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Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 
2013. november 21. 

 
 
 
Az ülésen hozott rendelet és határozatok száma és tárgya: 
 
 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 20/2013. (...) önkormányzati rendelete 
a köztemetırıl szóló 18/2007. (V.10.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 21/2013. (...) önkormányzati rendelete 
a közterületek használatáról és rendjérıl szóló 33/2012.(X. 26.) önkormányzati rendelete 
módosításáról 
 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 22/2013. (...) önkormányzati rendelete 
a 2013. évi költségvetésrıl szóló 2/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 23/2013. (...) önkormányzati rendelete 
a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló 11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 
 

 
171/2013. (XI. 21.) ÖH.   Urnás temetkezési helyek bıvítése 

 
172/2013. (XI. 21.) ÖH.   Apró Ferenc módosító indítványa 

 
173/2013. (XI. 21.) ÖH.   Urnatartó kegyoszlop megrendelése 

 
174/2013. (XI. 21.) ÖH.   Döntés 2014. évi fejlesztésekrıl a Lajosmizsei Köztemetı 
     területén 
 
175/2013. (XI. 21.) ÖH.   Lajosmizse Város Mővelıdési Háza és Könyvtárában  
     foglalkoztatott dolgozók létszámcsökkentése 

 
176/2013. (XI. 21.) ÖH.   Lajosmizse Önkormányzata intézményeinek   
     információtechnológiai  fejlesztése II. forduló 

 
177/2013. (XI. 21.) ÖH.   Rudas László utca közterület nevének felülvizsgálata 
 
178/2013. (XI. 21.) ÖH.   Lajosmizse, 0275/98 hrsz-ú ingatlan megosztása, egy részének 
     elidegenítése, árverés kiírása 

 
179/2013. (XI. 21.) ÖH.   Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete és 
     Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 
     között önkormányzati hivatali feladatok ellátására létrejött 
     Közös Önkormányzati Hivatalról szóló megállapodás  
     módosítása 



2 
 

 
180/2013. (XI. 21.) ÖH.   A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal Alapító  
     Okiratának módosítása 

 
181/2013. (XI. 21.) ÖH.   A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okirata 

 
182/2013. (XI. 21.) ÖH.   Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményei Gazdasági 
     Szervezete költségvetési szerv vezetı és gazdasági vezetı 
     beosztásra pályázat kiírása 

 
183/2013. (XI. 21.) ÖH.   Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági 
     Szervezete gazdasági vezetı beosztására kiírásra beérkezett 
     pályázatok véleményezésére bizottság létrehozása 
 
184/2013. (XI. 21.) ÖH.   A Lajosmizsei Fekete István Sportiskolai Általános Iskola 
     vonatkozásában a felvételi körzethatárok meghatározására 
     vonatkozó vélemény 

 
185/2013. (XI. 21.) ÖH.   Beszámoló az adóztatásról 

 
186/2013. (XI. 21.) ÖH.   Sebık Márta módosító indítványa 

 
187/2013. (XI. 21.) ÖH.   Polgármester béren kívüli juttatására javaslattétel 
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JEGYZİKÖNYV 
 
 
Készült: A Képviselı-testület 2013. november 21-én, 14.00 órakor a Városháza Dísztermében 
megtartott rendkívüli Képviselı-testületi ülésérıl. 
 
Jelen vannak: Basky András polgármester, dr. Adonyi Lajos alpolgármester, Józsáné dr. Kiss Irén, 
Belusz László, Apró Ferenc, Péli Szilveszter, Sebık Márta, Orbán Antal, Koller Dániel, Keresztes 
Ferenc, Kollár László képviselık. Baranyi-Rostás Rodrigó képviselı jelezte, hogy nem tud részt venni 
a mai ülésünkön. A Képviselı-testület létszáma összesen 11 fı. 
 
Tanácskozási joggal meghívottak:   dr. Balogh László jegyzı 
      Muhariné Mayer Piroska aljegyzı 
          
Egyéb meghívottak:  Dömötör Klára Edit irodavezetı 
 Kocsis Györgyné óvodavezetı 
    Tengölics Judit IGSZ vez.helyettes 
    Szilágyi Ödön irodavezetı 
    Nagy István informatikus           
    Guti Istvánné Mővelıdési Ház igazgató 
    Mezeiné Hrubos Henriette csoportvezetı 
    Dodonka Csaba pályázati referens 
    Csima Gyuláné Babérkoszorú Kft képviselıje 
    Gerencsér Balázs Babérkoszorú Kft képviselıje 
    Rigó Pál 
    Lengyel Krisztián tervezı 
     
 
Jegyzıkönyvvezetı:  Terenyi Helga 
 
                                                                      
Basky András polgármester: Tisztelettel köszöntök mindenkit a mai Képviselı-testületi ülésünkön.  
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület határozatképes, 11 fı képviselı jelen van. Baranyi-Rostás 
Rodrigó képviselı jelezte, hogy nem tud részt venni a mai ülésünkön.  
A napirendek tárgyalása elıtt egy örömteli hírt szeretnék bejelenteni, mégpedig, hogy nyert a Mizse 
KC által benyújtott pályázat a sportcsarnok építésre. Ez egy 360 millió forintos beruházás. Itt van 
körünkben Sápi Zsombor, megkérem mondja el a részleteket, de elıtte Sebık Márta képviselı 
asszonynak adom a szót. 
 
Sebık Márta ÖIB elnök, képviselı: Azt szeretném megkérdezni, hogy mikor kezdıdik a beruházás, 
és hogy áll az anyagi helyzet? 
 
Sápi Zsombor Mizse KC képviselıje: Köszönöm szépen polgármester úrnak a bejelentést. Két éves 
elıkészítı munka után jutottunk el idáig, hogy sikeres lett a pályázatunk. 420 millió forintban hagyták 
jóvá a pályázatunkat, ebbıl 320 millió forint az építés, a többi a mőködésre kell. 120 millió forint 
önerıt kell összeszednünk, és 300 millió forintot a TAO-ból. A határozat már megvan, de a neheze 
csak most kezdıdik. Ezt csak egy nagy összefogással lehet megvalósítani, hiszen ez a csarnok a 
városnak fog épülni. Én abban kérem mindenkinek a segítségét, hogy a lehetıségeikhez mérten 
mindenki támogassa ezt a projektet, ha másképp nem is, de a TAO felajánlásokkal. Hétfın 10 órakor 
indul a projekt, összehívtuk polgármester urat, jegyzı urat, a tervezıt, és a sportszervezetek vezetıit. 
Készülhetnek a kiviteli tervek, és remélhetıleg tavasszal az építkezés is megkezdıdik majd, és egy év 
múlva készen lesz az új sportcsarnok. Jelenleg még nincs meg a pénz, keressük a lehetıségeket, így 
kérjük a vállalkozókat is, hogy a TAO kapcsán gondoljanak ránk.  
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Basky András polgármester: Köszönjük a tájékoztatást. Még egy nyertes pályázatot szeretnék 
bejelenteni, az ipartestület pályázott egy Leaderes pályázatra, mely szintén nyert. Viszont a fıtéri 
szobor pályázatunk elutasításra került, így sajnos a központi park rendbetétele továbbra is várat 
magára. Most pedig térjünk át a napirendi pontokra. A meghívóban 12 napirendi pont szerepel, plusz a 
zárt ülés napirendje, van-e valakinek ezzel kapcsolatban kérdése, véleménye, javaslata? 
 
Belusz László ÜSB elnök, képviselı: Én plusz egy napirendi pontot javasolnék felvenni, ez pedig a 
„Polgármester béren kívüli juttatására javaslattétel”.  
 
Basky András polgármester: Rendben, kérem aki elfogadja, hogy vegyük fel a plusz napirendi 
pontot, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy 10 igen szavazattal, 1 fı Basky András 
polgármester nem szavazott, felvette napirendi pontnak a Polgármester béren kívüli juttatásra 
javaslattétel címő elıterjesztés. Akkor most a napirendi pontokat szavaztatom, kérem aki elfogadja a 
felvett napirendi ponttal együtt, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 11 
igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- az alábbi napirendi pontok tárgyalását fogadta 
el: 
 

 Napirend 
 

Elıterjesztı 

1. 
 
 

I. A Lajosmizsei Köztemetı 2014. évi fejlesztése 
II. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének …/2013. (…) 
önkormányzati rendelete a köztemetırıl szóló 18/2007. (V. 10.) önkormányzati 
rendelet módosításáról 

Basky András 
polgármester 

2. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének .../2013. (…) 
önkormányzati rendelete a közterületek használatáról és rendjérıl szóló 33/2012. (X. 
26.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Basky András 
polgármester 
 

3. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének…/2013. (…) 
önkormányzati rendelete a 2013. évi költségvetésrıl szóló 2/2013. (II.15.) 
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. Rudas László utca közterület nevének felülvizsgálata Basky András 
polgármester 

6. Lajosmizse, 0275/98 hrsz-ú ingatlan megosztása, egy részének elidegenítése, árverés 
kiírása 

Basky András 
polgármester 

7. Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal alapdokumentumaival kapcsolatos 
döntések meghozatala 

Basky András 
polgármester 

8. Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal alapdokumentumaival kapcsolatos 
döntések meghozatala 

Basky András 
polgármester 

9. A Lajosmizsei Fekete István Sportiskolai Általános Iskola vonatkozásában a 
felvételi körzethatárok meghatározására vonatkozó vélemény  

Basky András 
polgármester 

10. Lajosmizse Önkormányzata Intézményeinek információtechnológiai fejlesztése Basky András 
polgármester 

11. A jegyzı beszámolója az adóztatásról dr. Balogh László 
jegyzı 

12. 
 
13. 

Polgármester béren kívüli juttatására javaslattétel 
 
Interpelláció 

Belusz László 
ÜSB elnök 
Basky András 
polgármester 

  
Zárt ülés 

 

 

1. Arany János Tehetséggondozó Programban történı részvétel támogatása Basky András 
polgármester 
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1. Napirendi pont 
I. A Lajosmizsei Köztemetı 2014. évi fejlesztése 
II. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének …/2013. (…) önkormányzati 
rendelete a köztemetırıl szóló 18/2007. (V. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról 
Elıadó: Basky András polgármester 

 
Basky András polgármester: Az elmúlt években látható volt, hogy kiemelt hangsúlyt fektettünk a 
temetı fejlesztésére, de még számos olyan dolog van, amit meg kellene oldanunk. Kértünk be 
árajánlatokat, ezt ideterjesztettük a képviselık elé. Körülbelül 20 millió forint az, amit a következı 
évben fejlesztésre tudunk fordítani. Urnatartó kegyoszlop elhelyezésére is lehetıség van. PTK 
bizottság tárgyalta, és javasolta, hogy készüljön el a kerítés, az urnatartó kegyoszlop, az urnasírkertre 
pedig késıbb kerüljön sor. Az urnatartó oszlopból hármat javasolnak megvételre, mert így akkor 
igazán szépen mutatna. Javasolják a parkoló megépítését is, az elkészült belsı urnafal elıtt, annak 
hosszában kb 80 cm-es térkı burkolat elhelyezését és a temetı belsı útjainak rendbetételét. 
Véleményem szerint meg kellene fontolni az urnasírhely megépítését is. 17.654.000.- Ft lenne az, amit 
a temetıre tudnánk fordítani. Ez az elsı része az elıterjesztésnek, és van egy rendelet-tervezet is, 
amirıl szavaznunk kellene. Törvényi elıírás, hogy minden önkormányzatnak ki kell jelölnie szociális 
temetkezési helyeket, parcellákat. Ez valószínőleg a 10-es parcellában kerülne kijelölésre, de most 
csak annyit jelölnénk meg a rendeletben, hogy a „Lajosmizsei Köztemetıben”. Van-e valakinek 
kérdése, vélemény, javaslata ezzel kapcsolatosan? 
 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök, képviselı: Én támogatom az urnasírhely kialakítását is, de ha ezt 
késıbbre halasztanánk, akkor nem egy hanem három urnatartó kegyhelyet tudnánk vásárolni, hiszen 
az mégiscsak szebben mutatna.  
 
Basky András polgármester: Az elıbb nem említettem, de a rendeletet még kiegészítenénk, hogy ha 
egy sírt szétbontanak, akkor azt azonnal el kell szállítani, mert most sokszor hónapokig ott van még a 
temetıben. A rendeletben kicserélnénk a kegyeleti közszolgáltatási szerzıdést is arra, amit a 
Babérkoszorú Kft-vel kötöttünk.  
 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök, képviselı: A kerítés felújítás, urnafal melletti térburkolás, parkoló 
kialakításra beérkezett ajánlatok közül a MIZSEBAU Kft ajánlata a legkedvezıbb, de én tárgyalásokat 
kezdeményeznék velük, hogy ezért az árért ne 5-5, hanem 10-10 parkoló kialakítására kerüljön sor.  
 
Basky András polgármester: Ez nyílván nehéz lesz így, hogy a szerzıdı fél nincs itt, de 
megpróbálhatjuk. Apró Ferenc kér szót. 
 
Apró Ferenc képviselı: Én a kegyoszloppal nem vagyok kibékülve, mert nem ismerem. 50 évre 
adjuk, de kibírja ez addig, hiszen kerámiából van. Négy urna fér el benne, nagyon sokért kellene 
adnunk. Kicsit idegennek érzem Lajosmizsén ezt. Szeretnék még tájékozódni errıl egy kicsit. 
 
Lengyel Krisztián tervezı: Én nagyon szívesen vendégül látom Önöket, akár a laborban, akár itt és 
bemutatom a kegyoszlopot. 200 newton/mm2-es szilárdsággal bír, tehát biztosan kibírja a tervezett 
idıtartamot.  
 
Basky András polgármester: Köszönöm szépen. Van-e még valakinek kérdése, véleménye, javaslata 
ezzel kapcsolatosan? Amennyiben nincs, akkor elıször a rendelet-tervezetet szavaztatom. Kérem aki 
ezt elfogadja, az általam elmondott javítással, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a 
Képviselı-testület 10 igen szavazattal – 1 tartózkodással, ellenszavazat nem volt- az alábbi rendeletet 
alkotta: 
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Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 20/2013. (...) önkormányzati rendelete 

a köztemetırıl szóló 18/2007. (V.10.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testülete a temetıkrıl és a temetkezésrıl szóló 1999. évi 
XLIII. törvény 6. § (4) bekezdésében, 40. § (3) bekezdésében, 41. § (3) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a temetıkrıl és a temetkezésrıl 
szóló 1999. évi XLIII. törvény 40. § (5) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró 
Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület Bács-Kiskun Megyei Szervezete, Lajosmizse Város 
Önkormányzata Képviselı-testületének a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló 11/2011. (IV. 
14.) önkormányzati rendelete 1. melléklete 1.1.w pontjában biztosított véleményezési jogkörében 
eljáró Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság véleményének kikérésével a 
következıket rendeli el: 
 

1. § 
 
(1) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a köztemetıkrıl szóló 18/2007. (V. 

10.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 4. § (3) bekezdése helyébe a következı 
rendelkezés lép: 
 
„(3)  

 
A sírhelyek osztályozása:  

  
I. o.: sírhely a köztemetıben lévı utak melletti sírhelyek 

 
II.  o.: minden sírhely, amelyek nem I. o. sírhelyeknek minısülnek  
 

Szociális temetési helyek: X. parcella 19. sor elejétıl 25 méter hosszúságban  
 
Szociális parcella: X. parcella 21,22,23 sor elejétıl 50 méter hosszúságban 

 
           Urnasírkert parcella: a VII. sz. parcella 
 
           Urnafülke: Urnafalban IV. és IX. sz. parcellákban, urnafal kerítésben III. parcella 
 
          Urnatartó kegyoszlop: A Lajosmizsei Köztemetıben” 
                    
 

 2. § 
 

(1) A Rendelet 7. §-a a következı (10) - (11) bekezdéssel egészül ki:  
 
„(10) A köztemetı tisztasága és rendje érdekében síráthelyezés, új síremlék állítása miatt – vagy 
más módon - feleslegessé vált sírjelek, sírkımaradványok elszállításáról a temetési hely feletti 
rendelkezési jog jogosultja a munkálatok befejezése utána azonnal köteles intézkedni. 
 
(11) A sírbontás megkezdése elıtt a rendelkezési jog jogosultja vagy a megbízásából eljáró 
sírköves vállalkozó köteles az üzemeltetınek bejelentést tenni. Be kell jelenteni továbbá, ha a 
síremlék elbontása mellett új síremlék felállítására is sor kerül.” 
 

3. § 
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(1) A Rendelet 8. § (3) bekezdés a következı c) ponttal egészül ki:  
 
„c) Az urnatartó kegyoszlop egy urnafülkéjében elhelyezhetı urnák száma: maximum 3 urna.” 

 
4. § 

 
(1) A Rendelet 2. melléklete a következı 13. sorral egészül ki: 

 
„13. Urnatartó 

kegyoszlopban történı 
urnafülke megváltás 50 

évre  

- 200 000.- +ÁFA 
/urnafülke” 

 
5.§ 

 
 
(1) A Rendelet 1. függeléke helyébe az 1. függelék lép. 
 

6.§ 
 

(1) Ez a rendelet 2014. január 01. napján lép hatályba és a hatályba lépését követı napon hatályát 
veszti.  

 
 
         Basky András                                                                 dr. Balogh László   
          polgármester                                                                              jegyzı  
 
 
A rendelet kihirdetésének napja: 2013. ……………….. 
 
 
 
                                                                                                  dr. Balogh László  
                                                                                                               jegyzı  
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    1. függelék a 20/2013. (...) önkormányzati rendelethez 
„1. függelék: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a köztemetıkrıl szóló 18/2007. (V. 10.) 
önkormányzati rendeletéhez 
 

Kegyeleti közszolgáltatási szerzıdés 
 
Amely létrejött 
egyrészrıl  
Lajosmizse Város Önkormányzata  
székhely: 6050 Lajosmizse, Városház tér 1., 
önkormányzati törzsszám: 724616 
bankszámlaszám: 10402599-00026400-00000006 
adószám: 15724612-2-03 
képv.- a szerzıdéskötéskor -: Basky András polgármester), 
mint fenntartó /a továbbiakban: Fenntartó/, 
másrészrıl 
…………………………………………. 
székhely: ……………………………….., 
cégjegyzékszám:………………………..., 
adószám:………………………………..., 
bankszámlaszám:………………………..., 
képv.- a szerzıdéskötéskor -: …………..., 
mint üzemeltetı /a továbbiakban: Üzemeltetı/ 
 
között, a keltezés szerinti helyen és idıben, a …………………… számú lezáró határozattal zárult közbeszerzési 
eljárás – amely eljárásból a felhívás, a dokumentáció és a nyertes ajánlat a jelen szerzıdés részeként kezelendı - 
eredményeként.  
 
1.) A szerzıdés tárgya: Fenntartó köztemetı-üzemeltetés ellátását rendeli meg Üzemeltetıtıl a jelen 
szerzıdésben foglaltak szerint. 
 
2.)  A tevékenység gyakorlásának helye: Lajosmizsei Köztemetı (6050 Lajosmizse, Bajcsy-Zs. u. 7.) a 1683, 
1684 és a 1686/2 hrsz-ú ingatlanok valamint a köztemetı Bajcsy-Zs. út melletti zöldfelülete az útburkolat 
széléig. 
 
3.) Az Üzemeltetı alapvetı feladatai: 
a) meghatározza a temetkezési szolgáltatás, illetıleg a temetıben végzett egyéb vállalkozási tevékenységek 
ellátásának temetıi rendjét.  
b) biztosítja az eltemetés (urnaelhelyezés, sírhelynyitás, hamvak elszórása, köztemetés) feltételeit, ideértve a 
temetési helyre való elsı temetést megelızıen a sírhely kiásásáról (sírásás) való gondoskodást; 
c) megállapítja a temetılátogatók kegyeletgyakorlásának feltételeit, a nyitvatartási idıt; 
d) biztosítja a ravatalozó, minden jogszabályban elıírt létesítmény és ezek technikai berendezései, tárolók és 
hőtık, valamint a temetı egyéb közcélú létesítményei (infrastruktúra) karbantartását, és mőködteti azokat; 
e) gondoskodik a temetıbe kiszállított elhunytak átvételérıl; 
f) biztosítja a temetı nyitását, zárását meghatározott nyitási és zárási idıkben; 
g) megırzi a nyilvántartó könyveket; 
h) minden a temetı üzemeltetéssel kapcsolatos kérdésben messzemenıen tájékoztatja a temetılátogatókat; 
i) kijelöli a temetési helyeket; 
j) elvégzi a temetı és létesítményeinek tisztán tartását, az utak karbantartását, síkosságmentesítését és a 
hóeltakarítást a 2. pont szerinti teljes területen; 
k) összegyőjti és elszállítja a hulladékot; 
l) gondoskodik a temetı rendjének betartásáról és betartatásáról; 
m) összehangolja a temetıi létesítmények, így különösen a ravatalozó használatával kapcsolatos temetkezési 
szolgáltatói tevékenységeket, szervezési intézkedésekkel elısegíti a temetés és az urnaelhelyezés zökkenımentes 
lefolytatását; 
n) gondoskodik az ügyfélfogadásról a nyertes ajánlata szerinti ……………… óra/hét ügyfélfogadási idı alapján 
a meghatározott ügyfélfogadási rend szerint. 
o) a temetıben lévı hısi temetési helyeket, valamint a fenntartó által írásban megjelölt sírhelyeket rendszeresen  
gondozza; 
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p) gondoskodik a temetı Bajcsy Zs. utca melletti zöldfelületének az útburkolat széléig terjedı  részének 
gondozásáról, ápolásáról;  
q) gondoskodik a temetıben lévı zöldfelületek, fasorok szakszerő gondozásáról, ápolásáról. 
r.) végrehajtja a nyertes ajánlatában szereplı nettó ..……..Ft/év mértékő fejlesztést a teljesítés helyén. 
s.) a temetıbe látogatók közbiztonságának és a temetıi rend és vagyon védelme érdekében ……………. óra/hét 
temetıi ügyeleti idıt biztosít (hétvégén is) 
 
4.) A teljesítés módja, a teljesítés és a szerzıdés ideje, a szerzıdés felmondása: 
Üzemeltetı a szerzıdést a közbeszerzési eljárás eredményeként szolgáltatási koncesszió keretében teljesíti. 
 
A teljesítés ideje a szerzıdéskötéstıl számított öt év, amely megegyezik a szerzıdés érvényességi idejével, 
ugyanis a szerzıdı felek a jelen szerzıdést a szerzıdéskötéstıl számított 5 éves határozott idıtartamra kötik. 
 
A szerzıdést bármelyik fél súlyos szerzıdésszegés esetén azonnali hatállyal felmondhatja. 
 
Súlyos szerzıdésszegésnek minısül a jogszabálysértés, a szerzıdésben így nevesített esetek, különösen, ha 
írásbeli felszólításra, az abban tőzött határidıben is elmarad a szerzıdésszerő teljesítés, avagy a másik fél 
megtévesztése, számára hamis adat vagy a szerzıdésben rögzítettnél kevesebb pénzösszeg szolgáltatása történt. 
 
5.) Mennyiségi és minıségi követelmények: 
Üzemeltetı teljes temetı folyamatos üzemeltetésérıl köteles gondoskodni a legjobb, a temetıkrıl és a 
temetkezésrıl szóló 1999. évi XLIII. tv. és a temetıkrıl és a temetkezésrıl szóló 1999. évi XLIII. törvény 
végrehajtásáról szóló 145/1999 (X.1.) Korm. rendeletben elıírt minıségben és mőszaki elıírások betartásával és 
betartatásával. 
 
6.) A szolgáltatás finanszírozásának rendje: 
a) Fenntartó a köztemetı hasznosítási jogát részbeni visszatérítési kötelezettséggel átengedi  az Üzemeltetınek. 
b) A díjakat - részben Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı–testületének a Köztemetırıl szóló 
18/2007.(V. 10.) rendelete (a továbbiakban: Rendelet), részben a nyertes ajánlat alapján - a jelen szerzıdés 1. 
számú melléklete tartalmazza. A Rendeletben meghatározott díjtételek a Rendelet szabályai szerint változhatnak, 
a nyertes ajánlatban rögzített díjak minden év január 1-jétıl a KSH által közzétett átlagos inflációs értéknek 
megfelelıen emelkedhetnek.  
Üzemeltetı jogosult és köteles – a Fenntartó egyidejő tájékoztatása mellett – a fent rögzített módon történ 
változásokat a jelen szerzıdés 1. számú mellékletén az infláció-követı korrekciót technikailag átvezetni.   
 
c) Üzemeltetı köteles valamennyi díjat saját költségén beszedni, és az igényekrıl, illetve a beszedett díjakról 
pontos nyilvántartást vezetni, továbbá külön könyvelni az üzemeltetıi bevételektıl a temetkezési szolgáltatási 
bevételeket. 
 
d) Üzemeltetı – díjakra lebontott részletes kimutatással - köteles negyedévente (tárgyév március 31-ig, június 
30-ig, szeptember 30-ig, végül december 31-ig) átutalni a Fenntartó 10402599-00026400-00000006 számú 
számlájára az alábbi jogcímeken beszedett díjakból eredı teljes bevételt: 
 
 - Sírhelydíjak, illetve az újraváltás díja;  
 - a temetıben vállalkozásszerően munkát végzık által fizetendı temetıfenntartási hozzájárulás díja; 
 - a temetıi létesítmények igénybevételért a temetkezési szolgáltatók által fizetendı díj. 
 
e) Fenntartó köteles az Üzemeltetı által átutalt összegeket elkülönítetten kezelni, és ezen összegek temetı-
felújítási, temetı-rekonstrukciós, illetıleg temetı-fejlesztési célú felhasználásáról – Üzemeltetı bevonásával, 
felhasználási terveinek figyelembevételével - minden költségvetési év elején, de legkésıbb március 31-éig 
dönteni. 
 
7.) Valamennyi közüzemi szerzıdést Üzemeltetı köteles saját nevében megkötni és a közüzemi számlákat saját 
költségvetésébıl kiegyenlíteni. 
 
8.) A szerzıdés teljesítéséhez szükséges eszközöket és állapotuk kifogástalanságát – a hőtıberendezések 
kivételével – az Üzemeltetı köteles biztosítani. Üzemeltetı valamennyi szerzıdéses kötelezettségét saját 
költségén köteles elvégezni. 
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A halottak hőtésére szolgáló 2 db berendezést Fenntartó a jelen szerzıdés aláírásakor átadja használatba 
Üzemeltetınek, aki a szerzıdés ideje alatt köteles ezeket rendeltetésszerően használni/hasznosítani, és javításáról 
gondoskodni, illetve karbantartani. 
 
9.) Az Üzemeltetı köteles valamennyi használatba vett önkormányzati ingó és ingatlan vagyontárgy 
megóvásáról, javításáról és karbantartásáról gondoskodni, köteles és egyben jogosult a Fenntartót fejlesztési 
javaslatairól – legkésıbb minden költségvetési évet megelızı év október 31-ig tájékoztatni. 
 
A szerzıdésszerő teljesítéshez szükséges vagyontárgyak jegyzékét – az ingókat: „Fenntartó eszköze / 
Üzemeltetı eszköze” bontásban – a jelen szerzıdés 2. számú melléklete tartalmazza.  
 
10.) a.) Üzemeltetı – nyertes ajánlatának megfelelıen – a temetı területén évente nettó……..Ft értékben 
fejlesztést hajt végre. 
 
b.) Üzemeltetı a köztemetéseket – nyertes ajánlatának megfelelıen – a szerzıdés idıtartama alatt alkalmanként 
nettó ……….Ft díj ellenében köteles elvégezni. 
 
 
11.) A szerzıdésszerő teljesítés ellenırzésének legteljesebb joga megilleti a Fenntartót. Lajosmizse Város 
Jegyzıje – illetıleg az általa meghatalmazott személy – bármikor élhet valamennyi jogszabályból fakadó 
ellenırzési jogával. Fenntartó köteles a jogszabályok által elıírt módon és feltételek esetén ellenırizni az 
üzemeltetési tevékenységet, továbbá a vagyontárgyak állapotát.  
 
12.) Üzemeltetı köteles a kegyeleti közszolgáltatást más gazdasági tevékenységétıl, így különösen a temetkezési 
szolgáltatástól számvitelileg elkülöníteni.  Amennyiben Üzemeltetı e kötelességét megszegi, Fenntartó jogosult 
a szerzıdést – súlyos szerzıdésszegés miatt -azonnali hatállyal felmondani. 
 
Üzemeltetı köteles az üzemeltetés, illetıleg a temetkezési szolgáltatás költségeinek megosztására a Fenntartó 
által elfogadott számviteli szabályzatot alkalmazni az üzemeltetéssel összefüggı bevételeirıl és kiadásairól a 
Fenntartót évente – legkésıbb a tárgyévet követı március 5-éig tájékoztatni. 
 
13.) Fenntartó a temetı birtokba adásáról jegyzıkönyvet köteles felvenni, amelynek melléklete – a 8. pont 
szerint a jelen szerzıdéshez is mellékelt, a szerzıdésszerő teljesítéshez szükséges vagyontárgyak jegyzéke.  
 
14.) Üzemeltetı teljesítésében köteles közremőködni az olyan alvállalkozó és szakember, amely a közbeszerzési 
eljárásban részt vett az ajánlattevı alkalmasságának igazolásában. Üzemeltetı köteles a Fenntartónak a teljesítés 
során minden olyan – akár a korábban megjelölt alvállalkozó helyett igénybe venni kívánt – alvállalkozó 
bevonását bejelenteni, amelyet az ajánlatában nem nevezett meg és a bejelentéssel együtt nyilatkoznia kell arról 
is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll a Kbt.56. § – valamint, ha a megelızı közbeszerzési 
eljárásban a Fenntartó elıírta, a Kbt. 57. § – szerinti kizáró okok hatálya alatt.  
 
15.) Az olyan alvállalkozó vagy szakember (a továbbiakban e bekezdésben: alvállalkozó) helyett, aki vagy 
amely a közbeszerzési eljárásban részt vett az ajánlattevı alkalmasságának igazolásában, csak a Fenntartó 
hozzájárulásával és abban az esetben vehet részt a teljesítésben más alvállalkozó, ha a szerzıdéskötést követıen 
- a szerzıdéskötéskor elıre nem látható ok következtében - beállott lényeges körülmény, vagy az alvállalkozó 
bizonyítható hibás teljesítése miatt a szerzıdés vagy annak egy része nem lenne teljesíthetı a megjelölt 
alvállalkozóval, és ha az ajánlattevı az új alvállalkozóval együtt is megfelel azoknak az alkalmassági 
követelményeknek, melyeknek Üzemeltetı a közbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozóval együtt felelt meg.  
 
16.) Az alvállalkozó személye nem módosítható olyan esetben, amennyiben egy meghatározott alvállalkozó 
igénybevétele az érintett szolgáltatás sajátos tulajdonságait figyelembe véve a közbeszerzési eljárásban az 
ajánlatok értékelésekor [Kbt.63. § (4) bekezdése] meghatározó körülménynek minısült. 
 
17.) Üzemeltetı az igénybe vett személyekért úgy felel, mintha a munkát maga végezte volna. 
 
18.) Jelen szerzıdés felmondási ideje 6 hónap.  
 
19.) Fenntartó jogosult és egyben köteles a szerzıdést felmondani - ha szükséges olyan határidıvel, amely 
lehetıvé teszi, hogy a szerzıdéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon –  
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(a) ha Üzemeltetıben közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely 
olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezı gazdasági társaság, amely nem felel meg a Kbt. 56. 
§ (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételeknek.  
b) Üzemeltetı közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi 
személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezı gazdasági társaságban, amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) 
bekezdés k) pontjában meghatározott feltételeknek. 

 
20.) Jelen szerzıdés 19./ pont szerinti felmondása esetén Üzemeltetı a szerzıdés megszőnése elıtt már teljesített 
szolgáltatás szerzıdésszerő pénzbeli ellenértékére jogosult.  
 
21.) Üzemeltetı kötelezettséget vállal arra, hogy :  
a)  nem fizet, illetve számol el a szerzıdés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 56. § 
(1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfelelı társaság tekintetében merülnek fel, és melyek 
Üzemeltetı adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak;  
b) a szerzıdés teljesítésének teljes idıtartama alatt tulajdonosi szerkezetét Fenntartó számára megismerhetıvé 
teszi és az (5) bekezdés szerinti ügyletekrıl Fenntartót haladéktalanul értesíti. 
 
22.) Szerzıdı felek rögzítik, hogy a szerzıdéses jogviszonyukból keletkezı vitájuk rendezése érdekében nem 
kívánnak igénybe venni mediátori közremőködést. Felek a jelen szerzıdésbıl eredı esetleges vitáikat 
megkísérlik békés úton rendezni. Amennyiben ez nem vezetne eredményre, úgy pertárgy értékétıl függıen 
kikötik a Kecskeméti Városi Bíróság, illetıleg a Kecskeméti Törvényszék kizárólagos illetékességét. 
 
23.)A szerzıdésben nem szabályozott kérdésekre egyebekben az Polgári Törvénykönyvrıl szóló 1959. évi IV. 
tv. (Ptk.), a közbeszerzésekrıl szóló 2011.évi CVIII. törvény, a mindenkor hatályos helyi önkormányzatokról 
szóló törvény, a temetıkrıl és a temetkezésrıl szóló 1999. évi XLIII. tv., a temetıkrıl és a temetkezésrıl szóló 
1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 145/1999 (X.1.) Korm. rendelet, a Rendelet és a vonatkozó egyéb 
jogszabályok rendelkezéseit kell megfelelıen alkalmazni. 
 
 
…………………………………..    …………………………………….. 

Basky András     …………………… 
Polgármester     …………………… 

   Fenntartó                Üzemeltetı“ 
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Basky András polgármester: Most az elıterjesztés I. határozat-tervezetét szavaztatom, mely az urnás 
temetkezési helyek bıvítésérıl szól. Ebben benne van az elsı szakasz urnafal, a kerítés megépítése. 
Van-e ezzel kapcsolatosan valakinek kérdése, véleménye, javaslata? Amennyiben nincs, kérem aki 
elfogadja a határozat-tervezetet, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 11 
igen szavazattal – tartózkodás, ellenszavazat nem volt- az alábbi határozatot hozta: 
 
 
 
171/2013. (XI. 21.) ÖH. 
Urnás temetkezési helyek bıvítése 
 Határozat 
 

1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete megbízza a MIZSEBAU Építı 
Kft-t 2014. év elsı félévi teljesítéssel a Lajosmizsei Köztemetıben a 2. szakasz urnafal 
kerítés megépítésére bruttó 2.321.424.- forint összegben az elıterjesztés mellékletét 
képezı árajánlatában foglaltak szerint. 
 

2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete megbízza a MIZSEBAU Építı 
Kft-t 2014. év elsı félévi teljesítéssel a Lajosmizsei köztemetıben az urnasírkert területén 
az elsı szakasz, azaz 12 darab urnahely megépítésére bruttó 1.036.848.- forint összegben 
az elıterjesztés mellékletét képezı árajánlatában foglaltak szerint. 

 
3.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a fenti fejlesztések kiadásait a 

2014. évi költségvetési rendelete terhére biztosítja. 
 

4.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete felhatalmazza a polgármestert a 
vállalkozási szerzıdések aláírására. 

 
Felelıs: Képviselı-testület, polgármester 
Határid ı: 2013. november 21. 
 
 
Basky András polgármester: Most Apró Ferenc képviselı módosító indítványát szavaztatom, 
mégpedig, hogy ne legyen urnatartó kegyoszlop. Kérem, aki ezt elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.  
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 1igen szavazattal – 4 tartózkodással,6 ellenszavazattal- az 
alábbi határozatot hozta: 
 
 
172/2013. (XI. 21.) ÖH. 
Apró Ferenc módosító indítványa 
  

Határozat 
 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete nem fogadja el Apró Ferenc 
módosító indítványát, mely szerint ne kerüljön megvásárlásra az urnatartó kegyoszlop a 
Lajosmizsei köztemetıbe. 

 
 
Felelıs: Képviselı-testület, polgármester 
Határid ı: 2013. november 21. 
 
 
Basky András polgármester: Most pedig az elıterjesztés II. határozat-tervezetét szavaztatom, 
melyben el kellene döntenünk, hogy hány darab urnatartó kegyoszlopot vegyünk. Van-e valakinek 
ezzel kapcsolatosan még kérdése, véleménye, javaslata? Amennyiben nincs, kérem aki elfogadja a 



13 
 

három darabot, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 8 igen szavazattal – 
2 tartózkodással, 1 ellenszavazattal - az alábbi határozatot hozta: 
 
 
 
173/2013. (XI. 21.) ÖH. 
Urnatartó kegyoszlop megrendelése 
 Határozat 
 

1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete megrendel Lengyel Krisztián 
épületszobrásztól 3 db urnatartó kegyoszlopot  bruttó 1.500.000.- forint összegben az 
elıterjesztés mellékletét képezı árajánlatában foglaltak szerint. 

 
2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az urnatartó kegyoszlop 

megrendelésének kiadásait Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a 
2013. évi költségvetésrıl szóló 2/2013. (II.15.) önkormányzati rendelet felhalmozási 
kiadásai terhére biztosítja. 
 

3.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete felhatalmazza a polgármestert a 
vállalkozási szerzıdés aláírására. 

 
Felelıs: Képviselı-testület, polgármester 
Határid ı: 2013. november 21. 
 
 
 
Basky András polgármester: Végül pedig az elıterjesztés III. határozat-tervezetét szavaztatom, mely 
a 2014. évi fejlesztési tervek a temetıben, és az elhangzott módosításokkal kiegészítve. Ezek tehát a 
következıek: kertépítés, urnafal körüli térburkolás, parkoló építés, melyre a Mizsebau Kft-t bíznánk 
meg, bruttó 12.795.926.- Forint értékben az elıterjesztés mellékletét képezı árajánlatában foglaltak 
szerint azzal, hogy a polgármester kezdeményezzen tárgyalásokat a vállalkozóval annak érdekében, 
hogy ebben az árban lehetıség szerint 10-10 parkoló kerüljön kialakításra. Van-e ezzel kapcsolatosan 
valakinek kérdése, véleménye, javaslata? Amennyiben nincs, kérem aki elfogadja a határozat-
tervezetet, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 11 igen szavazattal – 
tartózkodás, ellenszavazat nem volt - az alábbi határozatot hozta: 
 
 
 
174/2013. (XI. 21.) ÖH. 
Döntés 2014. évi fejlesztésekrıl a Lajosmizsei Köztemetı területén 
 
 Határozat 
 

1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az elıterjesztésben szereplı 
információk alapján 2014. évben az alábbi fejlesztési tevékenységeket kívánja elvégezni: 
- kerítésépítés 
- urnafal körüli térburkolás 
- parkoló építés 
 

2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete megbízza a Mizsebau Építı Kft 
-t 2014. évi teljesítéssel a Lajosmizsei köztemetıben a kerítésépítés, az urnafal körüli 
térburkolás és a parkoló építés tevékenységek elvégzésére bruttó 12.795.926.- Forint 
értékben az elıterjesztés mellékletét képezı árajánlatában foglaltak szerint azzal, hogy a 
polgármester kezdeményezzen tárgyalásokat a vállalkozóval annak érdekében, hogy 
ebben az árban lehetıség szerint 10-10 parkoló kerüljön kialakításra. 
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3.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a fenti fejlesztések kiadásait a 

2014. évi költségvetési rendelete terhére biztosítja. 
 

4.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete felhatalmazza a polgármestert a 
vállalkozási szerzıdések aláírására. 

 
Felelıs: Képviselı-testület, polgármester 
Határid ı: 2013. november 21. 
 
 
 
 
2. Napirendi pont 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének .../2013. (…) önkormányzati rendelete 
a közterületek használatáról és rendjérıl szóló 33/2012. (X. 26.) önkormányzati rendelet 
módosításáról Elıadó: Basky András polgármester 

 
Basky András polgármester: Megjelent a mozgóképrıl és filmforgatásról szóló törvény, ezért 
módosítanunk kell a rendeletünket. A 4. oldalon a 2 § (1) pontjában a filmforgatást ki kell venni, mert 
ezt külön szabályozzuk. A közterületeket használók és a hivatal adminisztrációs terheit is csökkenti, 
hogy az eddigi 1 naptári évre adható szabályt határozatlan idıre módosítjuk, így nem kell minden 
évben újra kérelmet benyújtani és a díjak számlázása is folyamatos lehet a következı évtıl. Átmeneti 
rendelkezések megalkotása a rendeletben nem szükséges, tekintettel arra, hogy 2013. év végéig 
valamennyi közterület használati engedély a határozott idıre tekintettel megszőnik. A 6 §-ba tennénk 
bele még azt, hogy a határozatlan idıre szóló engedély visszavonásig érvényes, kivéve, ha a 
kérelmezı bejelenti a közterület használatának megszüntetését, vagy fizetési kötelezettségét nem 
teljesíti. Az árak változatlanok, kivéve az I. kategóriában a kis kiterjedéső, 100 m2-t meg nem haladó 
alkalmi árusítás, tevékenység, filmforgatás ára 70 Ft-ról 200 Ft/nap/m2- re emelkedne, a II. 
kategóriában 40 Ft-ról 150 Ft/nap/m2- re emelkedne, és a nagy kiterjedéső, 100 m2, vagy azt 
meghaladó kiállítás, alkalmi vásár, sport-, kulturális rendezvény, mutatványos tevékenység, családi 
eseményekkel kapcsolatos rendezvények, filmforgatás pedig az I. kategóriában 40 Ft/nap/m2, a II. 
kategóriában pedig 20 Ft/nap/m2-re csökkenne. PTK bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolta. Van-e 
valakinek kérdése, véleménye, észrevétele?  
 
Belusz László ÜSB elnök, képviselı: Az ÜSB ülésen már említésre került, hogy a 4-es pontban is fel 
kellene venni a kis területen történı filmforgatást is. 
 
Basky András polgármester: Köszönöm szépen, akkor ez is belekerülne. Van-e még valakinek 
kérdése, véleménye, javaslata? Amennyiben nincs, akkor aki elfogadja a rendelet-tervezetet, az 
elhangzott módosításokkal együtt, kérem kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselı-
testület 11 igen szavazattal – tartózkodás, ellenszavazat nem volt- az alábbi rendeletet alkotta: 
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Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 21/2013. (...) önkormányzati rendelete 
a közterületek használatáról és rendjérıl szóló 33/2012.(X. 26.) önkormányzati rendelete 

módosításáról 
 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,  a mozgóképrıl szóló 2004. évi II. törvény 37.§ (4) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva, Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a 
Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló 11/2011. (IV. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 
1.1.w. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi, Területfejlesztési és 
Közbeszerzési Bizottság véleményének kikérésével a következıket rendeli el: 
 

1. § 
 
(1) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a közterületek használatáról és 
rendjérıl szóló 33/2012. (X. 26.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet)  1. § (2) 
bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: 
 

„(2) A rendelet hatálya nem terjed ki a közutak mőtárgyaira, magánutak területére, és a 
vásárokról és a piacokról szóló külön rendeletben szabályozott esetekre.” 

 
2. § 

 
(1) A Rendelet 4. § (2) bekezdés d) - e) pontja helyébe a következı rendelkezések lépnek: 
 

„d)   kis kiterjedéső, 100 m2-t meg nem haladó alkalmi árusítás, tevékenység, 
  e) nagy kiterjedéső, 100 m2, vagy azt meghaladó kiállítás, alkalmi vásár, sport-, kulturális 

rendezvény, családi eseményekkel kapcsolatos rendezvény, mutatványos tevékenység,” 
 

(2) A Rendelet 4. § (4) bekezdése a következı i) ponttal egészül ki: 

„i) arra a tevékenységre, helyszínre, ahol folyamatban lévı közterület-használat áll fenn és a 
g) ponton kívül díjhátralékkal, vagy korábbi határozatba foglalt, végre nem hajtott 
kötelezettséggel terhelt.” 

 

3. § 

(1)  A Rendelet a 4. § után a következı 2/A alcímmel és 4/A. §-sal egészül ki: 

 

„2/A Közterületek filmforgatási célú használatával kapcsolatos egyes feltételek 

4/A. § 

(1) A forgatást akadályozó, de a kérelmezınek nem felróható, valamint a rendkívüli 
természeti események esetére az Önkormányzat 30 napon belül köteles újra biztosítani a 
közterület-használatot 

(2) Díjfizetési kötelezettség alól mentes a legfeljebb 1 nap idıtartamú, közérdekő célokat 
szolgáló (különösen oktatási, tudományos vagy ismeretterjesztı témájú, vagy 
filmmővészeti állami felsıoktatási képzés keretében készülı) filmalkotások forgatása.” 

 
4. § 

 
(1) A Rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: 
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(1) Közterület-használat akkor engedélyezhetı, ha az a közúti- és gyalogos forgalmat nem 
akadályozza, veszélyezteti. 

 
5. § 

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

 
„ 6. § 

 
(1) A közterület használat határozott vagy határozatlan idıre engedélyezhetı, legrövidebb 

idıtartama 1 nap. 
(2) A határozatlan idıre szóló engedély visszavonásig érvényes, kivéve, ha a kérelmezı 

bejelenti a közterület használatának megszüntetését, vagy fizetési kötelezettségét nem 
teljesíti. 

(3) A közterület használatának megszőnése a bejelentés szerinti nap és a bejelentés 
beérkezésének napja közül a késıbbi idıpont. 

(4) Az engedély szüneteltetésére nincs lehetıség.” 
 

6. § 
 
(1) A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 
(2) A Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép. 
 

7. § 
 

(1)  Ez a rendelet 2013. november 25. napján lép hatályba és a hatályba lépését követı napon 
hatályát veszti.  

 
 
 

Basky András      dr. Balogh László  
    polgármester             jegyzı 

 
A kihirdetés napja: 2013. …………….. 
         dr. Balogh László  
                jegyzı 
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1. melléklet a 21/2013. (...) önkormányzati rendelethez 
 

„1. melléklet a 33/2012. (X. 26.) önkormányzati rendelethez 
 

K é r e l e m  
közterület-használat engedélyezéshez 

 
1. Kérelmezı adatai: 

1.1. Kérelmezı neve: ………………………………………………………………………... 

1.2. Lakcím, telefon: ………………………………………………………………………... 

1.3. Elektronikus levélcím (e-mail):…………………………………………………………. 

1.4. Székhelye/telephelye:…………………………………………………………………… 

1.5. A kérelmezı tevékenységi köre: /egyéni vállalkozói igazolvány, vagy cégbírósági végzés 

szerint/………………………………………………………………………....... 

 

2.  A közterület használatára vonatkozó adatok: 

2.1. A közterület-használat célja:............................................................................................. 

2.2. A közterület-használat helye: …………………………………………………………... 

2.3. Igényelt idıtartam:………év………hó……naptól 

…………év………hó………napig,  vagy határozatlan ideig (utóbbi esetben kérjük aláhúzni!) 

2.4. Igényelt alapterület/felület (m2) ………………………………………………………... 

3. A kérelem mellékletei: 

 
3.1. A tevékenység gyakorlására jogosító okirat másolati példánya /pl.: vállalkozói igazolványt, 

cégbírósági végzés stb./. 
3.2. A helyszínrajz, a közterület-használat helyének megjelölésével, méretezésével. 
3.3. Országos közút mellett a közútkezelı hozzájárulása vagy nyilatkozata arról, hogy a hirdetı-

berendezés, hirdetési célú tábla, ponyva a közúti jelzésekkel össze nem téveszthetı, a 
láthatóságot nem akadályozza, nem alkalmas arra, hogy a közlekedık figyelmét elterelje, vagy 
a közlekedés biztonságát egyéb módon veszélyeztesse; illetve a tevékenység a közlekedés 
biztonságát vagy a közút állagát nem veszélyezteti. 

3.4. Illetékbélyeg (alap eljárási illeték: 3.000.- Ft). 
 
4. A kérelem aláírásával egyidejőleg kötelezettséget vállalok arra vonatkozóan, hogy az általam 
igénybevett közterületet, a használat jogosultságának lejártával az eredeti állapotnak megfelelıen 
adom vissza, illetve hagyom el. A lejárat napjával, minden külön felszólítás nélkül tisztán, újra 
igénybe vehetı állapotot hagyok tevékenységem után. 
 
Lajosmizse, …….év…….hó…..nap 
 
       ………………………………..  
       kérelmezı neve / PH” 
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2. melléklet a 21/2013. (...) önkormányzati rendelethez 

 
„2.  melléklet a 33/2012. (X. 26.) önkormányzati rendelethez 
 

A közterület - használatáért fizetendı díjak: 
 A B 
 I. kiemelt kategória 

 
II. kategória 

1. pavilon, fülke elhelyezése 1.000 Ft/hó/m2 700 Ft/hó/m2 
2. építési munkák végzésére szolgáló 

állvány, építıanyag és építési 
hulladék tároló konténer 
elhelyezése /6 hónapig díjmentes/ 

 
 

250 Ft/hó/m2 

 
 

250 Ft/hó/m2 

3.  
3.1 vendéglátó-ipari egységhez 
elıkert, kerthelyiség, terasz 
létesítése, üzlethelyiséghez 
kapcsolódó árusítás nyári 
idıszakban (április 1-tıl október 
31-ig) 

 
 
 

450 Ft/hó/m2 
 

 
 
 

300 Ft/hó/m2 

3.2 vendéglátó-ipari egységhez 
elıkert, kerthelyiség, terasz 
létesítése, üzlethelyiséghez 
kapcsolódó árusítás téli idıszakban 
(november 1-tıl március 31-ig) 

 
 
 
 

350 Ft/hó/m2 

 
 
 
 

200 Ft/hó/m2 
4. kis kiterjedéső, 100 m2-t meg nem 

haladó alkalmi árusítás, 
tevékenység, filmforgatás 

 
200 Ft/nap/m2 

 
150 Ft/nap/m2 

5. nagy kiterjedéső, 100 m2, vagy azt 
meghaladó kiállítás, alkalmi vásár, 
sport-, kulturális rendezvény, 
mutatványos tevékenység, családi 
eseményekkel kapcsolatos 
rendezvények, filmforgatás 

 
 

40 Ft/nap/m2 

 
 

20 Ft/nap/m2 

6. lakodalmas sátor elhelyezése  
6.000 Ft/alkalom 

 

 
6.000 Ft/alkalom 

 
7. változó helyen, jármőbıl, 

gépjármőbıl történı árusítás 
 

6.500 Ft/hó 
 

 
6.500 Ft/hó 

 
8. közterületen hirdetı-berendezés, 

hirdetési célú tábla, ponyva, stb. 
elhelyezése  

 
1.500 Ft/hó/m2 

 
750 Ft/hó/m2 

9. jármővek tárolása 500 Ft/hó/t 250 Ft/hó/t 
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3. Napirendi pont 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének…/2013. (…) önkormányzati rendelete 
a 2013. évi költségvetésrıl szóló 2/2013. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról  
Elıadó: Basky András polgármester 
 
Basky András polgármester: Elég gyakran kell a költségvetési rendeletünket módosítani, most a 
következı dolgok tették indokolttá: a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évi (december 
hó) bérkompenzációja, a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013. évi (augusztus-szeptember 
hó) kompenzációja, az Önkormányzat és a Munkaügyi Központ kecskeméti Kirendeltsége között 
létrejött hatósági szerzıdés alapján közfoglalkoztatás támogatás összege. (10 fı bér és járulék 
összegének 80 % támogatása) (augusztus-szeptember hó). Az Önkormányzat és a Munkaügyi Központ 
kecskeméti Kirendeltsége között létrejött hatósági szerzıdés alapján közfoglalkoztatás – parlagfő-írtás 
támogatás összege. (3 fı bér és járulék összegének 100 % támogatása) (augusztus-szeptember hó). 
Megvizsgálva az intézmények személyi és dologi gazdálkodását – megállapítható, hogy legtöbb 
intézménynél megtakarítások mutatkoznak. Javaslom, hogy a bérmegtakarítás ne kerüljön elvonásra, 
és ebbıl a keretbıl tudja az intézmény finanszírozni a II. félévre az Erzsébet utalványt, ill. egész évre 
kiegészítve meglegyen a havi 8.000 Ft juttatás. Az EGYSZI költségvetése nem rendelkezik 
megtakarítással, ezért az Önkormányzat biztosítja a céltartalék terhére a fedezetet. A megmaradt 
összeg áthelyezésre kerül az általános tartalékba. A Mővelıdési Ház létszáma két fıvel csökkent, errıl 
szól a határozat. Az Izsák-kom-ban a tulajdonrész vásárlása 150.000.- Ft. A Sportcsarnok felújításához 
kapcsolódóan felmerült kiadás rendezése a 149/2013. (IX.22.) ÖH alapján - általános tartalékba 
visszahelyezett összegbıl – 41 eFt. A Sportcsarnok felújítás összesen: 14.515.478 Ft. Ezek a fıbb 
módosítások, az elıterjesztésben részletesen le vannak írva. PTK bizottság tárgyalta, elfogadásra 
javasolta. Van-e valakinek kérdése, véleménye, javaslata ezzel kapcsolatosan?  
 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök, képviselı: Nagyon örömteli dolog, hogy az Erzsébet utalványt 
megkaphatják a dolgozók. Ez a parkosokat is érinti? 
 
Basky András polgármester: Igen. 
 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök, képviselı: Köszönöm szépen. Nagyon örülünk annak is, hogy a 
sportcsarnok felújítása is befejezıdött, jól sikerült, a függönyök is nagyon jól mőködnek.  
 
Basky András polgármester: Köszönjük szépen. Tehát akkor az 5-ös pontban a cafeteriát mindenki 
meg fogja kapni az önkormányzatnál és intézményeinél. Az elıterjesztésben található egy rendelet-
tervezet, elıször ezt szavaztatom, azzal, hogy a rendelet-tervezethez kiosztott módosítással együtt 
értendı a költségvetési rendelet. Van-e még valakinek kérdése, véleménye, javaslata ezzel 
kapcsolatosan? Amennyiben nincs, kérem aki elfogadja a rendelet-tervezetet, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 11 igen szavazattal – tartózkodás, ellenszavazat nem volt- az 
alábbi rendeletet alkotta: 
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Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 

22/2013. (...) önkormányzati rendelete a 2013. évi költségvetésrıl szóló 
2/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvény 34. § (1) 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, Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-
testületének a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló 11/2011. (IV. 14.) önkormányzati rendelet 
1. melléklet 1.1. w pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi, Területfejlesztési 
és Közbeszerzési Bizottság véleményének, valamint l. melléklet 3.1.l pontjában biztosított 
véleményezési jogkörében eljáró Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága kikérésével a 
következıket rendeli el: 
 
 

1. § 
 
(1) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a 2013. évi költségvetésrıl szóló 

2/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdés a), b) pontja helyébe a következı 
rendelkezések lépnek: 

 
[A Képviselı-testület Lajosmizse Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2013. 
évi költségvetésének] 

„ 
a) tárgyévi költségvetési bevételek fıösszegét 1 833 509 e Ft-ban 

aa) mőködési költségvetést 1 179 536 e Ft-ban 

ab) felhalmozási költségvetést 653 973 e Ft-ban 

   

b) tárgyévi költségvetési kiadások fıösszegét 1 996 862 e Ft-ban 

ba) mőködési költségvetést 1 220 525  e Ft-ban 

bb) felhalmozási költségvetést 766 655 e Ft-ban 

bc) tartalékok 10 207 e Ft-ban 

melybıl: általános tartalék 2 091  e Ft-ban 

           és céltartalék 7 591 e Ft-ban 

hagyja jóvá.”   

 
 

2. § 
 

(1) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a 2013. évi költségvetésrıl szóló 
2/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 

(2) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a 2013. évi költségvetésrıl szóló 
2/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép. 

(3) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a 2013. évi költségvetésrıl szóló 
2/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép. 
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(4) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a 2013. évi költségvetésrıl szóló 
2/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép. 

(5) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a 2013. évi költségvetésrıl szóló 
2/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép. 

(6) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a 2013. évi költségvetésrıl szóló 
2/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép. 

(7) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a 2013. évi költségvetésrıl szóló 
2/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép. 

(8) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a 2013. évi költségvetésrıl szóló 
2/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 8. melléklet lép. 

(9) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a 2013. évi költségvetésrıl szóló 
2/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 9. melléklet lép. 

(10) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a 2013. évi költségvetésrıl szóló 
2/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 10. melléklet lép. 

(11) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a 2013. évi költségvetésrıl szóló 
2/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 11. melléklet lép. 

(12) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a 2013. évi költségvetésrıl szóló  
2/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 12. melléklet lép. 

(13) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a 2013. évi költségvetésrıl szóló 
2/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 13. melléklet lép. 

 
 

3. § 
 

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követı napon lép hatályba és a hatályba lépését követı napon 
hatályát veszti.  

 
 

/ Basky András  /     / dr. Balogh László / 
   polgármester                 jegyzı 
 

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

/ dr. Balogh László / 
           jegyzı 
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1. melléklet a 22/2013. (...) önkormányzati rendelethez 
„2. melléklet a 2/2013. (II.15.) önkormányzati rendelethez 

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

Bevételek 

A. B. C. D. 
m ó d o s í t o t t    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 1 018 196 16 600 144 740 1 179 536 
  1.1. Mőködési bevételek 92 280 15 800 2 560 110 640 
  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 470 730 0 142 180 612 910 
    1.3.1. Általános mőködéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatás 431 951   0 431 951 
    1.3.2. Központosított elıirányzatokból mőködési célúak  22 478   0 22 478 
    1.3.3. Kiegészítı támogatás 0   0 0 
    1.3.4. Egyéb mőködési célú központi támogatás 16 301   0 16 301 
    1.3.5. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 0 0 142 180 142 180 
  1.4. Egyéb mőködési bevételek 52 586 800 0 53 386 
    1.4.1. Mőködési célú támogatásértékő bevétel 52 586 800   53 386 
      1.4.1.1.ebbıl: Mőködési támogatás társadalombiztosítási alaptól  23 374     23 374 
    1.4.2. Mőködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl  0     0 
    1.4.3. Elızı évi mőködési célú maradvány átvétel        0 
    1.4.4. Elızı évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések        0 
  2. Felhalmozási bevételek 8 724 645 249 0 653 973 
  2.1. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek  6 924 0 0 6 924 
    2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése  0     0 
    2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tıke bevételei  6 924     6 924 
    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 0 0 
    2.2.2. Fejlesztési célú támogatások  0 0 0 0 
  2.3. Egyéb felhalmozási bevételek 1 800 645 249 0 647 049 
    2.3.1. Felhalmozási célú támogatásértékő bevétel 0 645 249 0 645 249 
    2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl 1 800 0 0 1 800 
    2.3.3. Elızı évi felhalmozási célú maradvány átvétel  0 0 0 0 
  3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.) 1 026 920 661 849 144 740 1 833 509 
  4. Finanszírozási bevételek 34 680 128 673 0 163 353 
  4.1 Hiány belsı finanszírozás bevételei 34 680 110 804 0 145 484 
    4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele 34 680 110 804 0 145 484 
      4.1.1.1. Mőködési célra 34 680     34 680 
      4.1.1.2. Felhalmozási célra   110 804   110 804 
    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 1 061 600 790 522 144 740 1 996 862 
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Lajosmizse Város Önkormányzat 2013. évi összevont kiadásai 
Ezer Ft-ban 

Kiadások 

A. B. C. D. 

m ó d o s í t o t t    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 971 554 31 868 217 103 1 220 525 

1.1. Személyi juttatás 327 071 10 979 18 925 356 975 
1.2. Munkaadókat terhelı járulékok és szociális 
hozzájárulási adó 

80 969 2 135 4 833 87 937 

1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások 382 945 7 056 6 745 396 746 

1.4. Egyéb mőködési kiadások 180 569 11 698 186 600 378 867 

  1.1.4.1. Mőködési célú támogatásértékő kiadás 165 069 1 404   166 473 
  1.1.4.2. Mőködési célú pénzeszközátadás 
államháztartáson kívülre 

0 10 294   10 294 

  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 26 488 740 167 0 766 655 

2.1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val  21 282 588 362 0 609 644 

2.2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val  5 206 117 887 0 123 093 

2.3. Egyéb felhalmozási kiadások 0 33 918 0 33 918 

  2.3.1. Felhalmozási célú támogatásértékő  kiadás   8 913   8 913 
  2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás 
államháztartáson kívülre  

  24 855   24 855 

  2.3.3. Elızı évi felhalmozási célú maradvány átadás   0   0 
  2.3.4. Befektetési célú részesedések vásárlása   150   150 
3. Tartalékok 9 682 0 0 9 682 
3.1. Általános tartalék 2 091 0 0 2 091 
3.2. Céltartalék 7 591 0 0 7 591 
4. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3.+4.) 1 007 724 772 035 217 103 1 996 862 
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 
7. KIADÁSOK ÖSSZESEN (5.+6.) 1 007 724 772 035 217 103 1 996 862 
8. Költségvetési szervek finanszírozása 567 985       

    
   

Éves engedélyezett létszám elıirányzat (fı) 111,00 
Közfoglalkoztatottak létszáma (fı)   

 
 

„ 
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2. melléklet a 22/2013. (...) önkormányzati rendelethez 
„3. melléklet a 2/2013. (II.15.) önkormányzati rendelethez 

Lajosmizse Város Önkormányzat 2013. évi bevételei 
Ezer Ft-ban 

Bevételek 

A. B. C. D. 

m ó d o s í t o t t    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 912 567 15 800 142 180 1 070 547 
1.1. Mőködési bevételek 10 376 15 800   26 176 
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 470 730 0 142 180 612 910 
  1.3.1. Általános mőködéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatás 431 951     431 951 
  1.3.2. Központosított elıirányzatokból mőködési célúak  22 478     22 478 
  1.3.3. Kiegészítı támogatás       0 
  1.3.4. Egyéb mőködési célú központi támogatás 16 301     16 301 
  1.3.5. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése     142 180 142 180 
1.4. Egyéb mőködési bevételek 28 861 0 0 28 861 
  1.4.1. Mőködési célú támogatásértékő  bevétel 28 861     28 861 
  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 8 724 645 249 0 653 973 
2.1. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek  6 924 0 0 6 924 
  2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése        0 
  2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tıke bevételei  6 924     6 924 
  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 1 800 645 249 0 647 049 
  2.3.1. Felhalmozási célú támogatásértékő bevétel   645 249   645 249 
  2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl 1 800     1 800 
  2.3.3. Elızı évi felhalmozási célú maradvány átvétel        0 
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.) 921 291 661 049 142 180 1 724 520 
4. Finanszírozási bevételek 28 424 116 340 0 144 764 
4.1 Hiány belsı finanszírozás bevételei 28 424 98 471 0 126 895 
  4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele 28 424 98 471 0 126 895 
    4.1.1.1. Mőködési célra 28 424     28 424 
    4.1.1.2. Felhalmozási célra   98 471   98 471 
  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 949 715 777 389 142 180 1 869 284 
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Lajosmizse Város Önkormányzat 2013. évi kiadásai 
Ezer Ft-ban 

Kiadások 

A. B. C. D. 

m ó d o s í t o t t    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 333 026 30 024 186 600 549 650 

1.1. Személyi juttatás 44 920 10 979   55 899 
1.2. Munkaadókat terhelı járulékok és szociális 
hozzájárulási adó 

10 506 2 135   12 641 

1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások 97 382 6 016   103 398 

1.4. Egyéb mőködési kiadások 180 218 10 894 186 600 377 712 

  1.1.4.1.Mőködési célú támogatásértékő  kiadás 164 718 600   165 318 
  1.1.4.2. Mőködési célú pénzeszközátadás 
államháztartáson kívülre 

  10 294   10 294 

  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 1 800 740 167 0 741 967 

2.1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val  1 800 588 362 0 590 162 

2.2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val    117 887 0 117 887 

2.3. Egyéb felhalmozási kiadások 0 33 918 0 33 918 

  2.3.1. Felhalmozási célú támogatásértékő  kiadás   8 913   8 913 
  2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás 
államháztartáson kívülre  

  24 855   24 855 

  2.3.3. Elızı évi felhalmozási célú maradvány átadás       0 
  2.3.4. Befektetési célú részesedések vásárlása   150   150 
3. Tartalékok 9 682 0 0 9 682 
3.1. Általános tartalék 2 091     2 091 
3.2. Céltartalék 7 591     7 591 
4. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3.) 344 508 770 191 186 600 1 301 299 
5. Finanszírozási kiadások 567 985 0 0 567 985 
5.1. Mőködési célú finanszírozási kiadások       0 
5.2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások       0 
5.3. Költségvetési szervek finanszírozása 567 985     567 985 

6. Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások 0 0 0 0 
7. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.+6.) 912 493 770 191 186 600 1 869 284 
    
Éves engedélyezett létszám elıirányzat (fı) 18 
Jogalkotás 1 

Park 6 

Piac, vásár 8 

Sport 3 

Közfoglalkoztatottak létszáma (fı)   
„ 
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3. melléklet a 22/2013. (...) önkormányzati rendelethez 
 
„4. melléklet a 2/2013.(II.15.) önkormányzati rendelethez 

Mőködési bevételek részletezése 
Ezer Ft-ban 

Megnevezés 

B. 

módosított 
elıirányzat 

1. Egyéb saját mőködési bevétel  21 316 

2. Mőködési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések  2 860 

3. Mőködési célú hozam- és kamatbevételek  2 000 

4. Mőködési bevételek összesen 26 176 
    

Közhatalmi bevételek részletezése 
Ezer Ft-ban 

Megnevezés 

B. 

módosított 
elıirányzat 

1. Gépjármőadó  50 000 

2. Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek 50 000 
3. Idegenforgalmi adó  5 800 

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

5. Talajterhelési díj 300 

6. Helyi adók és adójellegő bevételek   346 100 
7. Adópótlék, adóbírság  6 500 

8. Környezetvédelmi bírság   

9. Építésügyi bírság   

10. Egyéb bírság   

11. Bírságbevételek 6 500 
12. Egyéb közhatalmi bevételek   

13. Közhatalmi bevételek összesen 402 600 
 

„ 
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4. melléklet a 22/2013. (...) önkormányzati rendelethez 

„5. melléklet a 2/2013. (II.15.) önkormányzati rendelethez 
Önkormányzat mőködési támogatásainak részletezése 

 Ezer Ft-ban 

Megnevezés 
módosított 
elıirányza

t 
1. Helyi önkormányzatok mőködésének általános támogatása 119 641 

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 31 472 

2. Egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok támogatása 218 085 
2.1. Óvodaped., és az óvodaped-ok nevelı munkáját kvetlenül segítık bértámogatása 133 539 

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 80 937 

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 22 264 

3.3.1.   Családsegítés 11 132 

3.3.2.   Gyermekjóléti szolgáltatás 11 132 

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 431 951 
6. Központosított elıirányzatok 22 478 

6.1. Üdülıhelyi feladatok támogatása 8 846 
6.2. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása 9 052 
6.3. Nyári gyermekétkeztetés 4 201 
6.4. Könyvtári érdekeltségnövelı támogatás 379 
7. Támogatás összesen (5.+6.) 454 429 

„ 
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5. melléklet a 22/2013. (...) önkormányzati rendelethez 
 

„6. melléklet a 2/2013.(II.15.) önkormányzati rendelethez 

 
 

 
 

Egyéb mőködési célú központi támogatás részletezése 

 Ezer Ft-ban 

Megnevezés módosított 
elıirányzat 

1. Bérkompenzáció 16 301 

1.1. 2013. év 01-09. hó 14 605 

1.2. 2012. év 12. hó 1 696 

2. Egyéb mőködési célú központi támogatás 16 301 

      

   
Egyéb mőködési bevételek részletezése 

      

Megnevezés módosított 
elıirányzat 

1. Mőködési célú támogatásértékő bevétel központi költségvetési szervtıl 7 092 

1.1. Közfoglalkoztatás 6 513 

1.2. Közfoglalkoztatás - Parlagfő-irtás (3fı) 579 

2. Mőködési támogatás helyi önk-któl és ktgvetési 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 célú támogatásértékő bevétel összesen 28 861 
 

„ 
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6. melléklet a 22/2013. (...) önkormányzati rendelethez 
„8. melléklet a 2/2013. (II.15.) önkormányzati rendelethez 

 Nem intézményi keretek közötti szakfeladatok kiadásának alakulása 
Ezer Ft-ban 

  

fe
la

da
t 

  A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. M. N. O. P. 

  

Megnevezés Szakfeladat 
Személyi 
juttatás 

Munka-
adókat 
terhelı 
járulék 

Dologi és 
egyéb 
folyó 
kiadás 

Szociál-
politikai 
juttatás 

Mőködési célú 
támogatásértékő 

kiadás 

Mőködési 
célú 

pénzeszköz-
átadás 

államház-
tartáson 
kívülre 

Általá-
nos 

tartalék 

Cél-
tartalék 

Beruházás Felújítás 

Felhalmozási célú 
pénzeszközátadás 
államháztartáson 

kívülre 

Felhal-
mozási 

célú 
támoga-
tásértékő 
kiadás 

  Összesen 

Engedé-
lyezett 

létszám-
keret (fı) 

1. K Víztermelés, -kezelés, -ellátás 360000     1 524           226 471         227 995   

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 tevékenység (Út) 522001     16 967                     16 967   

8. Ö Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 680001     534                     534   

9. Ö Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (Piac) 680002 6 172 1 597 3 400                     11 169 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           10 294         662     10 956   

14. Ö Rövid idıtartamú közfoglalkoztatás 890441                           0   

15. Ö 
Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb idıtartamú 
közfoglalkoztatása 

890442 9 849 1 311                       11 160   

16. K Sportlétesítmények mőködtetése és fejlesztése 931102 5 752 1 481 3 295             14 515       25 043 3 

17. K Köztemetı-fenntartás és -mőködtetés 960302                 1 800         1 800   

18. K Önkormányzati jogalkotás 841112 24 925 5 819 5 785   165 318   2 091 7 591 328 913 103 372 24 193 8 913 150 677 070 1 

19. K Önkormányzat igazgatási tevékenysége  841126     30 395                     30 395   

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

21.   Összesen   55 899 12 641 103 398 202 100 165 318 10 294 2 091 7 591 590 162 117 887 24 855 8 913 150 1 301 299 18 

 
„ 
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7. melléklet a 22/2013. (...) önkormányzati rendelethez 
„9. melléklet a 2/2013.(II.15.) önkormányzati rendelethez 

Egyéb mőködési kiadás részletezése 

Mőködési célú támogatásértékő kiadás 

Ezer Ft-ban 

  
Megnevezés módosított 

elıirányzat 

1. Tőzoltóság 8 000 

2. Lajosmizsei Rendırırs 500 

3. Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 100 

4. Lajosmizse Közfeladat-ellátó Társulás 156 718 

5. Mőködési célú támogatásértékő kiadás összesen 165 318 
      

      
Mőködési célú pénzeszköz átadás Államháztartáson kívülre 

Ezer Ft-ban 

  
Megnevezés módosított 

elıirányzat 

1. Non-profit szervezetek 9 994 

1.1. Lajosmizséért Közalapítvány 6 864 
1.2. Sportszervezetek 2 000 

1.2.1.   Lajosmizsei Sakk Kör 100 
1.2.2.   Fekete István Általános Iskolai Sport Egyesület 125 
1.2.3.   Asztalitenisz Club 100 
1.2.4.   Lajosmizse Városi Labdarugó Club (felnıtt) 100 
1.2.5.   Lajosmizse Városi Labdarugó Club (utánpótlás) 300 
1.2.6.   Mizse Kézilabda Club 925 
1.2.7.   Lajosmizse Nıi Kézilabda Klub 100 
1.2.8.   Lajosmizsei UKC 150 
1.2.9.   Fınix Dance Tánc és Sport Egyesület (mőködési) 50 
1.2.10.   Fınix Dance Tánc és Sport Egyesület (versenyeztetés) 0 
1.2.11.   N-18 Lajosmizse Postaggalamb Sport Egyesület 50 

1.3. Lajosmizse Polgárır Egyesület 200 
1.4. Bursa Hungarica 100 
1.5. Karitasz alapítvány - Pszichiátriai betegek támogatása 300 
1.6. Aranyi Állatotthon Alapítvány 500 
1.7. Rákóczi Szövetség 30 
2. Egyház 100 

2.1.   Református Egyház 100 
3. Vállalkozások 200 

3.1.   Folyékony hulladék elszállítása 200 

4. Mőködési célú pénzeszköz átadás Államháztartáson kívülre összesen 10 294 

 
„ 
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8. melléklet a 22/2013. (...) önkormányzati rendelethez 
„11. melléklet a 2/2013.(II.15.) önkormányzati rendelethez 

Felhalmozási kiadások részletezése 
Ezer Ft-ban 

  
Megnevezés 

módosított elıirányzat 

önként vállalt feladat 

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

135 

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

103 237 

3. Sportcsarnok felújítása 14 515 

 4. Felújítási kiadások Áfa-val összesen 117 887 

 
5. 

Lajosmizse város csatornahálózatának kiépítése és szennyvíztisztító telepének 
bıvítése KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0077 

32 547 

 
6. 

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

190 

 
7. 

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

241 

 
8. 

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

199 500 

 
9. 

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

6 418 

 
10. 

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

203 824 

 
11. 

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

22 647 

 
12. 

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

16 690 

 
13. 

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

2 945 

 
14. 

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

10 000 

 
15. 

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

4 000 

 
16. 

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

61 902 

 
17. 

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

10 924 

 
18. Temetı  1 800 

 19. Beruházási kiadások Áfa-val összesen 573 628 

Egyéb felhalmozási kiadás részletezése 

Ezer Ft-ban 

  
Megnevezés 

módosított elıirányzat 

önként vállalt feladat 

1. Felhalmozási célú támogatásértékő kiadás 8 913 

1.1. 
Lajosmizse Közfeladat-ellátó Társulás - Lajosmizse "Meserét" Óvoda fejlesztése, 
bıvítés - korszerősítés" DAOP-4.2.1-11 (önrész) 

8 913 

2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás Államháztartáson kívülre 24 855 
2.1. Elsı lakáshoz jutók támogatása 1 500 

2.2. Lajosmizséért Közalapítvány pályázatának elıfinanszírozása 22 693 

2.3. Lajosmizséért Közalapítvány pályázatának felhalmozási támogatása 662 

3. Befektetési célú részesedések vásárlása 150 

4. Egyéb felhalmozási kiadások összesen 33 918 
 



32 
 

 
9. melléklet a 22/2013. (...) önkormányzati rendelethez 

 
„12. melléklet a 2/2013. (II.15.) önkormányzati rendelethez 

Lajosmizse Város Önkormányzat 2013. évi kiadásai 

Céltartalék részletezése 
Ezer Ft-ban 

Megnevezés Önkormányzat 

1. 2013. szeptember 01. nappal induló óvoda mőködési kiadása 7 391 

2. Civil szervezetek támogatása 0 

3. Sportcsarnok felújítása 0 

4. Erzsébet utalvány (IGSZ és az önállóan mőködı 
intézmények részére) 

0 

5. Régi városháza tőzvédelmére 200 

6. Céltartalék összesen 7 591 

 
„ 
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10. melléklet a 22/2013. (...) önkormányzati rendelethez 
„15. melléklet a 2/2013. (II.15.) önkormányzati rendelethez 

IGSZ 2013. évi bevételei 
Ezer Ft-ban 

Bevételek 

A. B. C. 

m ó d o s í t o t t   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 73 622 0 73 622 

  1.1. Mőködési bevételek 73 622   73 622 

  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 célú támogatásértékő bevétel     0 

  

  2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson 
kívülrıl 

    0 

   2.2.3. Elızı évi felhalmozási célú maradvány átvétel      0 

  3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.) 73 622 0 73 622 

  4. Finanszírozási bevételek 198 669 0 198 669 

    4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele 4 953 0 4 953 

     4.1.1. Mőködési célra 4 953   4 953 

     4.1.2. Felhalmozási célra     0 

   4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele 0 0 0 

      4.2.1. Mőködési célra     0 

      4.2.2. Felhalmozási célra     0 

   4.3. Önkormányzati támogatás  193 716 0 193 716 

      4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás 63 648   63 648 

      4.3.2. Önkormányzat saját bevételébıl 126 855   126 855 

      4.3.3. Központi költségvetésbıl (bérkompenzáció) 3 213   3 213 

  5. Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek     0 

  6. BEVÉTELEK ÖSSZESEN 272 291 0 272 291 
 

„ 
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IGSZ 2013. évi kiadásai 

 

Kiadások 

A. B. C. 

m ó d o s í t o t t    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 269 369 804 270 173 

1.1. Személyi juttatás 69 850   69 850 
1.2. Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási 
adó 

13 707   13 707 

1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások 185 812   185 812 

1.4. Egyéb mőködési kiadások 0 804 804 

  1.1.4.1. Mőködési támogatás államháztartáson belülre   804 804 
  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 2 118 0 2 118 

2.1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val  2 118 0 2 118 

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.) 271 487 804 272 291 
    
Éves engedélyezett létszám elıirányzat (fı) 42 
IGSZ 4 
Konyha 10 
Gépjármővezetı + Technikai dolgozók 17 
Óvoda konyha 10 
Bölcsıde konyha 1 
Közfoglalkoztatottak létszáma (fı)   

 
„ 
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11. melléklet a 22/2013. (...) önkormányzati rendelethez 
 

„18. melléklet a 2/2013. (II.15.) önkormányzati rendelethez 

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

Bevételek 

A. B. C. 

m ó d o s í t o t t    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 célú támogatásértékő bevétel     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. Költségvetési bevételek összesen (1.+2) 4 300 0 4 300 

  4. Finanszírozási bevételek 59 085 0 59 085 

    4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele 116 0 116 

     4.1.1. Mőködési célra 116   116 

     4.1.2. Felhalmozási célra     0 

   4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele 0 0 0 

      4.2.1. Mőködési célra     0 

      4.2.2. Felhalmozási célra     0 

   4.3. Önkormányzati támogatás  58 969 0 58 969 

    4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás 13 288   13 288 

    4.3.2. Önkormányzat saját bevételébıl 43 937   43 937 

    4.3.3. Központi költségvetésbıl (bérkompenzáció, könyvtár) 1 744   1 744 

  5. Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek     0 

  6. BEVÉTELEK ÖSSZESEN 63 385 0 63 385 
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Mővelıdési Ház és Könyvár 2013. évi kiadásai 

 

Kiadások 

A. B. C. 

m ó d o s í t o t t    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 57 658 1 000 58 658 

1.1. Személyi juttatás 26 209   26 209 
1.2. Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási 
adó 

7 059   7 059 

1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások 24 390 1 000 25 390 

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 4 727 0 4 727 

2.1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val  1 187 0 1 187 

2.2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val  3 540 0 3 540 

2.3. Egyéb felhalmozási kiadások 0 0 0 

  2.3.1. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülre     0 
  2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 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.) 62 385 1 000 63 385 
    
Éves engedélyezett létszám elıirányzat (fı) 13 
Közfoglalkoztatottak létszáma (fı)   

 
„ 
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12. melléklet a 22/2013. (...) önkormányzati rendelethez 
 
„20. melléklet a 2/2013. (II.15.) önkormányzati rendelethez 

Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi adatai 
Ezer Ft-ban 

Bevételek 

A. B. C. D. 

m ó d o s í t o t t   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 351 0 1 971 2 322 

  1.1. Mőködési bevételek     1 971 1 971 

  1.2. Egyéb mőködési bevételek 351 0 0 351 

   1.2.1. Mőködési célú támogatásértékő bevétel 351     351 

      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. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.) 351 0 1 971 2 322 

  4. Finanszírozási bevételek 158 711 0 0 158 711 

    4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele 0 0 0 0 

     4.1.1. Mőködési célra       0 

     4.1.2. Felhalmozási célra       0 

   4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele 0 0 0 0 

      4.2.1. Mőködési célra       0 

      4.2.2. Felhalmozási célra       0 

   4.3. Önkormányzati támogatás  158 711 0 0 158 711 

  
    4.3.1. Költségvetési törvény hivatal mőködési 
támogatása 

102 640     102 640 

      4.3.2. Felsılajos közös hivatal mőködési támogatása 10 690     10 690 

  
    4.3.3. Költségvetési törvény egyéb kötelezı 
önkormányzati feladatok támogatása 

31 471     31 471 

      4.3.4. Önkormányzat saját bevételébıl 12 125     12 125 

      4.3.5. Központi költségvetésbıl bérkompenzáció 1 785     1 785 

  5. Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek       0 

  6. BEVÉTELEK ÖSSZESEN 159 062 0 1 971 161 033 
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Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi kiadásai 
 

Kiadások 

A. B. C. D. 

m ó d o s í t o t t   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 121 288 0 23 568 144 856 

1.1. Személyi juttatás 73 362   13 545 86 907 
1.2. Munkaadókat terhelı járulékok és szociális 
hozzájárulási adó 

20 279   3 381 23 660 

1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások 27 647   6 642 34 289 

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 16 177 0 0 16 177 

2.1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val  16 177 0 0 16 177 

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.) 137 465 0 23 568 161 033 
      
Éves engedélyezett létszám elıirányzat (fı) 38 
Közfoglalkoztatottak létszáma (fı)   

„ 
 

 



13. melléklet a 22/2013. (...) önkormányzati rendelethez 
 
„21. melléklet a 2/2013. (II.15.) önkormányzati rendelethez 

Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal kiadásainak szakfeladatokra történı megbontása 

  

feladat 

  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 2 831 764 1480     5 075 1 

2. K 
Önkormányzatok és társulások általános 
végrehajtó igazgatási tevékenysége 

841126 73 362 20 279 27 647   16 177 137 465 32 

3. Á 
Adó, illeték kiszabása, beszedése, 
adóellenırzés 

841133 10 714 2 617 5162     18 493 5 

4. 
  

Összesen   86 907 23 660 34 289 0 16 177 161 033 38 

 „ 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Basky András polgármester: Most az elıterjesztésben lévı határozat-tervezetet szavaztatom, mely a 
Mővelıdési Házban történı létszámleépítésrıl szól. Van-e ezzel kapcsolatosan valakinek kérdése, 
véleménye, javaslata? Amennyiben nincs, kérem aki elfogadja a határozat-tervezetet, kézfelemeléssel 
jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 11 igen szavazattal – tartózkodás, ellenszavazat nem 
volt - az alábbi határozatot hozta: 
 
175/2013. (XI. 21.) ÖH. 
Lajosmizse Város Mővelıdési Háza 
és Könyvtárában foglalkoztatott 
dolgozók létszámcsökkentése 
 

H a t á r o z a t 
 

1. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az általa fenntartott Lajosmizse 
Város Mővelıdési Háza és Könyvtárában biztosított feladatellátás racionálisabb 
megszervezése során felszabaduló 1 fı szakalkalmazotti munkakör és 1 fı technikai dolgozó 
státusz megszüntetésével az intézmény létszámkeretét 11 fıre csökkenti 2014. évben. 

2. Egyúttal felkéri a jegyzıt, hogy a 2014. évi költségvetési rendelet-tervezetet e határozatnak 
megfelelıen készítse elı. 

3. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete nyilatkozik arról, hogy az 
Önkormányzat költségvetési szerveinél és a Közös Önkormányzati Hivatalnál a meglevı 
üres álláshelyeken, az elıre láthatólag megüresedı álláshelyeken, a tervezett új 
álláshelyeken, a fenntartói körön kívüli munkáltatónál a létszámcsökkentéssel érintett 
álláshelyen foglalkoztatottak munkaviszonyban töltött ideje folyamatosságának megszakítása 
nélküli foglalkoztatására nincs lehetıség. 

4. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete felhatalmazza a polgármestert, 
hogy amennyiben jogszabályi lehetısége fennáll, úgy a létszám leépítéssel kapcsolatos 
költségek megtérülésére pályázatot nyújtson be. 

 
Felelıs: Képviselı-testület, jegyzı 
Határid ı: 2013. november 21. 
 
 
 
 
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: Az SZMSZ módosítás is a filmforgatások miatt vált szükségessé, hiszen 
itt egy gyors döntést kell majd hozni, amennyiben ez szükséges lesz, és hogy a Képviselı-testületnek ne 
kelljen ezért összejönnie, átkerülne a polgármester hatáskörébe ennek engedélyezése. Van-e valakinek 
ezzel kapcsolatosan kérdése, véleménye, javaslata? Amennyiben nincs, kérem aki elfogadja a 
rendeletmódosítást, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 11 igen szavazattal 
– tartózkodás, ellenszavazat nem volt - az alábbi rendeletet alkotta: 
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Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének  
23/2013. (...) 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 2. melléklete az 1. melléklet szerint módosul. 
 

2. § 
 
 

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követı napon lép hatályba és a hatályba lépését követı napon hatályát 
veszti. 

 
 
 
Basky András         dr. Balogh László  
polgármester          jegyzı 
 
 
 
 
A kihirdetés napja: 2013. ……………. 

dr. Balogh László  
jegyzı 
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1. melléklet a 23/2013. (...) önkormányzati rendelethez 
 
 
 
 

1. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról 
szóló 11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 16. pontja helyébe a következı 
rendelkezés lép: 

 
[ A Képviselı-testület által a polgármester hatáskörébe utalt ügyek] 
 
 
„ 16. Engedélyezi a közterület használatot, az önkormányzat tulajdonában álló közterület 
filmforgatási célú használatára irányuló kérelmek esetén gyakorolja a jogszabályok alapján a 
Képviselı-testületet megilletı hatásköröket, kiadja a filmforgatási célú közterület-használathoz 
kapcsolódó egyéb tulajdonosi hozzájárulásokat (pl. közútkezelıi hozzájárulás).”  
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5. Napirendi pont 
Lajosmizse Önkormányzata Intézményeinek információtechnológiai fejlesztése  
Elıadó: Basky András polgármester 
 
Basky András polgármester: Az elmúlt ülésen döntöttünk arról, hogy Lajosmizsén az optikai hálózat 
kiépítésre kerüljön. Nagy István kollegánk azt a feladatot kapta, hogy tegyen le egy javaslatot elénk, 
hogy hogyan tudnánk ezt megvalósítani. Egy olyan rendszert, amellyel mindenki jól járna. Az 
Egészségházban teljes hálózatfejlesztés történne meg, és két db telefonközpont kerülne kiépítésre. A 
határozat-tervezetben az Egészségház épületében a telefonkábel kiépítése sorban a 489.500.- Ft helyett a 
jó összeg 407.289.-Ft. Az egész beruházás össz költsége 9.557.029.- Ft lenne. PTK bizottság tárgyalta, 
elfogadásra javasolta. Van-e valakinek kérdése, véleménye, javaslata ezzel kapcsolatosan? 
 
Apró Ferenc képviselı: Nagyon örülünk ennek a napirendnek, hiszen ezzel a 20 éves városnak mi is 
ajándékozhatunk valamit. A vállalkozások már nagyon várják, én is csak üdvözölni és támogatni tudom. 
 
Basky András polgármester: Köszönöm szépen. Van-e még kérdés, vélemény, javaslat? Amennyiben 
nincs, kérem aki elfogadja a határozat-tervezetet, az általam elmondott javítással, kézfelemeléssel 
jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 11 igen szavazattal – tartózkodás, ellenszavazat nem 
volt - az alábbi határozatot hozta: 
 
 
176/2013. (XI. 21.) ÖH. 
Lajosmizse Önkormányzata intézményeinek információtechnológiai  fejlesztése II. forduló 
 
 

Határozat 
 

1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete dönt az Információtechnológiai 
fejlesztéshez kapcsolódóan az alábbi beruházásokról: 

 
Egészségház hálózatfejlesztése      Bruttó 2.534.869 Ft 
2 db telefonközpont kiépítése Bruttó 5.427.980 Ft 
Egészségház épületen belüli 40 érpáras telefonkábel kiépítés Bruttó    407.289 Ft 
Optikai rendszerbe illesztés Bruttó  1.186.891 Ft 
összesen: Bruttó   9.557.029 FT 
 
 
2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete kötelezettséget vállal arra, hogy az 1. 
pontban megjelölt beruházás fedezetét a 2014. évi költségvetési évben tervezi. 

 3.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy 
az 1. pontban foglalt beruházáshoz kapcsolódó valamennyi szükséges intézkedést megtegye. 
(szükség esetén megrendelések elküldése szerzıdések megkötések). 

 
Határid ı: 2013. november 21. 

Felelıs: Képviselı-testület, polgármester 

 
 
Mohai Miklós Magyar Telekom képviselıje: Köszönöm szépen a Magyar Telekom nevében is, nagyon 
jól döntöttek. Ez a beruházás valóban nem olcsó, de biztosan meg fog térülni. Kecskemét, 
Kiskunfélegyháza, Baja után Lajosmizse lesz a következı település Bács-Kiskun megyében, ahol 
kiépítésre kerül az optikai hálózat.  
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Basky András polgármester: Akkor nekem is lenne egy kérésem a Magyar Telekom felé. Biztosan 
hallotta az ülés elején, hogy nyert a sportcsarnokos pályázatunk, és TAO-s támogatásban kérnénk a 
Magyar Telekom segítségét. 
Mohai Miklós Magyar Telekom képviselıje: Természetesen tolmácsolni fogom vezetıim felé, és én is 
a magam részérıl is mindent meg fogok tenni, hogy minél több pénzt sikerüljön összeszedni. 
 
 
 
6. Napirendi pont 
Rudas László utca közterület nevének felülvizsgálata  
Elıadó: Basky András polgármester 
 
Basky András polgármester: Az elmúlt alkalommal két utca nevét is megváltoztattuk, akkor kimaradt a 
Rudas László utca, most ezt pótolnánk. Az új javaslat Bánk Bán utca lenne. Van-e valakinek más 
javaslata? Kérdése, véleménye? Amennyiben nincs, kérem aki elfogadja, hogy a Rudas László utca neve 
Bánk Bán legyen, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 11 igen szavazattal – 
tartózkodás, ellenszavazat nem volt - az alábbi határozatot hozta: 

 
 
177/2013. (XI. 21.) ÖH. 
Rudas László utca közterület nevének felülvizsgálata 
 

H a t á r o z a t 
 
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a lajosmizsei Rudas László utca nevét az 
egyes törvényeknek a XX. századi önkényuralmi rendszerekhez köthetı elnevezések tilalmával összefüggı 
módosításáról szóló 2012. évi CLXVII. törvénnyel 2013. január 1-én hatályba lépett, a Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 14. §-a értelmében Bánk bán utcára 
változtatja. Az utca páros-páratlan rendszer szerinti számozású. 
 
Felelıs: Képviselı-testület 
Határid ı: 2013. november 21. 
 
 
 
 
 
7. Napirendi pont:  
Lajosmizse, 0275/98 hrsz-ú ingatlan megosztása, egy részének elidegenítése, árverés kiírása  
Elıadó: Basky András polgármester 
 
Basky András polgármester: A 0275/153 helyrajzi számú ingatlan tulajdonosai kérelemmel fordultak 
Önkormányzatunkhoz, hogy az ingatlanuk melletti önkormányzati tulajdonú, jelenleg kivett út mővelési 
ágú ingatlan egy részét megvehessék. Az út természetben a Ceglédi út régi (M5 autópálya elıtti) 
nyomvonala, ma földút. A Scania területének kialakítása óta nem közelíthetı meg róla önállóan ingatlan; 
a város rendezési terve szerint gazdasági övezet, a kérelemmel érintett szakaszának útként való 
fenntartása nem indokolt. Az ingatlan jelenleg egy amorf alakú, elágazó földrészlet, ami részben a fenti 
telek mellett halad, mintegy 153 méter hosszon, kb. 4,4 m szélességben; ezt követıen a Ceglédi úti 
körforgalom újonnan kialakított negyedik ágának folytatása; részben a Scania telek bevezetı útja mellett 
halad 126 m hosszon; illetve kiágazik belıle egy 95 m-es nyúlvány, amely papíron szintén út, azonban 
ténylegesen a természetben nem létezik. A tervezett telekalakítást a Kálmán János földmérı által 
készített telekalakítási vázrajz ábrázolja. A kérelem szerinti teleksáv egyébként a másik oldalról 
szomszédos 0275/95 hrsz-ú ingatlannal is összekapcsolható, ennek jogi, illetve szabályozási akadálya 
nincs. A vagyonrendeltünk szerint ez korlátozottan forgalomképes vagyonnak számít, ezt kell 



 
 

45 
 

 

forgalomképes vagyonná átminısíteni, hogy árverést tudjunk kiírni rá. PTK bizottság tárgyalta, 
elfogadásra javasolta. Van-e valakinek kérdése, véleménye, javaslata ezzel kapcsolatosan? 

 

Apró Ferenc képviselı: Én támogatom, csak azt szeretném kérdezni, hogy az árverési hirdetménybe be 
van írva 10 %. Ez legalább 10 % vagy minimum 10 % jogszerően, mert 700 Ft a vége, és nem-e lehetne 
kerekíteni? 

Basky András polgármester: A rendeletünk azt mondja ki, hogy 10 %, így nem tudunk kerekíteni.  
 
Orbán Antal képviselı: Az 1.400.000.- Ft reális ár? Szerintem magas, mert az a csík szinte semmire 
nem használható. 
 
Basky András polgármester: De a másik területtel már értékes, és ha eladná egybe, akkor már 
jelentısebb az értéke. Ezen a környéken ettıl sokkal magasabb áron kelnek el a telkek. Van-e még 
valakinek kérdése, véleménye, javaslata? Amennyiben nincs, kérem aki elfogadja a határozat-tervezetet, 
kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 11 igen szavazattal – tartózkodás, 
ellenszavazat nem volt - az alábbi határozatot hozta: 
 
 

178/2013. (XI. 21.) ÖH. 
Lajosmizse, 0275/98 hrsz-ú ingatlan megosztása, egy részének elidegenítése, árverés kiírása 
 

Határozat 
 

1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 0275/98 hrsz-ú ingatlan 
0275/153 hrsz-ú ingatlan melletti szakaszát forgalomképes vagyonná minısíti, kijelöli eladás 
útján történı elidegenítésére, az elıterjesztés 4. sz. mellékletét képezı NYILVÁNOS 
ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY szerint. 

2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete felhatalmazza a Polgármestert 
az ingatlanrészt érintı telekalakítási dokumentációk és kapcsolódó szerzıdések aláírására. 

 

Felelıs: Képviselı-testület 
Határid ı: 2013. november 21. 

 

 
 
 
 
Basky András polgármester: 15.15 órakor szünetet rendelek el.  
Basky András polgármester: Az ülést 15.30 órakor folytatjuk a 8. napirendi ponttal, Koller Dániel 
képviselı még nem érkezett vissza, így az ülés 10 fıvel határozatképes.  
 
 
 
 
 
8. Napirendi pont:  
Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal alapdokumentumaival kapcsolatos döntések 
meghozatala  
Elıadó: Basky András polgármester 
 
Basky András polgármester: Lajosmizse és Felsılajos között a megállapodás módosítása a közterület 
felügyelet felállítása miatt vált szükségessé, más módosítás nincs az anyagban. ÖIB, PTK tárgyalta, 
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elfogadásra javasolta. Van-e valakinek kérdése, véleménye, javaslata ezzel kapcsolatosan? Amennyiben 
nincs, kérem aki elfogadja a határozat-tervezetet, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a 
Képviselı-testület 10 igen szavazattal – tartózkodás, ellenszavazat nem volt - az alábbi határozatot hozta: 
 
179/2013. (XI. 21.) ÖH. 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete és Felsılajos Község 
Önkormányzatának Képviselı-testülete között önkormányzati hivatali feladatok ellátására 
létrejött Közös Önkormányzati Hivatalról szóló megállapodás módosítása 
 

Határozat 
 

1. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Lajosmizse Város 
Önkormányzatának Képviselı-testülete és Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-
testülete között önkormányzati hivatali feladatok ellátására létrejött Közös Önkormányzati 
Hivatalról szóló megállapodást az elıterjesztés 1. melléklete szerint a módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalva elfogadja. 

2. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete felhatalmazza a polgármestert a 
módosított egységes szerkezetbe foglalt megállapodás aláírására. 

 
Felelıs: Képviselı-testület, polgármester 
Határid ı: 2013. november 21. 
 
 

 
Basky András polgármester: Most az Alapító Okirat módosítását szavaztatom. Van-e valakinek 
kérdése, véleménye, javaslata ezzel kapcsolatosan? Amennyiben nincs, kérem aki elfogadja a határozat-
tervezetet, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 10 igen szavazattal – 
tartózkodás, ellenszavazat nem volt - az alábbi határozatot hozta: 
 
 
180/2013. (XI. 21.) ÖH. 
A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal 
Alapító Okiratának módosítása 

Határozat 
 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Lajosmizse Város 
Önkormányzatának Képviselı-testülete által a 61/2013. (IV.30.) határozattal és Felsılajos 
Község Önkormányzatának Képviselı-testülete által 23/2013.(IV.26.) határozattal elfogadott 
Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja: 

 
1. 
 

Az alapító okirat 4.) b.) pontja a  
„842421 Közterület rendjének fenntartása „  szakfeladattal egészül ki. 

 
2. 

 
Az alapító okirat 12.) Záradék pontja az alábbi záradékban foglaltakra módosul. 
  
Záradék: 

A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 2014. január 1. napján lép hatályba. 
A hatályba lépéssel egyidejőleg hatályát veszti a Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal 
Alapító Okiratáról szóló Lajosmizse Város Önkormányzatának 61/2013.(IV.30.) határozata, és 

Felsılajos Község Önkormányzatának 23/2013. (IV.26.) határozata.  
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Az alapító okiratot  

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testülete ………… számú határozattal, 

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testülete………… számú határozattal, 
hagyta jóvá. 

 
Lajosmizse, 2013……………. 
 

P.H. 

 

Basky András  Juhász Gyula 

Lajosmizse Város  polgármestere Felsılajos Község polgármestere 

 

 dr. Balogh László 

 jegyzı 

Felelıs: Képviselı-testület 
Határid ı: 2013. november 21. 

 
 
 
Basky András polgármester: Most pedig az Alapító Okiratot egységes szerkezetben szavaztatom.  
Van-e valakinek kérdése, véleménye, javaslata ezzel kapcsolatosan? Amennyiben nincs, kérem aki 
elfogadja a határozat-tervezetet, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 10 
igen szavazattal – tartózkodás, ellenszavazat nem volt - az alábbi határozatot hozta: 
 
 
181/2013. (XI. 21.) ÖH. 
A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal 
Alapító Okirata 

 
Határozat 

 
Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal 

Alapító okirata 
(egységes szerkezetbe foglalt) 

 
Lajosmizse Város Önkormányzat Képviselı-testülete és Felsılajos Község Önkormányzat Képviselı-
testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtására kiadott 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. 
§ (1)-(2) bekezdésében foglalt tartalmi követelményeknek megfelelıen az alábbi alapító okiratot adják 
ki:   
 
1.) A költségvetési szerv 

Neve:   Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal 
Székhelye:  6050 Lajosmizse, Városház tér 1. 
Telephelyének neve: Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal Felsılajosi Kirendeltsége 
Telephelyének címe: 6055 Felsılajos, Iskola u.12. 

 
2.) Jogszabályban meghatározott közfeladata:  
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban:Mötv.) 
84.§(1) bekezdése alapján a közös hivatal ellátja az önkormányzatok mőködésével, valamint a 
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polgármester és a jegyzı feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való elıkészítésével és 
végrehajtásával kapcsolatos feladatokat. A hivatal közremőködik az önkormányzatok egymás közötti, 
valamint az állami szervekkel történı együttmőködésének összehangolásában.  
 
3.) Alaptevékenysége: 
A közös hivatal ellátja az Mötv.-ben és a vonatkozó egyéb jogszabályokban a számára meghatározott 
feladatokat Lajosmizse és Felsılajos települések vonatkozásában. A közös hivatal feladatait részletesen a 
társult települések önkormányzatai által jóváhagyott, a közös hivatal mőködtetésére és fenntartására 
létrejött megállapodás tartalmazza. 
Felsılajos településen a közös hivatalnak állandó kirendeltsége mőködik a Közös Önkormányzati 
Hivatalról szóló megállapodás III.6. pontjában foglalt tevékenységek végzésére. 
 
4.) 
  a.)  Államháztartási szakágazati besorolása: 

841105 Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások igazgatási 
tevékenysége 

 
  b.) Az alaptevékenységek szakfeladatrend szerinti besorolása: 
 680001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
 680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
 841112 Önkormányzati jogalkotás 

841114 Országgyőlési képviselıválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek 
 841115 Önkormányzati képviselıválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek 

841116 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó 
tevékenységek 

841117 Európai parlamenti képviselıválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek 
841118  Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek 
841124 Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység 
841126 Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége 
841127 Helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége 
841133 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenırzés 
841907 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel 
842421              Közterület rendjének fenntartása 
889943 Munkáltató által nyújtott lakástámogatások 
890441 Rövid idıtartamú közfoglalkoztatás 
890442 Foglakoztatást helyettesítı támogatásra jogosultak hosszabb idıtartamú 

közfoglalkoztatása 
890443 Egyéb közfoglalkoztatás 

 
 
5.) Vállalkozási tevékenysége: 

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

Vállalkozási tevékenységének felsı határa a módosított kiadási elıirányzatok arányában: 33%. 
 
6.) Illetékessége, mőködési köre:   
 

a) Illetékessége: Lajosmizse város és Felsılajos község közigazgatási területére terjed ki. 
 

b) Mőködési kör: Mőködési körérıl a Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról szóló 
megállapodás III.6. pontja rendelkezik. 
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7.) Alapító szervek neve, székhelye:  
 a) Lajosmizse Város Önkormányzata (6050-Lajosmizse, Városház tér 1.) 
 b) Felsılajos Község Önkormányzata (6055-Felsılajos, Iskola u. 12.) 
 
8.) Irányító szerv neve, székhelye:  

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

 
9.) Gazdálkodás szerinti besorolása:  önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szerv. 
 
 
 
10.) Vezetıjének megbízási rendje: 
A jegyzı kinevezése az Mötv. 82-83.§-ai, valamint a közszolgálati tisztviselıkrıl szóló 2011. évi 
CXCIX. törvény rendelkezéseinek megfelelıen történik figyelemmel a Közös Önkormányzati Hivatalról 
szóló megállapodás III.8. pontjában meghatározottakra.  
  
 
11.) Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése: 
Foglalkoztatottjainak jogviszonya alapesetben köztisztviselı, melyekre a közszolgálati tisztviselıkrıl 
szóló 2011. évi CXCIX. törvény az irányadó. 

  
Egyes foglalkoztatottjainak jogviszonya munkavállaló, melyekre nézve a Munka Törvénykönyvérıl 
szóló 2012. évi I. törvény az irányadó.  
 
Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvrıl szóló 1959. évi. IV. törvény 
(pl. megbízási jogviszony) az irányadó. 
 
 
12.) Záradék 

A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 2014. január 1. napján lép hatályba. A 
hatályba lépéssel egyidejőleg hatályát veszti a Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal Alapító 
Okiratáról szóló Lajosmizse Város Önkormányzatának 61/2013.(IV.30.) határozata, és 

Felsılajos Község Önkormányzatának 23/2013. (IV.26.) határozata.  

 

Az alapító okiratot  

 Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testülete ………… számú határozattal, 

 Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testülete………… számú határozattal, hagyta jóvá. 

 

Lajosmizse, 2013….. 

 

P.H. 

 

Basky András  Juhász Gyula 

Lajosmizse Város  polgármestere Felsılajos Község polgármestere 

 

 dr. Balogh László 

 jegyzı 
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Felelıs: Képviselı-testület, polgármester 
Határid ı: 2013. november 21. 
 
Koller Dániel képviselı 15.38 órakor visszatért az ülésre. A Képviselı-testület a továbbiakban 11 
fıvel határozatképes. 
 
 
 
9. Napirendi pont 
Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal alapdokumentumaival kapcsolatos döntések 
meghozatala  
Elıadó: Basky András polgármester 
 
Basky András polgármester: Döntöttünk már arról, hogy az IGSZ-t nem szüntetjük meg, hanem 
folytatja tovább a munkát, így viszont ki kell írnunk a vezetıi pályázatot. Egy szakértıi bizottságot kell 
létrehozni, aki majd elbírálja a pályázatokat. A legutóbb az Irénke volt a bizottság elnöke, az ÖIB és PTK 
tagok pedig a tagjai.  
 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök, képviselı: Én most Sebık Mártát javasolnám elnöknek.  
 
Basky András polgármester: Rendben, akkor Sebık Márta lenne az elnök, ha elfogadja a felkérést, és 
az ÖIB és PTK tagjai.  
 
Sebık Márta ÖIB elnök, képviselı: Elfogadom a felkérést, köszönöm szépen.  
 
Basky András polgármester: Köszönöm szépen. Az elıterjesztésben két határozat-tervezet van, elıször 
az elsıt szavaztatom, mely a pályázat kiírásáról szól. Van-e valakinek kérdése, véleménye, javaslata 
ezzel kapcsolatosan? Amennyiben nincs, kérem aki elfogadja a határozat-tervezetet, kézfelemeléssel 
jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 11 igen szavazattal – tartózkodás, ellenszavazat nem 
volt - az alábbi határozatot hozta: 
 
 
182/2013. (XI. 21.) ÖH. 
Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményei  
Gazdasági Szervezete költségvetési szerv vezetı és  
gazdasági vezetı beosztásra pályázat kiírása 

 
Határozat 

 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete Lajosmizse Város Önkormányzata 
Intézményeinek Gazdasági Szervezete költségvetési szerv vezetı és gazdasági vezetı 
beosztásának betöltésére pályázatot ír ki 

• a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, 
• az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, 
• Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. 

rendelet (továbbiakban: Ávr.) alapján az alábbi pályázati felhívásban foglaltak 
szerint: 
  

Pályázati felhívás 

 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete Lajosmizse Város Önkormányzata 
Intézményeinek Gazdasági Szervezete költségvetési szerv vezetı és gazdasági vezetı beosztás 
betöltésére pályázatot hirdet. 
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A munkáltató megnevezése: Lajosmizse Város Önkormányzata 

             6050 Lajosmizse, Városház tér 1.  

 
Betöltendı munkakör: pénzügyi ügyintézı 
 
A közalkalmazotti jogviszony idıtartama: határozatlan idejő közalkalmazotti jogviszony 
 
Magasabb vezetıi beosztás megnevezése: költségvetési szerv vezetı  és gazdasági vezetı  
 
A magasabb vezetı megbízás idıtartama: A megbízás határozott idıre, 5 évre szól. 
A megbízás kezdı napja: 2014. február 01. 
A megbízás megszőnésének idıpontja: 2019. január 31.  
 
A foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidı 
 
Munkahely: Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete 
       
Munkavégzés helye: 6050 Lajosmizse, Ceglédi út 1. 
 
A munkakörbe tartozó, illetve a magasabb vezetıi megbízással összefüggı lényeges feladatok: A 
jogszabályokban meghatározott magasabb vezetıi feladatok, valamint az intézmény Alapító Okiratában 
megállapított szolgáltatások magas színvonalon történı ellátásához szükséges tevékenységek ellátása. 
Így különösen: 

a) irányítja és ellenırzi a gazdasági szervezetet, 
b) felelıs a költségvetési szerv és a hozzá rendelt költségvetési szerv(ek) mőködtetéséért, a 
költségvetés tervezéséért, az elıirányzatok módosításának, átcsoportosításának és felhasználásának 
végrehajtásáért, a finanszírozási, adatszolgáltatási, beszámolási és a vagyon használatával, védelmével 
összefüggı feladatok teljesítéséért, a pénzügyi, számviteli rend betartásáért, 
c) iránymutatást ad a költségvetési szerv más szervezeti egységéhez beosztott, továbbá a költségvetési 
szervhez rendelt más költségvetési szerv által foglalkoztatott, a tervezéssel, gazdálkodással, 
finanszírozással, adatszolgáltatással és beszámolással kapcsolatos feladatok ellátásáért felelıs 
alkalmazottaknak, 
d.) ellátja a költségvetési szerv vezetıjére jogszabályokban meghatározott feladatokat. 

 

A megbízás feltételei: 

• büntetlen elıélet, 
• felsıoktatásban szerzett végzettség és emellett 

a) okleveles könyvvizsgálói vagy államháztartási mérlegképes könyvelıi 
szakképesítés vagy az engedélyezés szempontjából ezzel egyenértékő 
szakképesítés, vagy 

b) mérlegképes könyvelıi szakképesítés és a gazdasági vezetıi, belsı ellenıri, 
érvényesítıi, pénzügyi ellenjegyzıi - 2012. január 1. elıtt az államháztartásról 
szóló 1992. évi XXXVIII. törvény szerinti ellenjegyzıi -, vagy a számvitelrıl 
szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Szt.) 150. § (1) és (2) bekezdése 
szerinti feladatok ellátásában költségvetési szervnél legalább öt éves igazolt 
szakmai gyakorlattal kell rendelkeznie; 

c) szerepelnie kell az Szt. 151. § (3) bekezdése szerinti nyilvántartásban, és 
rendelkeznie kell a tevékenység ellátására jogosító engedéllyel; 

• legalább öt év pénzügyi ügyintézı munkakörben szerzett és igazolt szakmai 
gyakorlat; 
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• a pályázó Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági 
Szervezeténél közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással 
egyidejőleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhetı; 

• vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása. 
 

A magasabb vezetıi megbízáshoz elıírt kiegészítı feltételek:------------------ 

A beosztáshoz kapcsolódó juttatások: 

Illetmény: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján.  

A magasabb vezetıi pótlék mértéke: a pótlékalap száz-ötszáz százaléka között, megegyezés szerint. 
  

A pályázat benyújtásának formája: a pályázatokat postai úton 6050 Lajosmizse, Városház tér 1. és 
elektronikus formában lajosmizse@lajosmizse.hu e-mail címre egyaránt be kell nyújtani.  

 
A pályázat benyújtásának határideje: 2013. december 30.  
A pályázat elbírálásának határideje: A pályázatokat Lajosmizse Város Önkormányzatának 

                Képviselı-testülete 2014. januári ülésén bírálja el.    

A pályázat tartalmi követelményeire vonatkozó igények: -  
 

A pályázat elbírálásának rendje: A pályázatokat Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-
testülete bírálja el. 

 

A pályázatnak tartalmaznia kell: 

• a pályázó szakmai életrajzát; 
• az intézmény vezetésére vonatkozó programot a szakmai helyzetelemzésre épülı fejlesztési 

elképzeléssel. 
 
A pályázathoz csatolni kell: 

• a pályázó 3 hónapnál nem régebbi, büntetlen elıéletet igazoló hatósági bizonyítványát; 
• a végzettségeket igazoló oklevelek, egyéb a megbízási feltételeknél meghatározott 

követelményekre vonatkozó okiratok másolatait; 
• korábbi munkaviszonyokra vonatkozó igazolásokat; 
• a pályázó nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a 

pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul; 
• a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a magasabb vezetı beosztásával a 

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 41. §-ában és 43/A. §-
ában meghatározott összeférhetetlenség nem áll fenn, 

• költségvetési szervnél legalább öt éves szakmai gyakorlat meglétét igazoló iratot. 
 

Az NKI internetes oldalán történı publikálás idıpontja: 2013. november 28.  

A pályázati kiírás további közzétételének helye: 

- Lajosmizse Város honlapja (http://lajosmizse.hu) 

 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Basky András polgármester nyújt a 06-76-457-
575-ös telefonszámon. 

Felelıs: Képviselı-testület 

Határid ı: 2013. november 21. 



 
 

53 
 

 

Basky András polgármester: Most pedig a II. határozat-tervezetet szavaztatom, mely a szakértıi 
bizottság felállításáról szól. Van-e valakinek kérdése, véleménye, javaslata ezzel kapcsolatosan? 
Amennyiben nincs, kérem aki elfogadja a határozat-tervezetet, azzal, hogy a bizottság elnöke Sebık 
Márta, a tagjai pedig a PTK és az ÖIB tagjai, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselı-
testület 11 igen szavazattal – tartózkodás, ellenszavazat nem volt - az alábbi határozatot hozta: 
 
 
 
183/2013. (XI. 21.) ÖH. 
Lajosmizse Város Önkormányzata 
Intézményeinek Gazdasági Szervezete 
gazdasági vezetı beosztására kiírásra beérkezett 
pályázatok véleményezésére bizottság létrehozása 
 

 Határozat 
 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete, Lajosmizse Város Önkormányzata 
Intézményei Gazdasági Szervezete gazdasági vezetı beosztására beérkezett pályázatokra vonatkozóan a 
pályázók meghallgatására a betöltendı munkakör feladatait érintıen szakértelemmel rendelkezı legalább 
3 tagú bizottságot hoz létre a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § (6) 
bekezdése alapján. 

A Bizottság elnöke: Sebık Márta. 

Tagjai: Józsáné dr. Kiss Irén, Koller Dániel, Bíró Tiborné, dr. Török Tamás, Baranyi-Rostás Rodrigó, dr. 
Bartal Sándor, Nagy Erzsébet, Nagyszabóné Borbély Ella. 

   

Felelıs: Képviselı-testület 

Határid ı: 2013. november 21.  

 
 
 
 
10. Napirendi pont 
A Lajosmizsei Fekete István Sportiskolai Általános Iskola vonatkozásában a felvételi 
körzethatárok meghatározására vonatkozó vélemény  
Elıadó: Basky András polgármester 
 
Basky András polgármester: A beiskolázási körzethatárokhoz kérik a véleményünket, mely Lajosmizse 
esetében Lajosmizse közigazgatási területe lenne. A Kormányhivatal kérte továbbá, hogy a 2014/2015. 
tanév beiskolázási körzeteinek optimális kialakítása érdekében, a 2013/2014. tanévre meghatározott 
körzetekkel kapcsolatos tapasztalatokat, észrevételeket, javaslatokat szintén 2013. november 30-ig 
küldjük meg Hivataluknak. A Lajosmizsei Fekete István Sportiskolai Általános Iskola intézményvezetıje 
megküldte a beiskolázási körzetekkel kapcsolatos véleményét valamint a tanulói létszámot tagintézményi 
bontásban amely az elıterjesztés 1. melléklete. Ebbıl kiderül, hogy 149 fı a halmozottan hátrányos 
helyzető tanuló. ÖIB bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolta. Van-e valakinek kérdése, véleménye, 
javaslata ezzel kapcsolatosan? Amennyiben nincs, kérem aki elfogadja a határozat-tervezetet, 
kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 11 igen szavazattal – tartózkodás, 
ellenszavazat nem volt - az alábbi határozatot hozta: 
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184/2013. (XI. 21.) ÖH. 
A Lajosmizsei Fekete István Sportiskolai Általános Iskola vonatkozásában a felvételi  
körzethatárok meghatározására vonatkozó vélemény  

 
Határozat 

 
1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Bács-Kiskun Megyei 
Kormányhivatal részére javasolja, hogy a Lajosmizsei Fekete István Sportiskolai Általános 
Iskola (6050 Lajosmizse, Szabadság tér 13.) beiskolázási körzete Lajosmizse közigazgatási 
területe legyen, ahol a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkezı 
halmozottan hátrányos helyzető, általános iskolába járó gyermekek létszáma 149 fı.  
2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete felkéri a polgármestert, hogy 
fentiekrıl a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatalt tájékoztassa.  

  
Felelıs: Képviselı-testület 

Határid ı: 2013. november 21. és 2013. november 30. 

 
 
 
11. Napirendi pont 
A jegyzı beszámolója az adóztatásról  
Elıadó: Basky András polgármester 
 
Basky András polgármester: Szép, részletes beszámolót kaptunk jegyzı úrtól. Józsáné Irénke kér szót. 
 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök, képviselı: Köszönöm szépen. A PTK tárgyalta ezt az anyagot, és 
úgy gondolom, hogy kellı súllyal kell ezt kezelni, hiszen a bevételeink nagy része innen származik. 312 
millió forint volt az iparőzési adó, ami nagyon pozitív dolog. 953 helyi vállalkozás van Lajosmizsén, és 
záró bevallást 50 vállalkozás tett, ami azt gondolom, hogy országos szinten nagyon jó, hiszen ettıl az 
átlag sokkal rosszabb. A behajtásra megbízást kapott Szőcs-Galsi Emese bírósági végrehajtó, aki 
meglehetısen hatékonyan dolgozik. Nagyon értékes anyag, érdemes áttanulmányozni.  
 
Basky András polgármester: Köszönöm szépen. Van-e valakinek kérdése, véleménye, javaslata ezzel 
kapcsolatosan? Amennyiben nincs, kérem aki elfogadja a határozat-tervezetet, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 11 igen szavazattal – tartózkodás, ellenszavazat nem volt - az 
alábbi határozatot hozta: 
 
 
 
185/2013. (XI. 21.) ÖH. 
Beszámoló az adóztatásról 
 

HATÁROZAT 
 
 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete elfogadja az önkormányzati adóztatásról 
szóló beszámolót. 
 
Felelıs: Képviselı-testület 
Határid ı: 2013. november 21. 
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12. Napirendi pont 
Polgármester béren kívüli juttatására javaslattétel 
Elıadó: Basky András polgármester 
 
Basky András polgármester: Átadom Belusz Lászlónak a szót. 
 
Belusz László ÜSB elnök, képviselı: A Képviselı-testület mai ülésének 3. napirendi pontja a 
költségvetési rendelet módosítása, mely elıterjesztés 5. pontja tartalmazza, hogy az intézményeknél a 
dolgozók részére éves szinten havi 8.000.- Ft összegő Erzsébet utalvány juttatását hagytunk jóvá. Erre 
tekintettel javasolom, hogy a Képviselı-testület polgármester úr részére is hagyja jóvá Erzsébet utalvány 
juttatását, melynek összegére az ÜSB-nek kell a javaslatot megtennie. Az ÜSB meg is tárgyalta az 
anyagot, és a javaslata 20.000.- Ft/hó Erzsébet utalvány juttatás, munkája elismeréseként.  
 
Basky András polgármester: Sebık Márta kér szót. 
 
Sebık Márta ÖIB elnök, képviselı: Én a magam részérıl 8.000.- Ft/hó összeget tudok támogatni, 
hiszen mindenki ennyit kap az intézményeknél.  
 
Basky András polgármester: Van-e valakinek még kérdése, véleménye, javaslata? Amennyiben nincs, 
elıször Sebık Márta módosító indítványát szavazatom. Kérem, aki ezt elfogadja, kézfelemeléssel 
jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 3 igen szavazattal – 3 tartózkodással, 4 ellenszavazattal, 
1 fı Basky András polgármester nem szavazott - az alábbi határozatot hozta: 
  
186/2013. (XI. 21.) ÖH. 
Sebık Márta módosító indítványa 
 

HATÁROZAT 
 
 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete nem fogadja el Sebık Márta módosító 
indítványát, mely szerint Basky András polgármester részére 2013. évre béren kívüli juttatásként 
8.000.-Ft/hó összegben Erzsébet utalványt adjunk. 
 
Felelıs: Képviselı-testület 
Határid ı: 2013. november 21. 

 
 
Basky András polgármester: Most pedig az ÜSB javaslatát szavaztatom, a 20.000.- Ft/hó Erzsébet 
utalványt. Van-e valakinek még kérdése, véleménye, javaslata? Amennyiben nincs, kérem, aki ezt 
elfogadja, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 6 igen szavazattal – 1 
tartózkodással, 3 ellenszavazattal, 1 fı Basky András polgármester nem szavazott - az alábbi határozatot 
hozta: 
 
187/2013. (XI. 21.) ÖH. 
Polgármester béren kívüli juttatására javaslattétel 

 
Határozat 

 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az Ügyrendi és Sport Bizottság 
javaslatára Basky András polgármester részére 2013. évre béren kívüli juttatásként 20.000.- 
Ft/hó, azaz 240.000.- Ft összegben Erzsébet utalványt állapít meg. 
 
Felelıs: Képviselı-testület 
Határid ı: 2013. november 21. 
 

Basky András polgármester: Köszönöm szépen.  
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13. Napirendi pont 
Interpelláció 
Elıadó: Basky András polgármester 
 
Basky András polgármester: Várom az interpellációkat. 
 
Sebık Márta ÖIB elnök, képviselı: A mai ülésünkön tárgyaltuk a köztemetıs elıterjesztést, és 
szeretném elmondani, hogy a bizottsági ülésen hoztunk egy határozatot, melyben javasoltuk, hogy a 
Bartók Béla, Baross tér, vasút saránál lévı bejáratot zárjuk le. Csimánéval egyeztettünk, és ki kellene ezt 
táblázni.  
 
Basky András polgármester: Tudatosítani kell mindenkiben, és elıbb-utóbb el fogják fogadni. 
Kitesszük a táblákat. Orbán Antal. 
 
Orbán Antal képviselı: A csatornával kapcsolatosan szeretnék kérdezni. Az Eötvös L. utcában 1,5-2 
hónapja felmarták az aszfaltot az út közepén, és azóta nem nyúltak hozzá. Miért van ez? Némelyik 
alvállalkozó normálisan tud dolgozni, némelyik pedig nem. Nagyon sokan panaszkodnak. Valahogy 
rendet kellene tenni.  
 
Basky András polgármester: Ha tudjuk, hogy melyik utca nem megfelelı, akkor könnyebben tudunk 
intézkedni. Most lesz a közmeghallgatás, itt lesz a Duna-Aszfalt képviselıje, és el fogja mondani, hogy 
jelenleg mi a helyzet. Neki fel lehet majd tenni a kérdéseket. Egyébként sok mindentıl függ, hogy 
milyen ütemben haladnak.  
 
dr. Adonyi Lajos alpolgármester: Ha írásbeli probléma érkezik, minden esetben kivizsgáljuk.  
 
Basky András polgármester: Azt kérem, hogy akinek ilyen jellegő észrevétele van, jelezze nekünk. Én 
ki szoktam menni a területre, meg szoktam nézni, hogy haladnak. A lakosság részérıl eddig két panasz 
érkezett. Szeretne még valaki interpellálni? Amennyiben nem, kérdezem képviselı társaimtól, 
elfogadják-e az interpellációkra adott válaszaimat? 
 
Sebık Márta ÖIB elnök, képviselı: Igen, elfogadom a választ. 
 
Orbán Antal képviselı: Igen, elfogadom a választ. 
 
Basky András polgármester: Köszönöm szépen, mivel napirendi pontjaink végére értünk, zárt üléssel 
folytatjuk a munkát, megköszönöm a jelenlevık részvételét, mai ülésünket ezennel berekesztem 15.50 
órakor. 
 
 

K.mf. 
 
 
 

   Basky András sk.                 dr. Balogh László sk. 
    polgármester                                           jegyzı  
 
 
         


