendeli el: 
 
 

1. § 
 
(1) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a 2012. évi költségvetésrıl szóló 2/2012. 

(II. 10.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés a), b) pontja helyébe a következı rendelkezések 
lépnek: 

 
[A Képviselı-testület Lajosmizse Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2012. évi 
költségvetésének] 

„ 
e) tárgyévi költségvetési bevételek fıösszegét 2 226 653 e Ft-ban 

cc) mőködési költségvetést 1 579 680 e Ft-ban 

ab) felhalmozási költségvetést 646 973 e Ft-ban 

   

f) tárgyévi költségvetési kiadások fıösszegét 2 399 590 e Ft-ban 

ba) mőködési költségvetést 1 624 532 e Ft-ban 

dd) felhalmozási költségvetést 772 966 e Ft-ban 

bc) pénzforgalom nélküli kiadások 0 e Ft-ban 

melybıl: általános tartalék 0 e Ft-ban 

           és céltartalék 0 e Ft-ban 

hagyja jóvá.”   

 
 

2. § 
 

(1) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a 2012. évi költségvetésrıl szóló 
2/2012. (II. 10.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 

(2) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a 2012. évi költségvetésrıl szóló 
2/2012. (II. 10.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép. 

(3) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a 2012. évi költségvetésrıl szóló 
2/2012. (II. 10.) önkormányzati rendelet 2.3. melléklete helyébe az 3. melléklet lép. 

(4) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a 2012. évi költségvetésrıl szóló 
2/2012. (II. 10.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 4. melléklet lép. 

(5) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a 2012. évi költségvetésrıl szóló 
2/2012. (II. 10.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 5. melléklet lép. 

(6) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a 2012. évi költségvetésrıl szóló 
2/2012. (II. 10.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 6. melléklet lép. 

(7) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a 2012. évi költségvetésrıl szóló 
2/2012. (II. 10.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 7. melléklet lép. 
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3. § 
 
A rendelet a kihirdetését követı harmadik napon lép hatályba és a hatályba lépését követı napon hatályát 
veszti. 
 
 

/ Basky András /     / Muhariné Mayer Piroska / 
   polgármester                   aljegyzı 

 
 
 
A kihirdetés napja: 2013. ………………. 

/ Muhariné Mayer Piroska / 
             aljegyzı 
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1. melléklet a 3/2013. (...) önkormányzati rendelethez 
1. melléklet a 2/2012. (II.10.) önkormányzati rendelethez 

                

Önkormányzat kiadásainak szakfeladatokra történı megbontása 
               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           7 647     9 307   

2. Szennyvíz győjtése, tisztítása, elhelyezése 370000           200           200   

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

381103                       0   

4. Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása 382101                 191 292     191 292   

5. Lakó- és nem lakóépület építése 412000                       0   

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

7. Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 522001     12 660                 12 660   

8. Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 680001     520                 520   

9. Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (Piac) 680002 9 932 2 253 2 397                 14 582 8 

10. Zöldterület-kezelés (Park) 813000 8 520 2 203 7 470           8 379     26 572 6 

11. Közvilágítás 841402     37 500                 37 500   

12. Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások 841403     7 410                 7 410   

13. Civil szervezetek mőködési támogatása 890301           9 375           9 375   

14. Rövid idıtartamú közfoglalkoztatás 890441                       0   

15. 
Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb idıtartamú 
közfoglalkoztatása 

890442 8 031 1 085                   9 116   

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. Önkormányzati jogalkotás 841112                 243 047 292 169   535 216   

20. Önkormányzat igazgatási tevékenysége  841126 1 000 270 21 051   9 851   0 0 4 610   24 223 61 005 51 

21. Szociálpolitikai ellátás (4.2.melléklet)     706 3 500 191 020               195 226   

22. Összesen   33 028 7 966 100 523 191 020 9 851 9 675 0 0 454 975 292 169 24 223 1 123 430 68 

 „ 
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2. melléklet a 3/2013. (...) önkormányzati rendelethez 
 „2. melléklet a 2/2012. (II.10.) önkormányzati rendelethez 
      

Lajosmizse Város Önkormányzat 2012. évi bevételei 
     Ezer Ft-ban 
 

Megnevezés 

A. B. C. D. 

 
Önkormányzat Polgármesteri 

Hivatal 
IGSZ és 

intézményei  Összesen  

  1. Költségvetési bevételek         
  1.1. Mőködési bevételek 1 396 301 28 575 154 804 1 579 680 
  1.1.1. Mőködési bevételek 30 460 9 082 88 600 128 142 
  1.1.2. Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei  631 579   0 631 579 
    1.1.2.1. Helyi adók  297 458     297 458 
    1.1.2.2. Átengedett központi adók  327 121     327 121 
    1.1.2.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 7 000     7 000 
  1.1.3. Mőködési támogatások 672 420   0 672 420 
    1.1.3.1. Normatív hozzájárulások  438 457     438 457 
    1.1.3.2. Központosított elıirányzatokból mőködési célúak  10 915     10 915 
    1.1.3.3. Egyéb központi támogatás 32 494     32 494 

  
  1.1.3.4. Helyi önkormányzatok által fenntartott, ill. támogatott 
elıadó-mővészeti szervezetek támogatása 

      0 

    1.1.3.5. Normatív kötött felhasználású támogatások  190 554     190 554 
  1.1.4. Egyéb mőködési bevételek 61 842 19 493 66 204 147 539 
    1.1.4.1. Támogatásértékő mőködési bevételek összesen  61 842 19 493 66 204 147 539 

  
    1.1.4.1.1.ebbıl: támogatás értékő mőködési bevétel 
társadalombiztosítási alaptól  

    50 220 50 220 

  
  1.1.4.2. Mőködési célú pénzeszköz átvétel Államháztartáson 
kívülrıl  

0   0 0 

  
  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 0 

  1.2. Felhalmozási bevételek 646 973   0 646 973 
  1.2.1. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek  10 924   0 10 924 
    1.2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése  1 900     1 900 
    1.2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tıke bevételei  9 024     9 024 
    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 636 049   0 636 049 
    1.2.3.1. Támogatásértékő felhalmozási bevételek összesen 22 723     22 723 

  
  1.2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Államháztartáson 
kívülrıl 

613 326     613 326 

  
  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 2 043 274 28 575 154 804 2 226 653 
  1.6. Elızı évek pénzmaradványának igénybevétele  162 437     162 437 
  1.6.1. Mőködési célra 75 565     75 565 
  1.6.2. Felhalmozási célra 86 872     86 872 
  1.7. Finanszírozási bevételek összesen 10 500     10 500 
  1.7.1. Értékpapírok értékesítésének bevétele       0 
  1.7.2. Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei 10 500     10 500 

  
  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 

10 500     10 500 

  
1.8.Tárgyévi bevételek, a belsı és külsı finanszírozási 
mőveletekkel együtt 

2 216 211 28 575 154 804 2 399 590 

  1.9. Irányító szervtıl kapott támogatás   255 511 835 178 1 090 689 

„ 
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3. melléklet a 3/2013. (...) önkormányzati rendelethez 
„2.3. melléklet a 2/2012. (II.10.) önkormányzati rendelethez 

   
Önkormányzat mőködési támogatásainak részletezése 

  Ezer Ft-ban 

Megnevezés módosított 
elıirányzat 

1. Normatív hozzájárulások 438 457 

1.1.1.    Lakosságszámhoz kötött  57 688 

1.1.2.    Feladatmutatóhoz kötött 380 769 

1.2.1.    Közoktatási feladatok 260 980 

1.2.2.    Szociális feladatok 96 939 

1.2.3.    Globális feladatok 80 538 

2.  Központosított elıirányzat 10 915 

3. Normatív kötött felhasználású támogatások  190 554 

3.1.   Kiegészítı támogatás egyes közoktatási feladatokhoz  53 470 

3.2.   Egyes szociális feladatok támogatása  84 

3.3.   Szociálpolitikai juttatásokra  137 000 

4. Egyéb központi támogatás 32 494 

5. Mőködési támogatások összesen 672 420 
 

„ 
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4. melléklet a 3/2013. (...) önkormányzati rendelethez 
3. melléklet a 2/2012.(II.10.) önkormányzati rendelethez 
       

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

1. Költségvetési bevételek 
A. B. C. D. E. F. 

IGSZ EGYSZI FIÁI 
Mővelıdési 

Ház 
Óvoda Összesen 

1.1. Mőködési bevételek 62 159 64 694 12 728 10 165 5 058 154 804 
1.1.1. Mőködési bevételek 62 159 13 122 6 176 6 329 814 88 600 
1.1.2. Egyéb mőködési bevételek 0 51 572 6 552 3 836 4 244 66 204 
  1.1.2.1. Támogatásértékő mőködési bevételek   51 572 6 552 3 836 4 244 66 204 
   1.1.2.1.1.ebbıl: támogatás  értékő mőködési bevétel társadalombiztosítási alaptól    50 220       50 220 
  1.1.2.2. Mőködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl            0 
1.2. Felhalmozási bevételek 0 0 0 0 0 0 
1.2.1. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek  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 
  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. 62 159 64 694 12 728 10 165 5 058 154 804 
1.6. Elızı évek pénzmaradványának igénybevétele  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 62 159 64 694 12 728 10 165 5 058 154 804 
1.9. Irányító szervtıl kapott támogatás  143 121 96 672 383 851 47 805 163 729 835 178 

 „ 
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5. melléklet a 3/2013. (...) önkormányzati rendelethez 
 
 „4. melléklet a 2/2012.(II.10.) önkormányzati rendelethez 
      

Lajosmizse Város Önkormányzat 2012. évi kiadásai 
      

Ezer Ft-ban 

  Megnevezés Önkormányzat Polgármesteri 
Hivatal 

IGSZ és 
intézményei 

 Összesen  

  1. Költségvetési kiadások         
  1.1. Mőködési kiadások 352 063 283 636 988 833 1 624 532 
  1.1.1. Személyi juttatás 33 028 190 067 530 575 753 670 

  
1.1.2. Munkaadókat terhelı járulékok és szociális 
hozzájárulási adó 

7 966 49 385 140 127 197 478 

  1.1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások 100 523 44 184 318 131 462 838 
  1.1.4. Egyéb mőködési kiadások 210 546     210 546 
    1.1.4.1. Támogatásértékő mőködési kiadások 9 851     9 851 

  
  1.1.4.2. Mőködési célú pénzeszközátadás 
Államháztartáson kívülre 

9 675     9 675 

  
  1.1.4.3. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb 
juttatás, támogatás 

191 020     191 020 

  
  1.1.4.4. Elızı évi mőködési célú pénzmaradvány 
átadás 

      0 

  1.1.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai        0 
  1.2. Felhalmozási kiadások 771 367 450 1 149 772 966 
  1.2.1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val  454 975 450 1 149 456 574 
  1.2.2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val  292 169     292 169 
  1.2.3. Egyéb felhalmozási kiadások 24 223     24 223 
    1.2.3.1. Támogatásértékő felhalmozási kiadások  0     0 

  
  1.2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás 
Államháztartáson kívülre 

24 223     24 223 

  
  1.2.3.3. Elızı évi felhalmozási célú 
pénzmaradvány átadás  

      0 

  1.3. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése 2 092     2 092 
  1.4. Pénzforgalom nélküli kiadások 0     0 
   1.4.1.ebbıl: általános tartalék 0     0 
   1.4.2.          céltartalék 0     0 

  
1.5. Költségvetési kiadások összesen 
1.1.+1.2.+1.3.+1.4. 1 125 522 284 086 989 982 2 399 590 

 
1.6. Irányító szerv alá tartozó költségvetési 
szervnek folyósított támogatás 

1 090 689     1 090 689 

      
Céltartalék részletezése 

    Ezer Ft-ban 
 Megnevezés Önkormányzat 
 1. Céltartalék  0 

 
„ 
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6. melléklet a 3/2013. (...) önkormányzati rendelethez 
 
„5. melléklet a 2/2012.(II.10.) önkormányzati rendelethez 
       

Lajosmizse Város Önkormányzat  önállóan mőködı és gazdálkodó; önállóan mőködı költségvetési szervek 2012. évi kiadásai 
       

      Ezer Ft-ban 

1. Költségvetési kiadások 
A. B. C. D. E. F. 

IGSZ EGYSZI FIÁI M ővelıdési Ház Óvoda Összesen 
1.1. Mőködési kiadások 204 934 161 366 396 579 57 167 168 787 988 833 
1.1.1. Személyi juttatás 52 338 78 497 261 355 26 635 111 750 530 575 
1.1.2. Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó 14 087 19 933 68 383 8 248 29 476 140 127 
1.1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások 138 509 62 936 66 841 22 284 27 561 318 131 
1.1.4. Egyéb mőködési kiadások 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 pénzmaradvány átadás           0 
1.1.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai            0 
1.2. Felhalmozási kiadások 346 0 0 803 0 1 149 
1.2.1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val  346 0   803 0 1 149 
1.2.2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val            0 
1.2.3. Egyéb felhalmozási kiadások 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 pénzmaradvány átadás           0 
1.3. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése            0 
1.4. Pénzforgalom nélküli kiadások 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. 205 280 161 366 396 579 57 970 168 787 989 982 
 

„ 
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7. melléklet a 3/2013. (...) önkormányzati rendelethez 

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

Lajosmizse Város Önkormányzat 2012. évi összevont költségvetési mérlege  
          

         Ezer Ft-ban 

  

A. B. C. D. 

  

E. F. G. H. 

Önkormányzat Hivatal  
IGSZ és 

intézményei Mindösszesen Önkormányzat Hivatal  
IGSZ és 

intézményei Mindösszesen 

1. Költségvetési bevételek         2. Költségvetési kiadások         
1.1. Mőködési költségvetés 1 396 301 28 575 154 804 1 579 680 2.1. Mőködési költségvetés 352 063 283 636 988 833 1 624 532 
1.1.1. Mőködési bevételek  30 460 9 082 88 600 128 142 2.1.1. Személyi juttatások 33 028 190 067 530 575 753 670 
1.1.2. Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei  631 579     631 579 2.1.2. Munkaadókat terhelı járulékok  7 966 49 385 140 127 197 478 

1.1.3.  Mőködési támogatások  672 420     672 420 
2.1.3. Dologi kiadások és egyéb folyó 
kiadások 

100 523 44 184 318 131 462 838 

1.1.4. Egyéb mőködési bevételek 61 842 19 493 66 204 147 539 
2.1.4. Egyéb mőködési kiadások  210 546     210 546 
2.1.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai 0     0 

1.2. Felhalmozási költségvetés 646 973   0 646 973 2.2. Felhalmozási költségvetés 771 367 450 1 149 772 966 
1.2.1. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek 10 924     10 924 2.2.1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val 454 975 450 1 149 456 574 
1.2.2. Felhalmozási jellegő támogatások  0     0 2.2.2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val 292 169     292 169 
1.2.3. Egyéb felhalmozási bevételek 636 049     636 049 2.2.3. Egyéb felhalmozási kiadások 24 223     24 223 
1.3. Támogatási célú kölcsönök visszatérülése, 
igénybevétele 0   0 0 

2.3. Támogatási célú kölcsönök nyújtása, 
törlesztése 2 092   0 2 092 

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     0 2.4. Pénzforgalom nélküli kiadások  0     0 
1.5. Költségvetési bevételek összesen 
1.1.+1.2.+1.3.+1.4. 2 043 274 28 575 154 804 2 226 653 

2.5. Költségvetési kiadások összesen 
2.1.+2.2.+2.3.+2.4. 1 125 522 284 086 989 982 2 399 590 

1.6. Elızı évek pénzmaradványának 
igénybevétele  

162 437   0 162 437         0 

1.6.1. Mőködési célra 75 565     75 565         0 
1.6.2. Felhalmozási célra 86 872     86 872         0 
1.7. Finanszírozási bevételek összesen 10 500   0 10 500 2.6. Finanszírozási kiadások összesen       0 
1.7.1. Értékpapírok értékesítésének bevétele       0         0 
1.7.2. Hitelek felvétele és kötvénykibocsátásának 
bevételei 

10 500     10 500         0 

1.8.Tárgyévi bevételek, a belsı és külsı 
finanszírozási mőveletekkel együtt 2 216 211 28 575 154 804 2 399 590 

2.7.Tárgyévi kiadások, a belsı és külsı 
finanszírozási mőveletekkel együtt 1 125 522 284 086 989 982 2 399 590 

 



 
 
4. Napirendi pont 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének …/2013. (…) önkormányzati rendelete a 
Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló 11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 
Elıadó: Basky András polgármester 
 
Basky András polgármester:  Jogszabályváltozások miatt kellett hozzányúlnunk a rendeletünkhöz. 
Kiosztósként került a Képviselı-testület elé a kötelezıen használandó szakfeladatok listája, 
természetesen ez is beépül a rendeletbe. Illetve ez az anyag hamarosan újra elénk kerül, hiszen ha feláll 
az új Közös Hivatal, és meglesz az új jegyzınk, akkor újra kell gondolni úgyis az egészet. Az ÜSB 
bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolta. Kérdezem a Képviselı-testület tagjait, hogy van-e valakinek 
kérdése, véleménye, javaslata ezzel kapcsolatban? Amennyiben nincs, kérem, aki elfogadja a rendelet-
tervezetet, úgy, hogy beépül a kötelezıen használandó szakfeladatok listája, melyet kiosztós anyagként 
kaptak meg a képviselık, az kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 12 igen 
szavazattal, - tartózkodás, ellenszavazat nem volt- az alábbi rendeletet alkotta: 
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Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének  

4/2013. (...) önkormányzati rendelete 
 a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló  

11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. 
cikk (1) bekezdés d) pontjában,  Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 53. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, Lajosmizse Város Önkormányzata 
Képviselı-testületének a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló 11/2011. (IV.14.) önkormányzati 
rendelet 1  melléklet 2.1.a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Ügyrendi és Sport 
Bizottság véleményének kikérésével a következıket rendeli el: 
 
 

1. § 
 

(1) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról 
szóló 11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelet  (továbbiakban: Rendelet ) 1. § (5) bekezdése 
helyébe a következı rendelkezés lép:  

 
„(5) Az Önkormányzat szervei: polgármester, a képviselı-testület bizottságai, a közös 
önkormányzati hivatal és a jegyzı.”  

 
2. § 
 

(1) A Rendelet 2. § (2) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: 
 

„(2) A Képviselı-testület hivatalának hivatalos megnevezése: Lajosmizsei Közös Önkormányzati 
Hivatal.”   

 
3. § 

 
(1) A Rendelet 4. § (2) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: 

 
„(2) A Képviselı-testület alakuló ülését a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvényben (továbbiakban: Mötv.) szabályozott határidın belül a polgármester hívja 
össze és vezeti.” 

 
4. § 

 
(1) A Rendelet 6. §  (5) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: 

 
„(5) A Képviselıket és a helyi nemzetiségi önkormányzat képviselıit a polgármester, az 
alpolgármester, a jegyzı, az aljegyzı, és a Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal dolgozói 
kötelesek soron kívül fogadni.” 
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5. § 

 
(1) A Rendelet 8. §  (2) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép:  

 
„(2) Az üléseket lehetıség szerint minden hónap második csütörtöki napjára 14.00 órára, a 
Városháza dísztermébe hívja össze a polgármester, tartós akadályoztatása esetén az alpolgármester 
úgy, hogy a meghívót és a napirendhez kapcsolódó írásos anyagokat a meghívottak legalább az ülést 
megelızı 5 nappal hamarabb kézhez kapják. Az ülés díszteremtıl eltérı helyen történı megtartásáról 
az ülés összehívója dönt.” 
 

(2) A Rendelet 8. §  (4) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: 
 

„(4) A Képviselı-testület összehívására indítvány alapján az Mötv.-ben szabályozottak az 
irányadók.” 
 

6. § 
 

(1) A Rendelet 8.§-a a következı (8) bekezdéssel egészül ki: 
 
„(8) A Képviselı-testület évente egyszer a jegyzı beszámolási kötelezettségének tárgyalására együttes 
ülést tart Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületével. Az ülés levezetésérıl az ülést 
megelızıen a polgármesterek szóban megállapodnak. Az együttes ülés tartása esetén a Képviselı-
testületek külön-külön szavaznak a napirendi pont felett azzal, hogy az együttes ülésrıl közös 
jegyzıkönyv készül.” 

 
7. § 

 
(1) A Rendelet 17. § (1) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: 

 
„ (1) A képviselı a 12. § (1) bekezdésében foglalt személyekhez, szervhez felvilágosítás kérése 
céljából kérdést intézhet, melynek megválaszolására a 16. § (3) bekezdésében foglaltakat kell 
alkalmazni.  ” 

 
8. § 

 
(1) A Rendelet 23. §-a a következı (13)-(15) bekezdésekkel egészül ki: 
 
„(13) A személyes érintettség bejelentési kötelezettség elmulasztásának kivizsgálására - annak ismertté 
válását követıen azonnal - a Képviselı-testület ügyrendi vizsgálat lefolytatását rendeli el. A vizsgálat 
lefolytatása az Ügyrendi és Sport Bizottság hatáskörébe tartozik.  
 
(14) A bizottság eljárása során biztosítja az érintett képviselı személyes meghallgatását, bizonyítékai 
elıterjesztését, szükség esetén egyéb dokumentumokat kér be.  
 
(15) A bizottság eljárásának lefolytatása után a vizsgálat eredményét a Képviselı-testület soron 
következı ülésén elıterjeszti. A Képviselı-testület külön határozattal dönt arról, hogy a személyesen 
érintett képviselı részvételével hozott határozatot érvényében fenntartja-e.” 
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9. § 

 
(1) A Rendelet 32. § (5) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: 

 
„(5) A bizottság üléseirıl a tanácskozás lényegét és a bizottság döntéseit szó szerint tartalmazó 
jegyzıkönyvet kell készíteni, melynek aláírására az Mötv.-ben foglaltak az irányadók.”   

 
10. § 

 
(1) A Rendelet 34. § (1)-(2) bekezdése helyébe a következı rendelkezések lépnek: 

 
„(1) A jegyzı Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete és Felsılajos Község 
Önkormányzatának Képviselı-testülete által kötött megállapodás alapján, valamint az Mötv. szabályai 
szerint látja el feladatát, a Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal vonatkozásában.  
 
(2) A jegyzı az Mötv.-ben szabályozott ügyekben a polgármester egyetértésével jár el, az (1) 
bekezdésben meghatározott megállapodásban, valamint a Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal 
Szervezeti és Mőködési Szabályzatában szabályozottak szerint.” 
 

11. § 
 
(1) A Rendelet 36. § (2) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: 

 
„ (2) Az Önkormányzat a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény alapján a Rendelet 4. 
mellékletében foglalt együttmőködési megállapodásban rögzíti a Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi 
Önkormányzattal történı együttmőködés szabályait.”  

 
 

12. § 
 
 
(1) A Rendelet 2. melléklete 20) pontja helyébe a  következı rendelkezés lép: 

 
„(20) Dönt a közút területének egyéb nem közlekedési célú igénybevételéhez szükséges tulajdonosi 
hozzájárulás megadásáról.” 

 
(2) A Rendelet 2. melléklete 21) pontja helyébe a  következı rendelkezés lép: 

 
„(21) Véleményezi a szomszédos és a megyei önkormányzat településrendezési eszközeit.” 
 
(3) A Rendelet 2. melléklete a  következı 22. ponttal egészül ki: 
 
„22. A közúti közlekedésrıl szóló 1988. évi I. törvény 46. § (1) bekezdés a) pontjában 

meghatározott önkormányzati közútkezelıi hatáskörbe tartozó ügyekben.”  
 
(4) A Rendelet a 4. melléklettel egészül ki. 

 
(5)  A Rendelet az 5 melléklettel egészül ki. 
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13. § 

 
(1) A Rendelet 4.§ (4) bekezdésében a „korelnök” szövegrész helyébe a „polgármester” szöveg lép. 
 
(2) A Rendelet 5. § -ában az „Ötv-ben” szövegrész helyébe az „Mötv-ben” szöveg lép. 
 
(3) A Rendelet 8. § (3) bekezdésében a „korelnök” szövegrész helyébe az „Ügyrendi és Sport Bizottság 

elnöke” szöveg lép.  
 
(4) A Rendelet 8. § (7) bekezdésben a „Polgármesteri Hivatal” szövegrész helyébe a „Lajosmizsei Közös 

Önkormányzati Hivatal székhelyének” szöveg lép.  
 
(5) A Rendelet 9.§ (1) bekezdésében az „Ötv-ben” szövegrész helyébe az „Mötv-ben” szöveg lép.  
 
(6) A Rendelet 10 § (5) bekezdésben a  „Kisebbségi” szövegrész helyébe a „Nemzetiségi” szöveg lép.  
 
(7) A Rendelet 10. § (6) bekezdés d) pontban a  „Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi 

Szakigazgatási Szervének” szövegrész helyébe a  „Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti 
Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézete” szöveg lép.  

 
(8) A Rendelet 10. § (7) bekezdés b) pontban a  „Kisebbségi” szövegrész helyébe a „Nemzetiségi” 

szöveg lép.  
 
(9) A Rendelet 10. § (8) bekezdés f) pontban a „Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi 

Szakigazgatási Szervének” szövegrész helyébe a  „Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti 
Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézete” szöveg lép.  

 
(10) A Rendelet  11. § (1) bekezdésben az „Ötv-ben” szövegrész helyébe az „Mötv-ben” szöveg lép.  

 
(11) A Rendelet 11. § (3) bekezdésben az „Ötv-ben” szövegrész helyébe az „Mötv-ben” szöveg lép. 

 
(12) A Rendelet 11. § (4) bekezdésben az „Ötv-ben” szövegrész helyébe az „Mötv-ben” szöveg lép.  

 
(13) A Rendelet 11. § (5) bekezdésben az „Ötv-ben” szövegrész helyébe az „Mötv-ben” szöveg lép.  

 
(14) A Rendelet 18.§ (1) bekezdésében a „korelnök” szövegrész helyébe az „Ügyrendi és Sport 

Bizottság elnöke” szöveg lép.  
 

(15) A Rendelet 18. § (2) bekezdésben „Ötv-ben” szövegrész helyébe az „Mötv-ben” szöveg lép.  
 

(16) A Rendelet 23. § (2) bekezdésben „Ötv-ben” szövegrész helyébe az „Mötv-ben” szöveglép.  
 

(17) A Rendelet 23. § (4) bekezdésben az „Ötv-ben” szövegrész helyébe az „Mötv-ben” szöveg lép.  
 

(18) A Rendelet 23. § (6) bekezdés a) pontban az „Ötv-ben” szövegrész helyébe az „Mötv-ben” 
szöveg lép.  

 
 

(19) A Rendelet 24. § (2) bekezdésben az „Ötv-ben” szövegrész helyébe az „Mötv-ben” szöveg lép.  
 

(20) A Rendelet 24. § (3) bekezdésben az „Ötv-ben” szövegrész helyébe az „Mötv-ben” szöveg  lép.  
 

(21) A Rendelet 24. § (4) bekezdésben az „Ötv-ben” szövegrész helyébe az „Mötv-ben” szöveg lép.  
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(22) A Rendelet 25. § (3) bekezdésben a „Polgármesteri Hivatal” szövegrész helyébe a „Lajosmizsei 
Közös Önkormányzati Hivatal székhelyének” szöveg lép.  

 
(23) A Rendelet 25. § (5) bekezdésben az „Ötv-ben” szövegrész helyébe az „Mötv-ben” szöveg lép.  

 
(24) A Rendelet 27. § (2) bekezdésben az „Ötv-ben” szövegrészek helyébe az „Mötv-ben” szöveg lép.  

 
(25) A Rendelet 27. § (3) bekezdésben az „Ötv-ben” szövegrész helyébe az „Mötv-ben” szöveg lép.  

 
(26) A Rendelet 27. § (7) bekezdésben az „Ötv-ben” szövegrész helyébe az „Mötv-ben” szöveg lép.  

 
(27) A Rendelet 27. § (7) bekezdésben a  „Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatala” szövegrész 

helyébe  „a Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal” szöveg lép.  
 

(28) A Rendelet 27. § (8) bekezdésben a „törvényességi ellenırzés céljából az Ötv-ben” szövegrész 
helyébe a „törvényességi felügyelet céljából az Mötv-ben” szöveg lép.  

 
(29) A Rendelet 28. § (6) bekezdésben a  „Polgármesteri Hivatal” szövegrész helyébe a „Lajosmizsei 

Közös Önkormányzati Hivatal” szöveg lép.  
 

(30) A Rendelet 32. § (2) bekezdés d) pontban a  „Kisebbségi” szövegrész helyébe  a „Nemzetiségi” 
szöveg lép.  

 
(31) A Rendelet 32. § (2) bekezdés d) pontban a  „kisebbséget” szövegrész helyébe  a „nemzetiséget” 

szöveg lép.  
 

(32) A Rendelet 32. § (2) bekezdés f) pontban a  „Polgármesteri Hivatal” szövegrész helyébe a 
„Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal” szöveg lép.  

 
(33) A Rendelet 32. § (3) bekezdésben az „Ötv.” szövegrész helyébe az „Mötv.” szöveg lép.  

 
(34) A Rendelet 32. § (7) bekezdés d) pontjában a  „Polgármesteri Hivatal” szövegrész helyébe a 

„Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal” szöveg lép.  
 

(35) A Rendelet 12. alcímben a „Polgármesteri Hivatal” szövegrész helyébe az „Lajosmizsei Közös 
Önkormányzati Hivatal” szöveg lép.  

 
(36) A Rendelet 33. §-ában a  „Polgármesteri Hivatal” szövegrész helyébe a „Lajosmizsei Közös 

Önkormányzati Hivatal” szöveg lép.   
 

(37) A Rendelet 35. § (2) bekezdés b) pontban a „Polgármesteri Hivatal” szövegrész helyébe a 
„Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal székhelyének” szöveg lép.  

 
(38) A Rendelet IV. Fejezet címében a „kisebbségi” szövegrész helyébe a „nemzetiségi” szöveg lép. 

 
(39) A Rendelet 14. alcímben a „Kisebbségi” szövegrész helyébe a „Nemzetiségi” szöveg lép. 
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14. § 
 

(1) Hatályát veszti a Rendelet: 
 

1. 4. § (3) bekezdése, 
2. 10. § (6) bekezdés g) pontja,  
3. 10. § (7) bekezdés c) pontja, 
4.  27.§ (3) bekezdés a) pontja. 
5. 36. § (1) bekezdése, 
6. 36. § (3) bekezdése, 
7. 36. § (4) bekezdése, 
8. 2. melléklet 2) pontja. 
 

 
15. § 

 
 
 

(1) Ez a rendelet a  (2) bekezdésben foglalt kivétellel a kihirdetését követı napon lép hatályba.  
(2) A rendelet 1-2. §-a, 4. §-a, 6.§-a, 10.§-a, 13.§ (4), (22), (27), (29). (32) és (34)-(37) bekezdése 

2013. március 1. napján lép hatályba. 
(3) A rendelet 2013. március 2. napján hatályát veszti. 

 
 
 
Basky András                Muhariné Mayer Piroska 
 polgármester          aljegyzı 
 
 
 
A kihirdetés napja: 2013. ……………….. 
 
         Muhariné Mayer Piroska  
             aljegyzı 
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1. melléklet a  4/2013. (...) önkormányzati rendelethez 
 
„4. melléklet a 11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelethez 
 
 

EGYÜTTM ŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 
 
amely létrejött egyrészrıl Lajosmizse Város Önkormányzata (székhely: 6050 Lajosmizse, Városház tér 
1., képviseli: Basky András polgármester) a továbbiakban: Helyi Önkormányzat,  
másrészrıl a Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata (székhely: 6050 Lajosmizse, 
Városház tér 1., képviseli: Lakatos Pál elnök) a továbbiakban: Nemzetiségi Önkormányzat között a 
nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80. § (2) bekezdése, valamint az 
államháztartásról szóló többször módosított 2011. évi CXCV. törvény 27. § (2) bekezdése alapján az 
alábbiakról: 
 
I. A Nemzetiségi Önkormányzat mőködésének személyi és tárgyi feltételei  
 
1. A Helyi Önkormányzat a Nemzetiségi Önkormányzat részére havonta igény szerint, munkaidıben 

tizenhat órában ingyenes használati jogot biztosít egy helyiségre a Városháza épületében, valamint 
berendezési – és felszerelési tárgyakra. A Nemzetiségi Önkormányzat tudomással bír arról, hogy a 
jelen pontban meghatározott irodahelyiség használata – a Helyi Önkormányzattal közösen történik.  

2. A helyiség, a berendezési- és felszerelési tárgyak fenntartásával, karbantartásával kapcsolatos 
költségek a Helyi Önkormányzatot terhelik. 

3. A Nemzetiségi Önkormányzat a használt javakat csak alapfeladatának ellátásához szükséges 
mértékben veheti igénybe, azokat a rendes és ésszerő gazdálkodás szabályai szerint, a jó gazda 
gondosságával kezelheti, a használat jogát a Helyi Önkormányzat érdekeit kímélve gyakorolhatja. 

4. A Nemzetiségi Önkormányzat a használati jogának gyakorlásával a Polgármesteri Hivatalban folyó 
munkát nem zavarhatja, köteles megtartani az intézmény (épület) rendjét.  

5. A megállapodás 1. pontja szerinti irodahelyiség kulcsát a Nemzetiségi Önkormányzat képviselıje az 
Önkormányzati Irodán veheti fel, és ott köteles leadni az épület elhagyásakor.  

6. A Nemzetiségi Önkormányzat a használat jogát másnak semmilyen formában nem engedheti át.  
7. A képviselı-testületi ülések elıkészítéséhez kötıdı feladatok ellátását (meghívók, elıterjesztések, 

hivatalos levelezés elıkészítése, postázása, a testületi ülések jegyzıkönyveinek elkészítése, 
postázása) a Helyi Önkormányzat a Polgármesteri Hivatal útján biztosítja.  

8. A Helyi Önkormányzat a Polgármesteri Hivatal útján látja el a képviselı-testületi döntések és a 
tisztségviselık döntéseinek elıkészítését, a testületi és tisztségviselıi döntéshozatalhoz kapcsolódó 
nyilvántartási, sokszorosítási, postázási feladatokat.  

9. A Helyi Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a Nemzetiségi Önkormányzat képviselı-
testületi ülésein a jegyzı, vagy annak- a jegyzıvel azonos képesítési elıírásoknak megfelelı- 
megbízottja a Helyi Önkormányzat megbízásából és képviseletében részt vesz és jelzi, amennyiben 
törvénysértést észlel.  

10. A 7. és a 8. pontban felsorolt feladatok ellátásához kapcsolódó költségeket a Helyi Önkormányzat 
viseli, kivéve a nemzetiségi önkormányzati Képviselı-testületi tagok és tisztségviselık 
telefonhasználatát.  

 
 
 
II. A nemzetiségi önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos feladatok  
 
1. A költségvetési koncepció elkészítése 
 
A költségvetés a költségvetési évben pénzforgalmilag teljesülı költségvetési bevételek és költségvetési 
kiadások elıirányzott összegét tartalmazza (a továbbiakban bevételi elıirányzatok és kiadási 
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elıirányzatok). A bevételi elıirányzatok azok teljesítésének kötelezettségét, a kiadási elıirányzatok azok 
felhasználásának jogosultságát jelentik. A költségvetési év megegyezik a naptári évvel. 
A költségvetésben meg kell állapítani a bevételek és kiadások különbözeteként a költségvetési többletet 
vagy hiányt (költségvetési egyenleget). Az államháztartás önkormányzati alrendszerében a költségvetési 
hiány finanszírozásáról a költségvetési rendelet, nemzetiségi önkormányzat esetén költségvetési 
határozat rendelkezik. 
A roma nemzetiségi önkormányzat költségvetésének elıkészítéséért, valamint a költségvetéssel 
összefüggı adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséért a jegyzı felelıs, a költségvetés megalkotásáért 
a roma nemzetiségi önkormányzat elnöke a felelıs.  
 
A jegyzı a roma nemzetiségi önkormányzat költségvetési koncepcióját a tervezett bevételek, a 
kötelezettségvállalások és más fizetési kötelezettségek, és a központi költségvetésrıl szóló 
törvényjavaslat figyelembevételével állítja össze. 
 
A nemzetiségi önkormányzat jegyzı által elkészített következı évi költségvetési koncepcióját a 
nemzetiségi önkormányzat elnöke terjeszti elı.  

 
2. A költségvetési határozat elkészítése, elfogadása 
 
A jegyzı által elkészített költségvetési határozat-tervezetet a roma nemzetiségi önkormányzat elnöke a 
központi költségvetésrıl szóló törvény kihirdetését követı negyvenötödik napig nyújtja be a roma 
nemzetiségi önkormányzat testületének. 
A roma nemzetiségi önkormányzat elnöke a költségvetési határozat-tervezet benyújtásakor elıterjeszti a 
költségvetési határozat-tervezet bevételeit és kiadásait elıirányzat-csoportok, kiemelt elıirányzatok 
szerint. 
 
3. Költségvetési határozat módosítása 
 
A roma nemzetiségi önkormányzat költségvetési határozatában megjelenı bevételek és kiadások 
módosításáról, a kiadási elıirányzatok közötti átcsoportosításról a roma nemzetiségi önkormányzat 
testülete dönthet. 
Ha a roma nemzetiségi önkormányzat év közben a költségvetési határozat készítésekor nem ismert 
többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettıl elmaradnak, e tényrıl a roma nemzetiségi 
önkormányzat elnöke a testületet tájékoztatja. Az elıirányzat módosítását a jegyzı készíti elı. 
 
A roma nemzetiségi önkormányzat testülete az elızı esetek alapján – az elsı negyedév kivételével – 
negyedévenként, a döntése szerinti idıpontokban, de legkésıbb az éves költségvetési beszámoló 
elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési határozatát. 
 
 
 
 
4. Információ-szolgáltatás a költségvetésrıl 
 
A roma nemzetiségi önkormányzat gazdálkodásáról önálló elemi költségvetést készít, önálló könyveket 
vezet, önálló beszámolót készít. 
 
Az elemi költségvetés, valamint a beszámolók KGR-K11 rendszerbe való rögzítését Lajosmizse Város 
Polgármesteri Hivatala Adó-és Pénzügyi Iroda ezzel megbízott dolgozói végzik. 
 
A roma nemzetiségi önkormányzat elnöke az önkormányzat gazdálkodásának elsı félévi helyzetérıl 
június 30-i fordulónappal szeptember 15-ig, a I-III. negyedéves helyzetérıl a költségvetési 
koncepciójához kapcsolódóan tájékoztatja a roma nemzetiségi önkormányzat testületét. A költségvetés 
végrehajtásáról a számviteli jogszabályok szerint december 31-i fordulónappal éves költségvetési 
beszámolót kell készíteni, melyet a roma nemzetiségi önkormányzat elnöke hagy jóvá. 
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5. A zárszámadás elkészítése 
 
A roma nemzetiségi önkormányzat költségvetése végrehajtásáról az éves költségvetési beszámolók 
alapján évente, az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon zárszámadást kell készíteni. A 
zárszámadás során valamennyi bevételrıl és kiadásról el kell számolni. A jegyzı által elkészített 
zárszámadási határozat-tervezetet a költségvetési évet követı negyedik hónap utolsó napjáig terjesztik a 
roma nemzetiségi önkormányzat testülete elé. A roma nemzetiségi önkormányzat a zárszámadásról 
határozatot alkot. 

6. Adatszolgáltatás a MÁK részére 
 
Az elemi költségvetés, költségvetési jelentés, mérlegjelentés, költségvetési beszámolók elkészítése utáni 
rögzítése a KGR-K11 rendszerben történik, mely által a MÁK részére az adatszolgáltatási 
kötelezettségnek a roma nemzetiségi önkormányzat eleget tesz. 

7. Számviteli nyilvántartás 
  
A költségvetési szerv a kezelésében, illetve a tulajdonában lévı eszközökrıl és azok forrásairól 
módosított teljesítésszemlélető kettıs könyvvitelt vezet. 
A roma nemzetiségi önkormányzat számviteli nyilvántartásait elkülönítetten vezeti. 

8. Kötelezettségvállalás  
 
A kötelezettségvállalás a jóváhagyott kiadási elıirányzatok terhére foganatosított olyan intézkedés, 
amely jövıbeni fizetési kötelezettséggel jár. 

 

A költségvetési év kiadási elıirányzatai terhére kötelezettségvállalásra az azokat terhelı korábbi 
kötelezettségvállalásokkal és más fizetési kötelezettségekkel csökkentett összegő eredeti vagy módosított 
kiadási elıirányzatok mértékéig kerülhet sor. 
 
A roma nemzetiségi önkormányzat – a vonatkozó jogszabályi elıírások figyelembevételével – kizárólag 
olyan kiadási elıirányzatra vállalhat kötelezettséget, melynek bevételi oldala is megfelelıen biztosított. 

Kötelezettséget vállalni csak pénzügyi ellenjegyzés után, a pénzügyi teljesítés esedékességét 
megelızıen, írásban lehet. A pénzügyi ellenjegyzınek meg kell gyızıdnie arról, hogy a szabad 
elıirányzat rendelkezésre áll, a tervezett kifizetési idıpontokban a pénzügyi fedezet biztosított, és a 
kötelezettségvállalás nem sérti a gazdálkodásra vonatkozó szabályokat. 
 
Kötelezettségvállalás csak írásban a Megrendelı lap kitöltésével és a kötelezettség pénzügyi 
ellenjegyzése után történhet.  
A roma nemzetiségi önkormányzat feladatainak végrehajtását szolgáló, a kiadási elıirányzatokat terhelı 
fizetési, vagy más teljesítési kötelezettségvállalás a roma nemzetiségi önkormányzat elnöke, 
akadályoztatása esetén az elnökhelyettes hatáskörébe tartozik. 
 

Ötvenezer forintot meghaladó értékre kötelezettséget vállalni csak az RNÖ testületének döntése alapján 
lehet.  

 

Kötelezettségvállalásra jogosultak körét és aláírás mintájukat az Utalványozási Rend tartalmazza. 
 
9. A kötelezettségvállalás nyilvántartása 
 
A kötelezettségvállalást követıen gondoskodni kell annak nyilvántartásba vételérıl, és a 
kötelezettségvállalás értékébıl a költségvetési év és az azt követı évek szabad elıirányzatait terhelı rész 
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lekötésérıl. A nyilvántartás tartalmazza legalább a kötelezettségvállalás nyilvántartási számát, keltét, a 
kötelezettségvállalás tárgyát, összegét, évek és elıirányzatok szerinti megoszlását, továbbá a teljesítési 
adatokat. 
 
Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatala Adó-és Pénzügyi Iroda pénzügyi csoportja külön nyilvántartást 
vezet a roma nemzetiségi önkormányzat által vállalt kötelezettségvállalásokról.  
 
Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat szakfeladat rendje 
 
Szakfeladat   Megnevezés 
 
841127 Helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége 

 
A kötelezettségvállalással kapcsolatos teendıkért a pénzügyi csoportvezetı felelıs. A 
kötelezettségvállalások nyilvántartását a pénzügyi csoport erre kijelölt erre kijelölt ügyintézıje végzi, 
azzal, hogy akadályoztatása esetén a helyettesítésérıl az Adó-és Pénzügyi Iroda vezetıje gondoskodik. 

10. Pénzügyi ellenjegyzés 
 
A pénzügyi ellenjegyzés a kötelezettségvállalás pénzügyi teljesíthetıségét igazoló érvényességi feltétel, 
az a mővelet, amely mindenkor megelızi a kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételét. A pénzügyi 
ellenjegyzés az elıirányzat és a fedezet meglétének, valamint a jogszerőségének ellenırzésére irányul. 
A roma nemzetiségi önkormányzat kötelezettségvállalása esetén pénzügyi ellenjegyzésre jogosult az 
Adó- és Pénzügyi Iroda vezetıje, akadályoztatása esetén a pénzügyi csoportvezetı. 
 
A pénzügyi ellenjegyzésre jogosultak nevét és aláírás mintáját az Utalványozási Rend tartalmazza. 
 
 
 
 

11. Szakmai teljesítések igazolása 
  
A teljesítések igazolása alatt az elvégzett munka, szolgáltatás, a szállított áru átvételét értjük és ezt a 
tényt az okmányon aláírással is igazolni kell. Az ilyen feladatokkal megbízott dolgozónak arról kell 
meggyızıdnie és ezt a tényt az okmányon aláírásával igazolnia, hogy 
− a szállított áru a megrendelés szerint hiánytalanul, megfelelı minıségben megérkezett-e, 
− a munka elvégzése elıírásszerően és a szerzıdésnek megfelelıen megtörtént-e, 
− a szolgáltatást nyújtó a vállalt kötelezettséget a megfelelı minıségben teljesítette-e. 
 
Szakmai teljesítés igazolására jogosultak körét és aláírásuk mintáját az Utalványozási Rend tartalmazza. 

12. Érvényesítés 
 
Az érvényesítés az a mővelet, amely alapján a kiadás teljesítésének és a bevételek beszedésének 
elrendelése megtörténik. A kiadás teljesítésének és a bevétel beszedésének elrendelése elıtt okmányok 
alapján ellenırizni, szakmailag igazolni kell azok jogosultságát, összegszerőségét, a szerzıdés, 
megrendelés, megállapodás teljesítését.  
A roma nemzetiségi önkormányzatnál az érvényesítést a Polgármesteri Hivatal ezzel megbízott 
pénzügyi-számviteli szakképesítéső dolgozói végzik. 
 
Az érvényesítést végzı és a szakmai teljesítést igazoló nem lehet azonos személy. 

Érvényesítésre jogosultak körét az Utalványozási Rend tartalmazza. 
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13. Utalványozás 
 
Az utalványozás a kötelezettségvállalás alapján beszerzett termékhez, vagy szolgáltatáshoz kapcsolódó 
fizetési kötelezettség (kiadás) teljesítésének, a bevétel beszedésének, vagy elszámolásának elrendelése. 
Az utalványrendeletet, az utalványozásra jogosultak körét és aláírás mintájukat az Utalványozási Rend 
tartalmazza. 

14. A kötelezettség vállalás személyi feltételei 
 
A kötelezettségvállaló és a pénzügyi ellenjegyzı ugyanazon gazdasági esemény tekintetében azonos 
személy nem lehet. Az érvényesítı ugyanazon gazdasági esemény tekintetében nem lehet azonos a 
kötelezettségvállalásra, utalványozásra jogosult és a teljesítést igazoló személlyel. 
Kötelezettségvállalási, pénzügyi ellenjegyzési, érvényesítési, utalványozási és teljesítés igazolására 
irányuló feladatot nem végezheti az a személy, aki ezt a tevékenységét a Polgári Törvénykönyv szerinti 
közeli hozzátartozója, vagy maga javára látná el. 
 

15. Fizetési számlával kapcsolatos feladatok ellátása 
 
A roma nemzetiségi önkormányzatnak a készpénzforgalmon kívüli pénzforgalma lebonyolítása céljára 
önálló fizetési számlával kell rendelkeznie. 
 
Az önálló fizetési számla nyitásával kapcsolatos teendıkért valamint az azokkal kapcsolatos határidıkért 
Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatala Adó-és Pénzügyi Iroda pénzügyi csoportvezetıje a felelıs. 
 
Törzskönyvi nyilvántartásba vételért és az adószám igénylésével kapcsolatos határidıkért és 
együttmőködési kötelezettségekért a roma nemzetiségi önkormányzat esetén Lajosmizse Város 
Polgármesteri Hivatala vezetıi referense a felelıs. 

16. Belsı ellenırzés 
 
A jegyzı felhatalmazza a belsı ellenırt a roma nemzetiségi önkormányzat belsı ellenırzési feladatainak 
ellátására. 
 
 
Lajosmizse, 
 
 
 

Basky András                      Lakatos Pál  
   Lajosmizse Város Önkormányzatának          Lajosmizse Város Roma  

polgármestere       Nemzetiségi Önkormányzat 
               elnöke” 
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2. melléklet a 4/2013. (...) önkormányzati rendelethez  
 
„5 melléklet a 11/2011. (IV.14. ) önkormányzati rendelethez 
 
 

 
 
 
 
 
 

Lajosmizse Város Önkormányzata a következı szakfeladatokat használja: 
          

3600001 Víztermelés,-kezelés,-ellátás 

3700001 Szennyvíz győjtése, tisztítása, elhelyezése 

3821011 Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása 

4221001 Folyadék szállítására szolgáló közmő építése 

5220011 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 

6800011 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

6800021 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

8130001 Zöldterület kezelés 

8411121 Önkormányzati jogalkotás 

8411241 Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység 

8411261 Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége 

8414021 Közvilágítás 

8414031 Városgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások 

8419079 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel 

8821115 Aktív korúak ellátása 

8821125 Idıskorúak járadéka 

8821135 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon 

8821145 Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás 

8821155 Ápolási díj alanyi jogon 

8821175 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás 

8821185 Kiegészítı gyermekvédelmi támogatás 

8821195 Óvodáztatási támogatás 

8821225 Átmeneti segély 

8821235 Temetési segély 

8821245 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 

8822025 Közgyógyellátás 

8822035 Köztemetés 

8899675 Mozgáskorlátozottak gépjármőszerzési és átalakítási támogatása 

8903011 Civil szervezetek mőködési támogatása 

8904411 Rövid idıtartamú közfoglalkoztatás 

9804421 Foglalkoztatást helyettesítı támogatásra jogosultak hosszabb idıtartamú közfoglalkoztatása 

8906021 Szakmai érdekképviseleti tevékenység támogatása 

9311021 Sportlétesítmények mőködtetése és fejlesztése” 
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5. Napirendi pont 
Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye 
intézményvezetıi állására kiírt pályázat elbírálása 
Elıadó: Basky András polgármester 
 
Basky András polgármester: Mint tudjuk jól, az Egészségháznak van egy intézményvezetıje, aki 
immár a második ciklusát tölti, és akinek lejár a kinevezése, így ki kellett írnunk a pályázatot, melyre egy 
pályázat érkezett be, ez pedig Józsáné Irénke pályázata volt. Akik látták a pályázatát, láthatták, hogy 
mennyire alapos. Megmondom ıszintén, ha csak annyit írt volna le, hogy továbbra is így folytatná, 
ahogy eddig, nekem az is elég lett volna. Az intézmény mőködése Irénke vezetésével továbbra is 
biztosított. Azt kérem a Képviselı-testület tagjaitól, hogy támogassuk szavazatunkkal. Az 
elıterjesztésben egy módosítást szeretnék tenni, mégpedig a határozat-tervezetben a munkáltatói 
döntésen alapuló résznél a dátum helyesen 2013. április 1.-tıl 2018. március 31-ig. Az ÖIB bizottság 
tárgyalta, elfogadásra javasolta. Kérdezem elnök asszonyt, kíván-e hozzáfőzni valamit? 
 
Sebık Márta ÖIB elnök, képviselı: Hosszasan beszéltünk a pályázatról a bizottsági ülésen, 
kiértékeltük. Nagyon szépen bemutatja az elmúlt 12 évet, és a jövıt is. Az ÖIB bizottság támogatja 
Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye 
intézményvezetıjének Józsáné dr. Kiss Irén kinevezését. 
 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök, képviselı: Szeretném bejelenteni személyes érintettségemet, így én 
nem veszek részt a szavazásban.  
 
Basky András polgármester: Rendben, elfogadom, hiszen nekünk kell kineveznünk Irénkét, nem pedig 
saját magának.  
15.30 órakor szünetet rendelek el a titkos szavazás lebonyolítására, és felkérem Belusz Lászlót, az 
Ügyrendi és Sport Bizottság elnökét, hogy bonyolítsa le a titkos szavazást. A szavazás helyszíne a 
kistárgyaló terem. 
 
 
S z ü n e t  
 
 
Basky András polgármester: 16.00 órakor folytatjuk ülésünket, és megkérem Belusz Lászlót, az 
Ügyrendi és Sport Bizottság elnökét, hogy ismertesse a szavazás eredményét. 
 
Belusz László Ügyrendi Bizottság elnöke: Tisztelt Képviselı-testület! 
Szeretném ismertetni a Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális 
Intézménye intézményvezetıi állására a titkos szavazás eredményét. 
A Képviselı-testület tagjai közül jelen volt 12 fı. Leadott szavazatok száma 11 db. Ebbıl érvénytelen 
szavazatok száma 0 db, érvényes szavazatok száma 11 db 
Az Ügyrendi és Sport Bizottság megállapítja, hogy Józsáné dr. Kiss Irén személyére leadott érvényes 
szavazatok száma 11 db, így a Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és 
Szociális Intézménye intézményvezetıjének beosztására megbízást kapott. Gratulálunk neki.  
 
Basky András polgármester: Köszönöm szépen. Gratulálok Józsáné Irénkének és azt kérem 
mindenkitıl, hogy továbbra is támogassuk a munkáját. A szavazás eredményeképpen a határozatot is el 
kell fogadnunk, melyet akkor most kitöltenénk. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-
testülete, mint Lajosmizse és Felsılajos Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézményfenntartó 
Társulás gesztor Önkormányzata Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és 
Szociális Intézménye intézményvezetıi beosztásának ellátására Józsáné dr. Kiss Irén 6050, Lajosmizse, 
Petıfi u. 3. szám alatti lakosnak megbízást ad. 

A magasabb vezetıi megbízás határozott idıre, 2013. április 1. napjától 2018. március 31. napjáig szól.  
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465.545.- Ft illetményét Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az alábbiak szerint 
állapítja meg: 

- Garantált illetmény:     252.405.-Ft 

- Magasabb vezetıi pótlék:       50.000.-Ft 

- Illetménynövekedés:         25.240.- Ft 

- Munkáltatói döntésen alapuló rész      

  (2013. április 1.-tıl 2018. március 31-ig)                         137.900.-Ft 

   Összesen:       465.545.- Ft 

 
Basky András polgármester: Kérdezem a Képviselı-testület tagjait, van-e valakinek kérdése, 
véleménye, javaslata ezzel kapcsolatosan? 
 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök, képviselı: Szeretném megint bejelenteni személyes érintettségemet, 
így én nem veszek részt a határozat szavazásban.  
 
Basky András polgármester: Rendben. Amennyiben nincs több kérdés, akkor a határozat-tervezetet 
szavaztatom, az általam elmondott kiegészítésekkel. Kérem, aki ezt elfogadja, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 11 igen szavazattal, - tartózkodás, ellenszavazat nem volt, 1 fı 
Józsáné dr. Kiss Irén nem szavazott- az alábbi határozatot hozta: 
 
 
26/2013. (II. 14.) ÖH. 
Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi,  
Gyermekjóléti és Szociális Intézménye  
intézményvezetıi beosztására megbízás adása 
 

Határozat 
 

1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete, mint Lajosmizse és Felsılajos 
Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézményfenntartó Társulás gesztor Önkormányzata 
Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye 
intézményvezetıi beosztásának ellátására Józsáné dr. Kiss Irén 6050, Lajosmizse, Petıfi u. 3. 
szám alatti lakosnak megbízást ad. 

 

A magasabb vezetıi megbízás határozott idıre, 2013. április 1. napjától 2018. március 31. 
napjáig szól.  

 

465.545.- Ft illetményét Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az alábbiak szerint 
állapítja meg: 

- Garantált illetmény:     252.405.-Ft 

- Magasabb vezetıi pótlék:       50.000.-Ft 

- Illetménynövekedés:         25.240.- Ft 

- Munkáltatói döntésen alapuló rész      

  (2013. április 1.-tıl 2018. március 31-ig)                         137.900.-Ft 

   Összesen:       465.545.- Ft 
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2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete felhatalmazza a polgármestert a 
megbízással kapcsolatos feladatok ellátására. 

 

3.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete felkéri az aljegyzıt, hogy az 1.) 
pontban meghatározott döntésrıl Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testületét 
tájékoztassa. 

 

Felelıs: Képviselı-testület, polgármester 

Határid ı: 2013. február 14. 

 
 
 
6. Napirendi pont 
Raklap és Tüzép Kft kérelme útcsatlakozás létesítéséhez, út használatához  
Elıadó: Basky András polgármester 
 
Basky András polgármester: A kiosztós anyagok közül az elsı a Raklap és Tüzép Kft kérelme, amit 
tárgyalnánk. Az elıterjesztés végén van egy térkép, melyen látható a Raklap és Tüzép Kft helye. 2008-
ban kellett volna rendeznie a bejutást a területére, de nem tudta beszerezni az út használatához az 
engedélyt. Most azzal fordult hozzánk, hogy hátulról hagy közelítse meg, egy 4 m széles úton, ami 
jelenleg nem is létezik, csak a térképen. A telepet nagy gépekkel, teherautókkal kívánja megközelíteni. 
Van egy felvetés a levelében, hogy kialakítaná ezt az utat, de a 4m-es szélesség kevés. Csak rendezési 
terv módosítással lehetne megoldani. Láthatóak fényképek a területrıl, igazából nyomvonala sincs még 
az útnak. A terület mőszaki adottságai olyanok, hogy nem alkalmas erre. Megfelelı szélességőre 
kialakítva, rendezési terv módosítással lehetne csak megoldani.  
 
dr. Adonyi Lajos alpolgármester: A Ladánybenei útról a fatelep által aszfaltozott út hány méter széles? 
 
Basky András polgármester: Tudomásom szerint az aszfaltozott rész 4 méter, de valójában 10 méter 
széles, de kérdezem Kovács Gábor kollegámat. 
 
Kovács Gábor építésügyi ügyintézı: Azt mi már nem látjuk sajnos, mert az már Ladánybenéhez 
tartozik. A Lajosmizsei rész 12 méter széles, ebbıl az aszfaltozott rész 4 méter.  
 
dr. Adonyi Lajos alpolgármester: Ezen a szembejövı forgalom elfér? 
 
Kovács Gábor építésügyi ügyintézı: Igen. 
 
Apró Ferenc képviselı: Ez most annyira sürgıs lett, hogy ebben ma feltétlen döntenünk kell? 
 
Basky András polgármester: Ezt kérték tılünk, mert ahhoz, hogy az engedélyt megkapják, kell az 
úthasználat. 
 
Apró Ferenc képviselı: Az elıterjesztésben leírja, hogy 10-15 embernek ad munkát. Én nem emelnék 
gátat nekik, ha lehetséges, mert nyilván adót is fizetne a településnek, ami meg jó lenne. 
 
Basky András polgármester: Az 5. pontban felhívjuk a figyelmét, hogy milyen széles utat alakítson ki, 
és akkor nincs akadálya a dolognak.  
 
Orbán Antal képviselı: Kinek a tulajdona ez a terület? 
 
Basky András polgármester: A 4 méter az önkormányzaté, a többi magánterület. 
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Orbán Antal képviselı: Akkor én úgy gondolom, hogy semmi akadálya nincs, mert egyszer csak 
gondol egyet, és elmegy innen. 
 
Basky András polgármester: Nem az akadály gördítésrıl van szó, hanem a megfelelı körülmények 
megteremtésérıl.  
 
dr. Adonyi Lajos alpolgármester: Itt az a probléma, hogy ez az út nem kamionforgalomra lett 
kialakítva, és az önkormányzat felelıssége lesz, ha például baleset történik ezen az úton. Ha ı vállalja, 
hogy kialakítja az út felületét, akkor nincs gond. Mi ne vállaljunk magunkra olyan felelısséget, ami 
látható, hogy jogszabálysértı. 
 
Orbán Antal képviselı: Ez nem indok, hiszen a felüljárón is a kamionok hogy közlekednek. Ezt meg 
kell oldanunk, hogy valahogyan engedélyezzük neki. 
 
Basky András polgármester: Azt gondolom, hogy a feltételeknek meg kell lenniük. Itt nincs meg 
minden feltétel ahhoz, hogy kamionnal lehessen közlekedni. Ennyi erıvel bárhol járhatna, ahol csak 
akar. Feltétel nélkül nem lehet hozzájárulni.  
 
Orbán Antal képviselı: Nem feltétel nélkül gondoltam én sem.  
 
dr. Adonyi Lajos alpolgármester: İ korábban máshol, egy magánúton járt be a területére. 
 
Apró Ferenc képviselı: A tervezett behajtás a hosszabb szakasz Ladánybene felıl, ha megfelelı 
mennyiségben felvásárolja a területet, és kiszélesíti 12 méteresre, akkor szerintem sincs akadálya a 
dolognak. 
 
Belusz László ÜSB elnök, képviselı: A területen elég hosszan ki kell építeni az utat. Mivel nem 
ismertek a feltételek, nem lehetne behívni a két érintett felet és tisztázni velük a körülményeket? 
 
Basky András polgármester: Voltak már bent nálam, én beszéltem velük. Az lenne a kérésem, hogy 
tartózkodjunk a személyi és vállalkozást érintı kijelentésektıl.  
 
Koller Dániel képviselı: Ebben én most nem fogok tudni dönteni, hiszen annyira nem tisztázottak a 
körülmények. 
 
Kollár László MG elnök, képviselı: A Raklap és Tüzép Kft tudomásom szerint közvetlen határos az 
úttal, hogy nem tud itt bejárni? 
 
Kovács Gábor építésügyi ügyintézı: A térképen csak a besötétített terület a kérelmezı tulajdona. 
 
Basky András polgármester: Akkor tehát Orbán Antalnak volt egy módosító javaslata, hogy járuljunk 
hozzá, hogy bejárjon ezen a területen. Legyen-e feltétel kikötve? 
 
Orbán Antal képviselı: Igen, hogy a szembejövı is elférjen. 
 
Basky András polgármester: Ez viszont benne van az 5-ös pontban, hogy amennyiben a feltételeket 
teljesíti, akkor nincs akadálya. Itt most egy vitás helyzet van. Ha hozzájárulunk, akkor minden probléma 
az önkormányzatot fogja terhelni az úttal kapcsolatban. Ez így elfogadható? 
 
Orbán Antal képviselı: Igen. Eddig hány méteren járt be? 
 
Kovács Gábor építésügyi ügyintézı: 10 méteren. 
 
Basky András polgármester: Akkor az eredeti határozat-tervezetet szavaztatom, hogy feltétel nélkül 
nem járulunk hozzá, de ha megteremti a megfelelı körülményeket, akkor igen.  
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Van-e valakinek még ezzel kapcsolatban kérdése, véleménye, javaslata? Amennyiben nincs, kérem aki 
ezt elfogadja, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 11 igen szavazattal, - 1 
tartózkodással, ellenszavazat nem volt- az alábbi határozatot hozta: 
 
 
 
27/2013. (II. 14.) ÖH. 
Raklap és Tüzép Kft kérelme útcsatlakozás létesítéséhez 

 
Határozat 

 
1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 0704-es helyrajzi számú helyi közút 

tekintetében a jelenlegi mőszaki adottságok miatt (kialakítatlan, keskeny, mintegy 4 m szélességő út, 
amely gazdasági övezet teherforgalmának fogadására alkalmatlan) nem járul hozzá, hogy a 0703/35 
helyrajzi számú ingatlanról útcsatlakozást létesítsenek, az ipari épület használatbavételéhez és 
használatához a 0704 helyrajzi számú utat felhasználják. 
 

2) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete felhívja a kérelmezı Raklap és Tüzép Kft 
figyelmét arra, hogy „A közút felbontásához, annak területén, az alatt vagy felett építmény vagy más 
létesítmény (a továbbiakban együtt: építmény) elhelyezéséhez, a közút területének egyéb nem 
közlekedési célú elfoglalásához (a továbbiakban együtt: nem közlekedési célú igénybevétel) a közút 
kezelıjének a hozzájárulása szükséges. Ha a közutat nem közlekedési célból a kezelı hozzájárulása 
nélkül, vagy a hozzájárulásban elı-írt feltételektıl eltérıen vették igénybe, a közlekedési hatóság - a 
közút kezelıjének kérelme alapján - az igénybe vevıt az eredeti állapot helyreállítására, a 
hozzájárulásban elıírt feltételek betartására, illetve a közút állagának védelme és a forgalom 
biztonsága érdekében szükséges intézkedések megtételére kötelezheti, továbbá pótdíj fizetésére 
kötelezi.” 
 

3) Indokolt esetben Lajosmizse Város Önkormányzata a rendelkezésére álló eszközökkel, így például 
korlátozó közlekedési táblákkal (mindkét irányból behajtani tilos) is fenn kívánja tartani a 
közlekedés jelenlegi rendjét (az út jelenleg használaton kívül van). 
 

4) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testülete döntését a közúti közlekedésrıl szóló 1988. 
évi I. törvény 42/A. § (1) bekezdés b) pontjában és a 46. § (1) bekezdés a) pontjában foglaltakra 
figyelemmel hozta meg, egyúttal tájékoztatja a kérelmezıt, hogy amennyiben a döntésben 
foglaltakkal nem ért egyet, úgy azok módosítása, vagy megváltoztatása érdekében az illetékes 
közlekedési hatósághoz (Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelıségéhez, 6000 
Kecskemét, Szent István krt. 19/a) fordulhat. 
 

5) A fentieken túl Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testülete tájékoztatja a Kérelmezıt, 
hogy amennyiben a kérelemmel érintett út (0704 hrsz) tekintetében megteremti a gazdasági terület 
áru- és teherforgalmának biztosításához szükséges feltételeket (így különösen a megfelelı mőszaki 
kialakításhoz – burkolat, vízelvezetés, stb. – szükséges keresztmetszet, útszélesség), úgy a kezelıi 
hozzájárulás megadására elvileg lehetıség nyílik. A közlekedési területek kialakításának részletes 
feltételeit, így a közutakra és magánutakra vonatkozó szabályokat Lajosmizse Város 
Önkormányzatának a város helyi építési szabályzatáról szóló, többször módosított 2/2008. (I.23.) 
rendelete 15. §-a tartalmazza. 
 

6) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy ezen 
döntést a kérelmezı felé kiadmányozza az Önkormányzat nevében. 
 

Felelıs: Képviselı-testület 
Határid ı: 2013. február 14. 
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7. Napirendi pont 
A Fekete István Általános Iskola, Kollégium és Sportiskola vonatkozásában a felvételi 
körzethatárok meghatározására vonatkozó vélemény 
Elıadó: Basky András polgármester 
 
Basky András polgármester: Kérte a Kormányhivatal, hogy jelöljük ki a körzethatárokat az iskola 
vonatkozásában, Lajosmizse és Felsılajos tekintetében. Ezért a határozat-tervezetben azt mondanánk ki, 
hogy a Felsılajosi gyermekek járhatnak Lajosmizsére iskolába, és ez fordítva is igaz lenne, úgy, ahogyan 
ez jelenleg is mőködik. Az ÖIB bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolta.   
Van-e még valakinek kérdése, véleménye, javaslata? Amennyiben nincs, kérem aki ezt elfogadja, 
kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 12 igen szavazattal, - tartózkodás, 
ellenszavazat nem volt- az alábbi határozatot hozta: 
 
 
28/2013. (II. 14.) ÖH. 
A Fekete István Általános Iskola, Kollégium és Sportiskola  
vonatkozásában a felvételi körzethatárok meghatározására vonatkozó vélemény 
 
 

Határozat 
 

1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Bács-Kiskun Megyei 
Kormányhivatal részére javasolja, hogy a Fekete István Általános Iskola, Kollégium és 
Sportiskola lajosmizsei általános iskolai tagintézménye vonatkozásában felvételi körzethatárként 
Lajosmizse város és Felsılajos község közigazgatási területét jelölje meg. 
 

2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az 1.) pontban meghatározott 
javaslatának indokolásaként az alábbiakat adja elı: 

- Mindkét település településszerkezetét figyelembe véve jelentıs külterülettel 
rendelkezik. Ennek következtében elsısorban a gyermekek érdekeit szem elıtt tartva 
adott esetben az általános iskolai nevelés-oktatás elsı-negyedik évfolyamon könnyebben 
elérhetı az egymással határos településen lévı, ugyanazon köznevelési intézmény 
tagintézményében. A Felsılajosi tagintézményben jelenleg 26 fı lajosmizsei és 29 fı 
felsılajosi gyermek veszi igénybe elsı-negyedik évfolyamon a nevelést és oktatást. 

- A Felsılajosi Tagintézményben csak elsıtıl a negyedik évfolyam végéig folyik oktató-
nevelı munka, ezt követıen az ötödik-nyolcadik évfolyamon a felsılajosi gyermekek 
tankötelezettségüknek - évtizedek óta és jelenleg is - Lajosmizsén tesznek eleget. 

3.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete felkéri a polgármestert, hogy 
fentiekrıl a Bács-Kiskun Megyei kormányhivatalt tájékoztassa. 

 
 
Felelıs: Képviselı-testület 
Határid ı: 2013. február 14. 

 
 
 
8. Napirendi pont 
A KEOP-5.5.0/B számú pályázati konstrukcióra benyújtandó „A lajosmizsei Egészségház 
épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva” címő pályázattal 
kapcsolatos döntések II. 
Elıadó: Basky András polgármester 
 
Basky András polgármester: Az Egészségház KEOP-os pályázata tekintetében folyamatos változások 
állnak fenn. Változott a pályázati kiírás, továbbra is benyújtjuk, de  nem az A pontban, hanem a B 
pontban, ez az 50 millió forint alatti kiírás. Így a projekt összes költsége bruttó 66.367.388.- FT. A 
projekt elszámolható költsége bruttó 58.348.969.- Ft. A projekt keretében igényelt támogatás összege: 
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bruttó 49.596.627.- Ft. Nyilatkoznunk kell arról, hogy az önrészt elkülönítjük, és azok a határozatok, 
amiket eddig ezzel a pályázattal kapcsolatban meghoztunk, hatályukat vesztik. Az I. határozat-
tervezetnél kérem javítsuk a pályázat számát  KEOP-5.5.0/B-re, A helyett, és a címe is változott, 
mégpedig: „Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva”. Mivel azt 
a pályázatot, amin eredetileg szerettünk volna indulni, hirtelen bezárták, így az 50 millió forint alatti 
kategóriában kell indulnunk. Van-e valakinek kérdése, véleménye, javaslata? 
 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök, képviselı: Szeretném bejelenteni személyes érintettségemet, így a 
napirendnél a szavazásban nem veszek részt. 
 
Basky András polgármester: Rendben. Akkor felteszem szavazásra az I. határozat-tervezetet, mely 
utoljára került kiosztásra, azzal, hogy az 1) pontban a címét javítsuk „Épületenergetikai fejlesztések 
megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva”-ra, és a nagy A-t javítsuk B-re, a KEOP-5.5.0 
megjelölés után. Van-e valakinek még kérdése, véleménye, javaslata ezzel kapcsolatosan? Amennyiben 
nincs, kérem aki ezt elfogadja, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 11 igen 
szavazattal, - tartózkodás, ellenszavazat nem volt, Józsáné dr. Kiss Irén nem szavazott- az alábbi 
határozatot hozta: 
 
 
 
29/2013. (II. 14.) ÖH. 
Pályázat benyújtása a KEOP-5.5.0/B 
azonosító számú pályázati kiírásra 

  
Határozat 

 
1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy pályázatot nyújt be 
a KEOP-2012-5.5.0/B azonosító számú, „Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás 
hasznosítással kombinálva” címő pályázati kiírásra. 

2.) A projekt összes költsége bruttó 66.367.388.- FT. A projekt elszámolható költsége bruttó 
58.348.969.- Ft. A projekt keretében igényelt támogatás összege: bruttó 49.596.627.- Ft. 

3.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete vállalja, hogy a KEOP-5.5.0/B 
azonosító számú pályázati konstrukcióra benyújtandó „A lajosmizsei Egészségház 
épületenergetikai fejlesztése” címő pályázat megvalósításához szükséges önrészt, bruttó 
8.752.345.- forintot a 2013. évi költségvetésében elkülönít. 

4.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete felhatalmazza a polgármestert, 
hogy pályázatot nyújtsa be, valamennyi intézkedést tegyen meg, valamint a szükséges 
megállapodásokat kösse meg a pályázat benyújtása érdekében. 

5.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy ezen határozat 
meghozatalával egyidejőleg hatályát veszti a 15/2013. (I. 31.) önkormányzati határozat és a 
22/2013. (II. 08.) önkormányzati határozat. 

Felelıs: Képviselı-testület, polgármester 

Határid ı: 2013. február 14. 

 
 
Basky András polgármester: Most a II. határozat-tervezetet szavaztatom, ami a kiosztós anyagban 
található, melyben nyilatkozunk, hogy az önrészt elkülönítjük a 2013. évi költségvetésünkben, és 
hatályukat veszti a 21/2013. (II. 08.) önkormányzati határozat 1.) pontja az alábbiak szerint módosul és a 
döntés meghozatalával egyidejőleg a 21/2013. (II. 08.) önkormányzati határozat 1.) pontja.  Van-e 
valakinek még kérdése, véleménye, javaslata ezzel kapcsolatosan? Amennyiben nincs, kérem aki ezt 
elfogadja, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 11 igen szavazattal, - 
tartózkodás, ellenszavazat nem volt, Józsáné dr. Kiss Irén nem szavazott- az alábbi határozatot hozta: 
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30/2013. (II. 14.) ÖH. 
Nyilatkozat „A lajosmizsei Egészségház 
épületenergetikai fejlesztése” 
címő pályázattal kapcsolatban felmerült költségrıl 

 
  

Határozat 
 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a 21/2013. (II. 08.) 
önkormányzati határozat 1.) pontja az alábbiak szerint módosul és a döntés meghozatalával 
egyidejőleg a 21/2013. (II. 08.) önkormányzati határozat 1.) pontja hatályát veszti: 

„1.)Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy „A lajosmizsei 
Egészségház épületenergetikai fejlesztése” címő pályázat nyertessége esetén a megvalósításához 
kapcsolódó, a pályázatban nem elszámolható bruttó 8.018.419.- forint költséget a 2013. évi 
költségvetésének terhére biztosítja annak érdekében, hogy a projekt megvalósulhasson.” 

 

Felelıs: Képviselı-testület, polgármester 

Határid ı: 2013. február 14. 

 
 
 
Basky András polgármester: Most pedig a III. határozat-tervezetet szavaztatom, mely arról szól, hogy 
pályáznánk az EU önerı Alapra, és szintén a kiosztós lapon szerepel. Van-e valakinek kérdése, 
véleménye, javaslata ezzel kapcsolatosan? Amennyiben nincs, kérem aki ezt elfogadja, kézfelemeléssel 
jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 11 igen szavazattal, - tartózkodás, ellenszavazat nem 
volt, Józsáné dr. Kiss Irén nem szavazott- az alábbi határozatot hozta: 
 
 
 
31/2013. (II. 14.) ÖH. 
„A lajosmizsei Egészségház 
épületenergetikai fejlesztése” 
címő pályázat önerejének 
megpályázása EU Önerı Alapból 
 
 

 Határozat 
 
 

1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete felhatalmazza a polgármestert, 
hogy az EU Önerı Alap felhasználására a „A lajosmizsei Egészségház épületenergetikai 
fejlesztése” címő pályázat esetében vissza nem térítendı önerı-támogatási formára nyújtson be 
pályázatot. 

2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy ezen határozat 
meghozatalával egyidejőleg hatályát veszti a 23/2013. (II. 08.) önkormányzati határozat. 

 

Felelıs: Képviselı-testület, polgármester 

Határid ı: 2013. február 14. 
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9. Napirendi pont 
Interpelláció 
Elıadó: Basky András polgármester 
 
Basky András polgármester: Kérdezem képviselı társaimat, hogy ki szeretne interpellálni? 
 
Belusz László ÜSB elnök, képviselı: A szelektív hulladékszállítás rendje megváltozott, véleményem 
szerint jobban kellene ezt propagálni, mert nem tudnak az emberek róla. A másik dolog, hogy a 
Ladánybenei úttal kapcsolatban most már tényleg tenni kellene valamit, felvenni a kapcsolatot a 
közlekedésfelügyelettel, mert nagyon rossz állapotban van. 
 
Basky András polgármester: A honlapunkon elérhetı a szelektív hulladékszállítás rendje, de a 
hangosbemondón is bemondjuk majd. A Ladánybenei úttal kapcsolatban a tervek elkészültek, a pályázati 
kiírás készülıben van, a problémával kapcsolatos levelünket elküldtük az országgyőlési képviselınknek 
is, valamint el fogjuk küldeni Bányai Gábornak is. A pályázatot nem mi fogjuk benyújtani, hanem a 
közútkezelı, de bízunk abban, hogy hamarosan meg fog oldódni ez a probléma.  
 
Kollár László MG elnök, képviselı: Szeretném kérni, hogy a falugazdász kerüljön vissza abba a 
szobába, ahol eddig is volt, és legyen sorszámos behívó ott is. 
 
Basky András polgármester: Ezzel kapcsolatban felvettük a kapcsolatot dr. Kerékgyártó Judittal, a 
Kecskeméti Járási Hivatal vezetıjével, de még nem kaptam választ. Ismét rá fogunk kérdezni. Az 
ügyfélhívó abba az irodába is be van kötve, ahol jelenleg van. Ki van írva a pályázat a falugazdászi 
állásra, tudomásom szerint 5 pályázat érkezett be, és a pályázat elbírálásánál konzultálni fogunk a Járási 
Hivatal vezetıjével.  
 
Orbán Antal képviselı: A múltkori ülésen feltett kérdéseimre a választ megkaptam, és elfogadom. 
Köszönöm szépen. A költségvetésnél tárgyaltuk, hogy mennyire nincs pénz, hogy hitelt kell felvennünk, 
és véleményem szerint éppen itt lenne az ideje, hogy felvegyük a kapcsolatot az országgyőlési 
képviselınkkel, hogy lobbizzon a városért egy kicsit. Például miért nincs fogadóórája Lajosmizsén? 
Szerintem sokat tudna tenni értünk, ha akarna, hiszen Lajosmizsének nagy szerepe volt abban, hogy 
képviselı lett. 
 
Basky András polgármester: Sok szavazatot kapott Lajosmizsén, az biztos. Én rendszeresen szoktam 
kérni a segítségét különbözı ügyekben, meg fogom neki említeni a Lajosmizsei fogadóórát is. 
 
Apró Ferenc képviselı: Szeretném ha polgármester úr egy pár szót szólna a fakivágásokról a 
benzinkútnál. A másik dolog, hogy az Arany János utca még mindig nagyon rossz, semmilyen változás 
nem történt. A harmadik pedig, hogy tervezi-e, hogy egy hozzá értı traktorost felvesz az új traktorra? 
 
Basky András polgármester: Igen, egy olyan személy lesz a traktoros, aki már dolgozott nálunk 
közmunka programban. Az Arany János utcát ha az idıjárás engedi, kijavítjuk. A fakivágásokkal 
kapcsolatosan átadom a szót Szilágyi Ödön kollegámnak. 
 
Szilágyi Ödön csoportvezetı: A fakivágást a közútkezelı végezte, nem mi, hiszen a terület is az övék. 
 
Sebık Márta ÖIB elnök, képviselı: A Rákóczi utca és Dózsa György út keresztezıdésében van egy 
lámpa, amely egy ideje le van takarva egy kartonnal. Kérem, valaki intézkedjen ez ügyben. 
 
Basky András polgármester: Rendben, megnézzük. 
 
Péli Szilveszter képviselı: Szeretném kérni a polgármester úr és a Képviselı-testület támogatását abban, 
hogy a székely zászló kikerüljön az épületre. Mint tudjuk Romániában betiltották a magyarjainknak a 
magyar zászló használatát, és szolidaritásképpen már több intézményre kikerült  a székely zászló 
idehaza. 
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Basky András polgármester: Nyitott kapukat döngetsz. Márta egyébként már adott kölcsön nekünk egy 
székely zászlót, szeretném kérni a Képviselı-testület tagjait, hogy támogassanak abban, hogy ezt 
kitegyük a Városháza épületére. Orbán Antal vállalta, hogy összegyőjti a képviselıktıl a zászló árát, és 
akkor tudunk venni egyet. Van-e még interpelláció? Amennyiben nincs, még egy pár gondolatot 
mondanék. Két nagy horderejő dologban hoztunk ma döntést, az egyik a 2013. évi költségvetésünk, 
köszönöm mindenkinek a munkáját, aki ebben részt vett. A feladat adott, ezt a költségvetést tartanunk 
kell. A másik fontos döntés az intézményvezetı kinevezése, ehhez kívánok jó munkát Irénkének.  
Kérdezem képviselı társaimtól, hogy elfogadják-e az interpellációkra adott válaszaimat? 
 
Belusz László ÜSB elnök, képviselı: Igen, elfogadom a választ. 
 
Kollár László MG elnök, képviselı: Igen, elfogadom a választ. 
 
Orbán Antal képviselı: Igen, elfogadom a választ. 
 
Apró Ferenc képviselı: Igen, elfogadom a választ. 
 
Sebık Márta ÖIB elnök, képviselı: Igen, elfogadom a választ. 
 
Péli Szilveszter képviselı: Igen, elfogadom a választ. 
 
Basky András polgármester: Köszönöm szépen, megköszönöm a jelenlevık részvételét, mai ülésünket 
ezennel berekesztem 17.30 órakor. 
 
 
 
 
 
 
 

K.mf. 
Basky András sk.           Muhariné Mayer Piroska sk. 
  polgármester              aljegyzı   
       


