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Lajosmizse Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 
 
LMKOH/349-12/2019. 
 
 

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
2019. július 23-án (kedden) 8.00 órakor megtartott rendkívüli üléséről 

 
 
 
 
Az ülésen hozott rendelet száma és tárgya: 
 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2019. (…..) önkormányzati rendelete 
a 2019. évi költségvetésről szóló 8/2019. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
 
Az ülésen hozott határozatok száma és tárgya: 
 
 
103/2019. (VII. 23.) ÖH.  130. születésnapját ünneplő Budapest-Lajosmizse 
    közötti összekötő vasútvonal ünnepsége 
 

104/2019. (VII. 23.) ÖH.   Döntés a járási hivatalok kialakításához 
    kötött megállapodás módosításának elfogadásáról 
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JEGYZŐKÖNYV 
 
 
Készült:  Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
               2019. július 23-án, (kedden) reggel 8.00 órakor Lajosmizse Város   
               Önkormányzat Dísztermében megtartott rendkívüli Képviselő-testületi   
               üléséről. 
 
Jelen vannak:  Basky András   polgármester 

Sápi Tibor   alpolgármester 
   Sebők Márta   képviselő, PEB elnök 
   Józsáné dr. Kiss Irén   képviselő, tanácsnok 
   Borbély Ella   képviselő 

Fekete Zsolt   képviselő, MB elnök 
Orbán Antal   képviselő 
Péli Szilveszter  képviselő 

 
dr. Adonyi Lajos alpolgármester, Belusz László képviselő, Sápi Zsomborné képviselő az ülésről 
igazoltan van távol. 
 
Tanácskozási joggal megjelentek:  Muhariné Mayer Piroska aljegyző 
      Gyurgyik Erzsébet vezetői referens 
      Horváth Sándor pályázati referens 
      Guti Istvánné Művelődési Ház igazgató 
      Suba Benedek megbízott IGSZ vezető 
      Nagy István informatikus 
 
Jegyzőkönyvvezető: Márton Györgyné 
 
Basky András polgármester: 
Tisztelettel köszöntöm a mai rendkívüli képviselő-testületi ülésen megjelenteket.  
Megállapítom, hogy ülésünk határozatképes, mert a 11 fő képviselőből 8 képviselő van jelen. Dr. 
Adonyi Lajos alpolgármester, Belusz László képviselő, Sápi Zsomborné képviselő jelezték, hogy 
nem tudnak ma részt venni az ülésen. 
A napirendi pontok fontosságára tekintettel került sor a mai rendkívüli képviselő-testületi ülés 
összehívására. 
A meghívót mindenki megkapta, az abban foglalt napirendi pontok mindenki előtt ismertek.  
Kérdezem, hogy van-e valakinek módosításra, illetve kiegészítésre javaslata? Amennyiben nincs és 
egyetértünk a meghívó szerinti napirendi pontok tárgyalásával, kérem, kézfelemeléssel jelezzük. 
 
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- 
az alábbi napirendi pontok tárgyalását fogadta el: 
 
Napirendi pontok:         Előterjesztő: 
 
1./ Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének   Basky András 
     ………./2019. (….) önkormányzati rendelete a 2019. évi költ-   polgármester 
     ségvetésről szóló 8/2019. (II. 15.) önkormányzati rendelet mó- 
     dosításáról 
 
2./ Döntés a járási hivatalok kialakításához kötött megállapodás   Basky András 
     módosításának elfogadásáról       polgármester 
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1./ Napirendi pont 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének …../2019. (….) önkormányzati 
rendelete a 2019. évi költségvetésről szóló 8/2019. (II. 15.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 
 
Előadó:    Basky András polgármester 
 
Basky András polgármester: Korábban döntöttünk arról, hogy 500.000.- Ft-ot elkülönítünk 
céltartalékba a szeptember 29-én megrendezésre kerülő vasúti ünnepségre, ugyanis a vasút 130. 
születésnapját ünnepli és a nosztalgia vonat Lajosmizsére érkezik. A határozattal ezen keretből 
350.000.- Ft-ot adnánk a vonat bérlésre. 
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre soron 
kell feltüntetni a munkáltatói kölcsönt.  
A Lajosmizsei Napok pályázata, - amit a CLLD-ből kívánunk megvalósítani – benyújtásra került, a 
támogatási szerződés aláírásánál tartunk, de félő, hogy nem érkezik meg a pályázati pénz addigra, 
ezért  10 millió forintot átmenetileg áttennénk a Művelődési Házhoz. 
Az IGSZ iskola konyha felújítása a TOP-1.1.3-16-BK1-2017-00010 pályázat keretében valósul 
meg. A pályázat ÁFA szempontjából nettó módon finanszírozott, de az visszaigényelhető. Az ÁFA 
miatt bevételi és kiadási oldalról is előirányzat-emelés szükséges az intézmény részére. 
Kérdezem, hogy egyéb kérdés, hozzászólás van-e az előterjesztéssel kapcsolatban? Amennyiben 
nincs, elfogadásra javaslom az előterjesztés határozat-tervezetét azzal, hogy 350.000.- Ft-ot 
biztosítanánk a nosztalgiavonat bérléséhez. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
 
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt, 
az alábbi határozatot hozta: 
 
103/2019. (VII. 23.) ÖH. 
130. születésnapját ünneplő Budapest-Lajosmizse 
közötti összekötő vasútvonal ünnepsége 

 
Határozat 

 
1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 350.000.- Ft 

forrást biztosít a Dr. Széky Endre Pestszentimre Történeti Társaság részére  a 
„Lajosmizsei vasútvonal megnyitásának 130. évfordulója” alkalmából 2019. szeptember 
29. napján megvalósítani tervezett nosztalgiavonatos ünnepségsorozat 
megszervezéséhez, ezen belül kifejezetten a nosztalgiavonat bérléséhez, a hozzá- és az 
ünnepségsorozathoz kapcsolódó költségekhez.  

2) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert, hogy az 1) pontban szereplő Dr. Széky Endre Pestszentimre Történeti 
Társasággal a szerződést megkösse, valamint fentieken túl az évforduló méltó 
megünnepléséhez kapcsolódó valamennyi szükséges intézkedést megtegyen. 
Határidő: 2019. július 23. 
Felelős:    Képviselő-testület 

 
Basky András polgármester: Aki elfogadja Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-
testületének a 2019. évi költségvetésről szóló 8/2019. (II. 15.) önkormányzati rendeletének 
módosítását az előterjesztés szerinti indokolással, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
 
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- 
az alábbi rendeletet fogadta el: 
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Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
19/2019. (…...) önkormányzati rendelete a 2019. évi költségvetésről szóló 

8/2019. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés 
f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 

1. § 
 
(1) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2019. évi költségvetésről szóló 

8/2019. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés 
lép: 

 
„(2) A Képviselő-testület Lajosmizse Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2019. 

évi költségvetésének 
 

a) A költségvetés bevételi főösszegét 2 952 444 789 Ft-ban  
b) A költségvetés kiadási főösszegét 2 952 444 789 Ft-ban  
      
c)      tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét 1 569 020 737 Ft-ban 
d)      tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét 2 930 572 908 Ft-ban 
e) költségvetési egyenlegének összegét -1 361 552 171 Ft-ban 

ea) működési egyenleg -18 461 029 Ft-ban 
eb)  felhalmozási egyenleg -1 343 091 142 Ft-ban 
állapítja meg.     

      
f) A Képviselő-Testület a finanszírozási kiadásokat -21 871 881 Ft-ban 

állapítja meg.     
      
g) összesített egyenlegének összegét -1 383 424 052 Ft-ban 
határozza meg.     
      
h) A Képviselő-testület a költségvetési hiány finanszírozását     

ha) belső forrás     
költségvetési maradvány igénybevételével 

1 383 424 052  Ft-ban 
      
hb) külső forrás     

 Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső 
finanszírozására szolgáló bevételek: Felhalmozási célú hitel 
felvételével 

    
    

0 Ft-ban 
hagyja jóvá.     

 
 
 
 


