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Az ülésen hozott rendelet és határozatok száma és tárgya: 
 
 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2/2014.  (...) önkormányzati rendelete 
a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról 
 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 3/2014. (...) önkormányzati rendelete 
a nem közmővel összegyőjtött háztartási szennyvíz begyőjtésére vonatkozó közszolgáltatás 
helyi szabályairól 

 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı – testületének 4/2014. (...) önkormányzati 
rendelete a gyermekvédelmi  támogatásokról, valamint a gyermekjóléti alapellátásokról szóló 
8/2012. (III.30) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 5/2014. (...) önkormányzati rendelete 
a személyes gondoskodást nyújtó szociális alapellátásokról szóló 15/2011. (V.20.) önkormányzati 
rendelet módosításáról 

 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 6/2014. (...) önkormányzati rendelete  
a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló 11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 

 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 7/2014. (…) önkormányzati rendelete 
a 2013. évi költségvetésrıl szóló 2/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
 
 

17/2014. (II. 27.) ÖH.   A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde 
    Alapító Okiratának módosítása 

 
18/2014. (II. 27.) ÖH.   A Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági 
    Szervezete Alapító Okiratának módosítása 

 
19/2014. (II. 27.) ÖH.   A Lajosmizse Város Mővelıdési Háza és Könyvtára Alapító  
    Okiratának módosítása 

 
20/2014. (II. 27.) ÖH.   A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának 
    módosítása 
 
21/2014. (II. 27.) ÖH.   A Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti   
    és Szociális Intézménye Alapító Okiratának módosítása 
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22/2014. (II. 27.) ÖH.   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének az egyes 
    szociális ellátásokról szóló 7/2012. (III.30.) önkormányzati rendelet 
    felülvizsgálatáról tájékoztatás  

 
23/2014. (II. 27.) ÖH.   Az Aranyhomok Kistérségfejlesztési Egyesület Alapszabályának 
    elfogadása 

 
24/2014. (II. 27.) ÖH.   Kék-víz” Észak-Bács-Kiskun Megyei Ivóvízminıség-javító  
    Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás módosítása és  
    beszámoló a Társulás 2013. évi mőködésérıl        

 
25/2014. (II. 27.) ÖH.   Beszámoló a Kék-víz” Észak-Bács-Kiskun Megyei Ivóvízminıség-
    javító Önkormányzati Társulás 2013. évi mőködésérıl     
    
26/2014. (II. 27.) ÖH.   Lajosmizse Város Szavazatszámláló Bizottságai tagjainak  
    megválasztása 

 
27/2014. (II. 27.) ÖH.   RÉV Szenvedélybeteg-segítı Szolgálat 2013. évrıl szóló szakmai 
    beszámolójának elfogadása 

 
28/2014. (II. 27.) ÖH.   Lajosmizse Város Önkormányzat saját bevételei és adósságot  
    keletkeztetı ügyleteibıl eredı fizetési kötelezettségei a költségvetési 
    évet követı három évben 
 
29/2014. (II. 27.) ÖH.   Európa a polgárokért testvérvárosi találkozók programra pályázat 
    elıkészítése 

 
30/2014. (II. 27.) ÖH.   Támogatási igény benyújtása a 10/2014. (II.19.) BM rendeletben 
    rögzített fejlesztési támogatásra 
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JEGYZİKÖNYV 
 
Készült: A Képviselı-testület 2014. február 27-én, 15.00 órakor a Városháza Dísztermében megtartott 
rendkívüli Képviselı-testületi ülésérıl. 
 
Jelen vannak: Basky András polgármester, Józsáné dr. Kiss Irén, Belusz László, Apró Ferenc, Péli 
Szilveszter, Sebık Márta, Orbán Antal, Kollár László, Keresztes Ferenc képviselık. dr. Adonyi Lajos 
alpolgármester, Koller Dániel és Baranyi-Rostás Rodrigó képviselık jelezték, nem tudnak részt venni 
a mai ülésünkön. A Képviselı-testület létszáma összesen 9 fı. 
 
Tanácskozási joggal meghívottak:   dr. Balogh László jegyzı 
      Muhariné Mayer Piroska aljegyzı 
 
            
Egyéb meghívottak:   Kocsis Györgyné óvodavezetı 
    Tengölics Judit IGSZ vezetı  
    Szilágyi Ödön irodavezetı 
    dr. Tóth Andrea jegyzıi irodavezetı 
    Rostásné Rapcsák Renáta intézményi referens 
    Kasnyikné Földházi Tünde környezetvédelmi ügyintézı 
      
Jegyzıkönyvvezetı:  Terenyi Helga 
 
Basky András polgármester: Tisztelettel köszöntök mindenkit a mai Képviselı-testületi ülésünkön.  
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület határozatképes, 9 fı képviselı jelen van. dr. Adonyi Lajos 
alpolgármester, Koller Dániel és Baranyi-Rostás Rodrigó képviselık jelezték, nem tudnak részt venni 
a mai ülésünkön. A meghívóban 12 napirendi pont szerepel, én még kettıt javasolok pluszba felvenni, 
az egyik a „Pályázat elıkészítése és benyújtása az Európa a polgárokért – testvérvárosi találkozók 
programra”, a másik pedig az „Adósságkonszolidációban részt nem vett települési önkormányzatok 
fejlesztési támogatása”. Kérdezem van-e valakinek más napirendi pont tárgyalására javaslata? 
Amennyiben nincs, kérem aki így elfogadja a napirendi pontokat, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 9 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- az 
alábbi napirendi pontok tárgyalását fogadta el: 
 

 Napirend 
 

Elıterjesztı 

1. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének…/2014. (…) 
önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról 

Basky András  
polgármester 

2. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének…/2014. (…) 
önkormányzati rendelete a nem közmővel összegyőjtött háztartási szennyvíz 
begyőjtésére vonatkozó közszolgáltatás helyi szabályairól 

Basky András  
polgármester 
dr. Balogh László 
jegyzı 

3. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének…/2014. (…) 
önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi támogatásokról, valamint a 
gyermekjóléti alapellátásokról szóló 8/2012. (III.30.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 

Basky András  
polgármester 

4. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének…/2014. (…) 
önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális alapellátásokról 
szóló 15/2011. (V.20.) önkormányzati rendelet módosításáról   

Basky András 
polgármester 

5. Kormányzati funkciók átvezetése az érintett okiratokon Basky András 
polgármester 

6. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének…/2014. (…) 
önkormányzati rendelete a 2013. évi költségvetésrıl szóló 2/2013. (II. 15.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 

Basky András 
polgármester 

7. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének az egyes szociális Basky András 
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ellátásokról szóló 7/2012. (III. 30.) önkormányzati rendeletének felülvizsgálatáról 
tájékoztatás 

polgármester 

8. Az Aranyhomok Kistérségfejlesztési Egyesület alapszabályának elfogadása Basky András 
polgármester 

9. „Kék-víz” Észak-Bács-Kiskun Megyei Ivóvízminıség-javító Önkormányzati 
Társulás Társulási Megállapodásának módosítása és beszámoló a Társulás 2013. évi 
mőködésérıl 

Basky András 
polgármester 

10. Lajosmizse Város Szavazatszámláló Bizottságai tagjainak megválasztása dr. Balogh László 
jegyzı 

11. RÉV Szenvedélybeteg-segítı Szolgálat 2013. évrıl szóló szakmai beszámolójának 
elfogadása 

Basky András 
polgármester 

12. Lajosmizse Város Önkormányzat saját bevételei és adósságot keletkeztetı ügyleteibıl 
eredı fizetési kötelezettségei a költségvetési évet követı három évben 

Basky András 
polgármester 

13. Pályázat elıkészítése és benyújtása az Európa a polgárokért – testvérvárosi találkozók 
programra 

Basky András 
polgármester 

14. Adósságkonszolidációban részt nem vett települési önkormányzatok fejlesztési 
támogatása 

Basky András 
polgármester 

 
 
 
 
Basky András polgármester: A napirendi pontok tárgyalása elıtt néhány információt szeretnék 
megosztani. Nyert a kisbuszos pályázatunk, melyet kiosztós anyagként adtunk ki. Mindenki talál az 
asztalon egy meghívót, mely a „Háztájit az asztalra” rendezvényre szól, minél többen vegyünk részt 
rajta. A március 15-i ünnepségre is mindenkit várunk sok szeretettel. Március 24-én 15.00 órakor itt a 
Díszteremben lesz egy tájékoztató a P+R parkolóval kapcsolatosan, mely a vasútállomásnál fog 
épülni, és áprilisban fog kezdıdni a beruházás. Tavaly aláírtuk az elıszerzıdést Jászberénnyel a 
testvérvárosi kapcsolatról, és az idén, a Lajosmizsei Napok keretén belül lenne a végleges aláírás. 
Most pedig akkor kezdjük meg a munkát. 
 
 
1. Napirendi pont 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének…/2014. (…) önkormányzati rendelete 
a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról  
Elıadó: Basky András polgármester 

 
Basky András polgármester: Az 1-2-es napirendi pont szorosan összefügg egymással, hiszen eddig 
egy rendeletben szabályoztuk a szilárd és folyékony hulladékot, ezt most külön kellett venni. 
Törvényességi felhívást is kaptunk ezzel kapcsolatosan. Hetekig kerestük a megoldást, és 
kijelenthetjük, hogy jó megoldást találtunk az Izsák-Kom személyében, akikkel megkötöttük a 
szerzıdést, és zökkenımentesen történt az átállás. A folyékony hulladék elszállításáról továbbra is a 
Faragó és Fia Kft gondoskodik. Belusz Lászlónak átadom a szót. 
 
Belusz László ÜSB elnök, képviselı: A 16. oldalhoz volna egy észrevételem, amit már korábban is 
jeleztem, hogy a vasúton túli terület a szerdai napra van írva, de itt pénteken történik a szállítás. 
Konkrétan a Bodza , Galagonya, Gesztenye, Kökény, Borostyán, Vasút utca és Petrás köz. Ezekben az 
utcákban eddig is péntekenként történt a szállítás, és most is, valamiért mégis a szerdai ürítési napnál 
szerepelnek.  
 
Basky András polgármester: Köszönjük az észrevételt, akkor ezeket áttesszük a pénteki naphoz. 
PTK tárgyalta, elfogadásra javasolta. Van-e még valakinek kérdése, vélemény, javaslata ezzel 
kapcsolatosan? Amennyiben nincs, kérem aki elfogadja  a rendeletet az elhangzott módosítással, 
kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 9 igen szavazattal – tartózkodás, 
ellenszavazat nem volt- az alábbi rendeletet alkotta: 
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Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
2/2014.  (...) önkormányzati rendelete 

a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról 
 

 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. 
törvény 35. §-ában és a 88. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi 
LIII. törvény 48. § (3) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Alsó-Tisza-vidéki 
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség, 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. Általános rendelkezések  

 
1. § 

 
(1) Lajosmizse Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) Lajosmizse Város 

közigazgatási területén történı hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátására az Izsák-Kom 
Nonprofit Kft-vel (6070 Izsák, Vadas dőlı 0394/6 hrsz.) (a továbbiakban: közszolgáltató) köt 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerzıdést, mely alapján a közszolgáltató a 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatást 2013. december 15. napjától 2015. december 31. napjáig 
látja el.  

 
(2) A rendelet tárgyi hatálya kiterjed az alábbi hulladékokra: 

 
a) háztartási hulladék, 
b) háztartási hulladékhoz hasonló hulladék, 
c) elkülönítetten győjtött hulladék,  
d) lomhulladék,  
e) közterületen elhagyott hulladék, 
f) építési-bontási hulladék. 

 
 

(3) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás kiterjed a közszolgáltatás körébe tartozó (2) bekezdés a) - 
e) pontjaiban meghatározott hulladékok átvételére, elszállítására és hulladékkezelési engedéllyel 
rendelkezı hulladékkezelınek történı átadására.   

 
 
 

2. Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának rendje és módja, a közszolgáltató és az 
ingatlanhasználó ezzel összefüggı jogai és kötelezettségei 

 
 
 

2. § 
 
(1) A közszolgáltató köteles a rendelet keretein belül a hulladékkelési közszolgáltatást rendszeresen, 

legalább hetente egy alkalommal ellátni. A települési hulladék elszállítási rendjét a rendelet 1. 
melléklete tartalmazza. 
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(2) A közszolgáltató feladata a szolgáltatás folyamatosságának biztosítása.  A közszolgáltató az 
elmaradt begyőjtést 24 órán belül, vagy az akadály (mőszaki hiba, útlezárás, idıjárási viszonyok, 
természeti katasztrófa) elhárulását követıen köteles elvégezni. A szokásostól eltérı begyőjtés 
idıpontjáról a közszolgáltató köteles az ingatlanhasználókat tájékoztatni. 

 
(3) A közszolgáltató köteles gondoskodni a szolgáltatás idıtartama alatt a közszolgáltatást 

igénybevevık számára Lajosmizse Város közigazgatási területén ügyfélszolgálat és tájékoztatási 
rendszer kiépítésérıl.  

 
3. § 

 
(1)  Az ingatlanhasználó köteles a közszolgáltatást igénybe venni, a közszolgáltatóval a 

közszolgáltatási szerzıdést megkötni, valamint a közszolgáltató részére a 17. § (1) bekezdésében 
meghatározott adatokat szolgáltatni.   

 
(2) A közszolgáltató a települési hulladék begyőjtését az ingatlanhasználó - a közszolgáltató részére 

benyújtott - írásbeli kérelme alapján az alábbi esetekben szüneteltetheti: 
 

a) az ingatlan beépítetlen, és települési hulladék nem keletkezik; 
 
b) az ingatlanhasználó tartósan (minimum 30 napig) távol van, amit a közszolgáltatónak a 

távollét kezdete elıtt legalább 15 nappal - a távollét 
várható idıtartamának megjelölésével - írásban elıre bejelent, és a távollét 
idıtartama alatt az ingatlant más sem használja; 
 

c) az ingatlant egyedül használó önmaga ellátására képtelen és nappali ellátásáról igazolható 
módon más helyen gondoskodnak.  
 

(3)  A szüneteltetést a közszolgáltató részére történı bejelentést követı hónap 1. napjától lehet  
igénybe venni. 
 

(4) Az írásbeli kérelemben foglaltak valóságtartalmát a közszolgáltató ellenırizni jogosult.  
 
 

 
4. § 

 
(1) A helyi kötelezı hulladékgazdálkodási közszolgáltatás keretében a jogviszony a közszolgáltató, és 

az ingatlanhasználó között az alábbi módon jöhet létre: 
a) a közszolgáltatás elsı igénybevételével, 
b) a szerzıdés írásba foglalásával. 

 
(2) Az ingatlanhasználó és a közszolgáltató között kötendı szolgáltatási szerzıdésnek legalább az 

alábbiakat kell tartalmaznia: 
a) a közszolgáltató adatait, telefonszámát, elérhetıségét, az ügyfélszolgálatra vonatkozó 

adatokat, 
b) természetes személy ingatlanhasználó estében, annak családi és utónevét, születési helyét 

és idejét, anyja nevét, lakcímét, 
c) gazdálkodó szervezet ingatlanhasználó esetében, annak nevét, székhelyének, telephelyének 

címét, adószámát, képviseletére jogosult természetes személy családi és utónevét, 
d) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj mértékét, 
e) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásával érintett ingatlan címét, 
f) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásával érintett győjtıedény méretét, 
g) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának az ingatlanhasználóra vonatkozó  

rendjét, 
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h) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás jogszabályban nem szabályozott részletes 
feltételeit, 

i) a közszolgáltató és az ingatlanhasználó jogszabályban nem szabályozott jogait és 
kötelezettségeit. 
 

(3) Amennyiben nem kerül sor a közszolgáltatás elsı igénybevételét megelızıen írásbeli 
szerzıdés megkötésére, ebben az esetben a közszolgáltató köteles a közszolgáltatás elsı 
igénybevételének idıpontját, az igénybe vétel során használt hulladékgyőjtı edény őrmértékét 
dokumentálni, és ennek megfelelıen szolgáltatni, az ellenértéket jogosult beszedni.  

 
 

5. § 
 

(1) Az ingatlanhasználó 35, 60, 80, 110 és 120 literes mérető, szabványos győjtıedények közül 
választhat a vegyes hulladék győjtéséhez, a települési hulladék egyes összetevıinek 
elkülönített győjtéséhez erre a célra gyártott, és a hulladékfajtához igazodó jelzéssel ellátott 
hulladékgyőjtı zsákot vehet igénybe. 

 
(2) 35 literes mérető győjtıedényt - az ingatlanhasználó által a közszolgáltató részére benyújtott 

írásbeli kérelem alapján - az egyszemélyes háztartás vehet igénybe, valamint az a 70. életévet 
betöltött személy, aki kizárólag 70. életévet betöltött személlyel él együtt. 

 
(3) Amennyiben az ingatlanhasználó saját tulajdonú, az (1) bekezdésben meghatározott mérető 

győjtıedénnyel nem rendelkezik, úgy azt a tárolhatóság és ürítési gyakoriság figyelembe 
vételével a közszolgáltatótól:  

a) megvásárolhatja, vagy    
b) bérbe veheti, így az továbbra is a közszolgáltató tulajdona marad. 

 
(4) A közszolgáltató által bérbe adott győjtıedény használatáért az ingatlanhasználó bérleti díjat 

fizet. 
  
(5) Az ingatlanhasználó a győjtıedény bérlete esetén köteles gondoskodni annak megırzésérıl és 

állagmegóvásáról. 
 
 (6) Amennyiben a győjtıedényt bizonyíthatóan a közszolgáltató rongálja meg, úgy a győjtıedény 

javításának, kicserélésének költségei a közszolgáltatót terhelik, függetlenül a győjtıedény 
tulajdonosától. 

 
6. § 

 
(1) Az ingatlanhasználó köteles a települési hulladékot tartalmazó győjtıedényt a szállítási napokon – 

a közszolgáltató által megjelölt idıpontig – a közterületre kihelyezni. A győjtıedényt a 
közterületen úgy kell elhelyezni, hogy az a közlekedés biztonságát ne veszélyeztesse, a közterületet 
ne szennyezze és abban kárt ne tegyen. 

 
(2) A hulladékról szóló törvényben, valamint az (1) bekezdésben foglaltakon kívüli idıpontban a 

hulladék közterületen történı tárolása, illetve elhelyezése tilos. 
 
(3) A települési hulladékot csak a közszolgáltató szállítójármővéhez rendszeresített győjtıedényben, 

ezt meghaladó mennyiséget – a közszolgáltató által térítés ellenében biztosított – hulladékgyőjtés 
céljára gyártott hulladékgyőjtı zsákban lehet elhelyezni. A győjtıedényben, mőanyag zsákban 
elhelyezett hulladék nem tartalmazhat olyan mérgezı, tőz-és robbanásveszélyes, valamint 
folyékony továbbá – külön jogszabály alapján – különleges kezelést igénylı veszélyes hulladékot, 
amely a szállítómunkások vagy más testi épségét, életét, egészségét veszélyezteti, a város 
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természetes és épített környezetét szennyezi, a növény-, és állatvilágot károsítja, a szállítójármő 
mőszaki berendezéseit megrongálhatja.  

 
(4) A (3) bekezdésben foglaltaknak nem megfelelıen kihelyezett hulladék elszállítását a közszolgáltató 

megtagadhatja. Az ürítés megtagadásáról és annak indokairól a közszolgáltató az ingatlanhasználót 
írásban értesíti. 

 
(5) A győjtıedény tisztántartásáról, fertıtlenítésérıl annak tulajdonosa, bérlet esetén a használója 

szükség szerint, de legalább negyedévente gondoskodni köteles. 
  
(6) Amennyiben a győjtıedény kihelyezése során a közterületre hulladék kerül, úgy a közterület 

tisztításáról az ingatlanhasználó köteles haladéktalanul gondoskodni.  
 
(7) A közterületen szervezett rendezvény során keletkezett hulladék tárolásáról, szállításáról, 

ártalommentes elhelyezésérıl – a közszolgáltatóval kötött külön szerzıdés alapján – a rendezvény 
szervezıje köteles gondoskodni. 

 
(8) Az ingatlanhasználó jogosult a Közszolgáltató tevékenységével kapcsolatban panasszal élni, 

melynek során valós tényeket kell közölnie, és jóhiszemően kell eljárnia. Az ingatlanhasználónak 
joga van arra, hogy a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással kapcsolatos javaslatait 
megfogalmazza, észrevételt tegyen, és arra érdemben tájékoztatást kapjon. 

 
 

7. § 
 

(1) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásba újonnan bekapcsolódó ingatlanhasználó a 
közszolgáltatónak köteles bejelenteni, hogy a közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté vált. A 
tiszta jogi helyzet megteremtése érdekében az ingatlanhasználó köteles továbbá a közszolgáltatási 
szerzıdés írásba foglalását kezdeményezni.  

 
(2) Az ingatlanhasználó személyében bekövetkezı változás esetén az ingatlan korábbi használója, 

valamint az új használója 15 napon belül köteles e tényt a közszolgáltatónak írásban bejelenteni. 
Az ingatlan új használójának az ingatlanhasználó személyében történı változás bekövetkezésétıl 
számított 15 napon belül kell a szerzıdéskötési kötelezettségének eleget tenni.  

 
(3) A korábbi ingatlanhasználót a közszolgáltatási díjfizetési kötelezettség az ingatlanhasználó 

személyében bekövetkezett változás napjáig terheli. Az új ingatlanhasználót a közszolgáltatási 
díjfizetési kötelezettség az ingatlanhasználó személyében bekövetkezett változás napját követı 
naptól terheli. 

8.  § 
 
(1) Azon társasházi ingatlanok esetében, ahol a hulladéktárolók nagysága nem teszi lehetıvé 

lakásonként egy-egy győjtıedény elhelyezését, a lakásonként fizetendı közszolgáltatási díj évente 
nem lehet kevesebb, mint a 60 literes győjtıedény éves ürítési díja. 

 
 

9. § 
 
(1) A közszolgáltató évente egy alkalommal térítésmentesen biztosítja az ingatlanhasználók részére a 

lomhulladék kijelölt idıszakon belül történı elszállítását. A lomtalanítás évente történı 
megszervezése a közszolgáltató feladata. 
 

(2) A lomtalanítás idejérıl a közszolgáltató köteles hirdetmény útján tájékoztatni az 
ingatlanhasználókat.  
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(3) Az ingatlanhasználó az (1) bekezdésben meghatározott lomtalanításon túl, a 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatás keretében rendszeresített győjtıedény méreteit meghaladó 
települési hulladékot a közszolgáltatóval egyeztetett idıpontban, térítés ellenében, a házhoz menı 
lomtalanítás keretében is elszállíttathatja. 

 
(4) A közszolgáltató a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás keretében térítés ellenében gondoskodik 

az ingatlanhasználó kérésére az építési-bontási hulladék átvételérıl, elszállításáról és 
hulladékkezelési engedéllyel rendelkezı hulladékkezelınek történı átadásáról. 

 

10. § 
 

(1) A közterületen elhagyott, illetve az ellenırizetlen körülmények között elhelyezett települési 
hulladék eltávolításáról, elszállításáról az Önkormányzat a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás 
keretein belül gondoskodik. 

 

(2) A hulladék jogellenes elhelyezésével, elhagyásával kapcsolatban a hulladékról szóló törvény 
alapján kell eljárni.  

 

11. § 
 

(1) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj megfizetésének módjáról és a számlázás rendjérıl a 
közszolgáltató az ingatlanhasználót írásban tájékoztatja. 
 

(2) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj megfizetése a közszolgáltató által kiállított számla 
alapján, - a 16. § (5) bekezdésében meghatározott kivétellel - negyedévente történhet.  

 
(3) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás díja magában foglalja a szállítási naptárban 

meghatározott napokon történı települési hulladék győjtésének és elszállításának, a 
hulladékgyőjtı szigetekrıl begyőjtött újrahasznosítható hulladékok elıkezelıhöz vagy 
hasznosítóhoz történı szállításának és elıkezelésének, a lomtalanításnak, valamint a hulladék 
ártalmatlanításának költségét. 

 
 

3. Elkülönítetten győjtött hulladék 
 

12. § 
 
(1) A települési hulladék elkülönítetten is győjthetı.  
 
(2) A hulladékgyőjtı szigeteken történı elkülönített hulladékgyőjtés kiterjed az ingatlanhasználónál 

keletkezett és elkülönítetten győjtött mőanyag, papír, és üveg hulladékfajtákra. 
 
(3) A közszolgáltató köteles a település közterületein kihelyezetett hulladékgyőjtı szigetek konténereit 

rendszeresen ellenırizni, telített állapotban a hulladékot begyőjteni és elszállítani. 
 
(4) A házhoz menı, elkülönített hulladékgyőjtés kiterjed az ingatlanhasználónál keletkezett és 

elkülönítetten győjtött mőanyag és papír hulladékfajtákra, valamint a fém hulladékfajtán belül a 
lapított alumínium italdobozokra és konzervdobozokra. 

 
(5) A házhoz menı, elkülönített hulladékgyőjtéshez szükséges, hulladékfajtára utaló jelzéssel ellátott 

hulladékgyőjtı zsákot a közszolgáltató térítésmentesen biztosítja.  
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(6) Amennyiben közszolgáltató – a közbeszerzésekrıl szóló törvény rendelkezéseinek megfelelıen - 
alvállalkozót vesz igénybe, úgy az alvállalkozó tevékenysége az elkülönítetten győjtött hulladék 
átvételére, elszállítására és hulladékkezelési engedéllyel rendelkezı hulladékkezelınek történı 
átadására terjed ki. Az igénybe vett alvállalkozó által végzett tevékenyég ebben az esetben nem 
haladhatja meg a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás keretében végzett tevékenység 30 % -át.  

 
 
 

 
4. A települési hulladék elhelyezése 

 
13. § 

 
(1) Települési hulladékot a közszolgáltató a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedélyében 

meghatározott ártalmatlanító helyre szállítja.  
 

 
5. Díjfizetési kedvezmény 

 
14. § 

 
(1) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj összegébıl kedvezményre jogosult az a természetes 

személy ingatlanhasználó, aki 70. életévét betöltötte és – Lajosmizse Városban bejelentett 
lakóhelyén, ennek hiányában tartózkodási helyén – egyedül, vagy kizárólag 70. életévét betöltött 
személlyel él. A kedvezmény iránti kérelmet a Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatalnál kell 
benyújtani. 

 
(2) A díjfizetési kedvezmény összege az (1) bekezdésben meghatározott természetes személy 

ingatlanhasználó részére  
- 35 l-es, 60 l-es győjtıedény esetén 3000 Ft/év, 
- 80 l-es, 110 l-es, vagy 120 l-es győjtıedény esetén 2000 Ft/év. 

 
(3) A díjfizetési kedvezmény igénylésére a rendelet 2. mellékletében található  kérelemnyomtatványt 

kell benyújtani, melyhez csatolni kell a közszolgáltatás igénybevételére vonatkozó szerzıdés 
másolatát is.  

 
(4)  Megállapított kedvezmény esetében a közszolgáltató a kedvezménnyel csökkentett összegben    

küld számlát a kedvezménnyel érintett idıszakra a kedvezményezett részére. 

 
(5) A kedvezményre való jogosultság a kérelem benyújtását követı hónap elsı napjától keletkezik. 
 
(6) A díjfizetési kedvezmény megállapítása határozatlan idıre történik. 

 
 

15. § 
 
(1) A díjfizetési kedvezményre való jogosultság feltételeiben bekövetkezett változást a díjfizetési 

kedvezményre jogosult a változást követı 15 napon belül köteles bejelenteni. 
 
(2) A díjfizetési kedvezményre való jogosultság megszőnik a díjfizetési kedvezményben részesülı 

halálával. 
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(3) A díjfizetési kedvezményre való jogosultságot meg kell szüntetni, amennyiben a kérelmezı 
körülményei oly módon változnak meg, hogy a 14. § (1) bekezdésében meghatározott feltételek 
alapján a mentességre nem jogosult.  

 
 

6. Az üdülıingatlanokra, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással összefüggı 
személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályok 

 

16. § 
 
(1) Az ingatlan-nyilvántartásban üdülı, vagy hétvégi ház rendeltetéssel nyilvántartott ingatlan (a 

továbbiakban együtt: üdülıingatlan) használója a közszolgáltató felé nyilatkozatot tehet arról, 
hogy az üdülıingatlant szezonális jelleggel, az év melyik hónapjában használja. A nyilatkozatnak 
tartalmaznia kell azt is, hogy az ingatlanban bejelentett lakóhelye senkinek nincs.  

 

(2) A nyilatkozathoz csatolni kell: 
a) az ingatlan tulajdoni lapjának 30 napnál nem régebbi hiteles másolatát, és  

b) amennyiben az üdülıingatlan nem az ingatlanhasználó tulajdona, az ingatlan használatát 
megalapozó okiratot. 

 

(3) A nyilatkozatot a szezonális használatot megelızıen legalább 15 nappal kell eljuttatni a 
közszolgáltató részére. 

 

(4) Az (1) bekezdés szerinti nyilatkozat alapján a rendelet szerinti hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatást az üdülıingatlan használója szezonális jelleggel jogosult igénybe venni és a 
közszolgáltatás igénybevételével kapcsolatos kötelezettségei – a közszolgáltatási díjfizetési 
kötelezettség kivételével - is erre az idıszakra terjednek ki.  
 

(5) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj megfizetése az üdülıingatlanok esetében a 
közszolgáltató által kiállított számla alapján, évente történik. Az üdülıingatlanok esetében a 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjból a 14. § szerinti kedvezmény nem vehetı igénybe.  

 

 
17. § 

 
(1) A közszolgáltató a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás zavartalan ellátásával kapcsolatban 

kizárólag az ingatlanhasználók nyilvántartása érdekében, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás 
igénybe vételének idıtartama alatt jogosult kezelni a közszolgáltatással érintett ingatlan címét, a 
hulladékról szóló törvényben meghatározott adatokat, valamint 

a.  a természetes személy ingatlanhasználók születési helyét, születési idejét, és anyja 
születési családi és utónevét, 

b.  gazdálkodó szervezet ingatlanhasználó képviseletére jogosult természetes személy családi 
és utónevét. 

 
(2) Az ingatlanhasználó köteles a  közszolgáltató által kezelt személyes adatokban bekövetkezett 

változásokat a közszolgáltatónak 15 napon belül írásban bejelenteni.  
 
(3) A közszolgáltató a kezelhetı személyes adatokat a közszolgáltatási jogviszony keletkezésekor, 

illetve adategyeztetéskor az érintett ingatlanhasználóktól győjti be.  
 

(4) A közszolgáltató a nyilvántartott személyi adatokat kizárólag a hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatási feladatai ellátásával és jogai érvényesítésével kapcsolatban használhatja fel, 
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jogosulatlannak nem adhatja át. A jogviszony megszőnését követıen a közszolgáltató az adatokat 
megsemmisíti.  

 
(5) A személyes adatok kezelése során a közszolgáltató köteles a mindenkor hatályos, adatkezelésre 

vonatkozó jogszabályok rendelkezéseit maradéktalanul megtartani. Az adatkezelés és az 
adatvédelmi követelmények megszegése esetén a mindenkor hatályos, vonatkozó jogszabályok 
rendelkezései az irányadók. 

 
7. Záró rendelkezések 

 
18. § 

 
(1) Hatályát veszti Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a hulladékkezelési 

közszolgáltatásról szóló 4/2010. (III. 11.) önkormányzati rendelet  
 

1. 1. § (1)-(2) bekezdése 
2. 1. § (3) bekezdés a), c) pontja 
3. 1. § (4) bekezdése 
4. 2. § (1) bekezdés a) pontja 
5. 3-14. § -a, 
6. 18. § (1) bekezdésében a „szilárd és”, valamint a „2. és” szövegrész, 
7. 18. § (3)-(4) bekezdése, 
8. 18. § (7) bekezdése, 
9. 20. § -a, 
10. 1. melléklete, 
11. 3. melléklete. 

 
 

19. § 
 
 

(1) Ez a rendelet 2014. március 1. napján lép hatályba. 
 

 
 

   Basky András                                                                   dr. Balogh László   
          polgármester                                                                              jegyzı  
 
 
A rendelet kihirdetésének napja: 2014. ……………….. 
 

                                                                  dr. Balogh László   
                                                                   jegyzı 
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1. melléklet a 2/2014. (...) önkormányzati rendelethez 
 

 
A települési hulladék elszállítási rendje 

 
 

Hétfıi szállítás: Alkotmány u; Attila u; Bánk bán u; (volt Rudas László u.); Barackvirág u; 
Béke u; Ceglédi út páratlan oldala; Dózsa György út 100-188; Eötvös Lóránd 
u; Görgey Artúr u; Illyés Gyula u; Jókai u; József Attila u; Katona József u; 
Kazinczy u; Kisfaludy u; Kölcsey u; Madách u; Május 1 út; Mizsei u; Németh 
László u; Petıfi u; Rozmaring u; Ságvári u; Szabadság tér; Szentgyörgyi 
Albert u; Táncsics Mihály u; Városház tér 

 
Keddi szállítás: Bajcsy-Zsilinszky u; Bajza u; Beneszél u; Csalogány u; Damjanich u; Dankó 

Pista u; Dózsa György út 105-220; Dózsatelepi út; Fülemüle u; Gárdonyi 
Géza út; Juhász Gyula út; Kossuth Lajos u; Mikszáth Kálmán u; Nyíri út; 
Orgona u; Pacsirta u; Prímás u; Rózsa u; Széchenyi u; Szent Imre tér, Szent 
Lajos u. páros oldala, Szív u; Telepi út; Vásártér u; Viola u; Vörösmarty u; 

 
 
Szerdai szállítás: Bartók Béla út; Kálmán Imre köz; Kálmán Imre u; Klábertelep; Kodály Zoltán 

u; Liszt Ferenc u;  
 
Csütörtöki szállítás: Ady Endre u; Arany János u; Árpád u; Bem u; Bercsényi Miklós u; Bethlen 

Gábor u; Bibó István u; Ceglédi út páros oldala; Diófa u; Dózsa György út 2-
98; Erkel Ferenc u; Gábor Áron u; (volt Felszabadulás u.); Gróf Teleki Pál u; 
Hársfa u; Irinyi u; Jász u; Kálvin u; Könyves Kálmán u; Lehel u; Mathiász u; 
Mátyás király u; Móra Ferenc u; Pázmány Péter u; Radnóti Miklós u; Szent 
István u; Tavasz u; Wesselényi u; Ybl Miklós u; 

 
 
Pénteki szállítás:  Baross tér; Batthyány u; Buckói út; Deák Ferenc u; Dózsa György út 1-103; 

Hunyadi u; Kossuth Lajos u; Közös tanya; Malom köz; Rákóczi u; Sipos 
Mihály u; Szent Lajos u. páratlan oldala; Szent Vendel u; Tarnai u; Temetı 
köz; Zrínyi u; Bodza u; Borostyán u; Galagonya u; Gesztenye u; Kökény u; 
Petrás köz; Vasút u; 
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2. melléklet a 2/2014. (...) önkormányzati rendelethez 
 
KÉRELEM 

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló  

…/2014 (...) önkormányzati rendeletéhez 
Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal  
6050 Lajosmizse                                                       
Városház tér 1. 
 
Tárgy:  Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj fizetésre vonatkozó kedvezmény megállapítása 
iránti kérelem 

Alulírott 
 
név:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
anyja neve: --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
születési hely, idı: -----------------------------------------------------------------------------------------------  
lakcím: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
telefonszám: ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

lakos kérelmezem, hogy a  T. Önkormányzat a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 38. 
§ (2) bekezdésében szereplı kötelezettségembıl származó hulladékgazdálkodási közszolgáltatási 
díj fizetése alól részbeni mentességet biztosítani szíveskedjék. A kérelemhez mellékelten 
csatolom a közszolgáltatási szerzıdés másolatát.  
 
Felelısségem tudatában kijelentem, hogy életkorom a 70. évet meghaladta, bejelentett 
lakóhelyemen, vagy tartózkodási helyemen ……………………………………………sz. alatti, 
…………… helyrajzi számú ingatlant  
 

a) egyedül használom 
b) 70. életévét betöltött személlyel közösen használom* 

 
Amennyiben a b) pontban, illetve egyebekben változás következik be köteles vagyok 15 napon belül 
bejelenteni.  
 
Lajosmizse, 20………………………………………. 
                                                                                             ……………………………….. 
                                                                                              (kérelmezı neve) 
 

NYILATKOZAT 
Alulírott ………………………………Lajosmizse, ...................................  sz. alatti lakos  kijelentem, 
hogy az általam indított .................  ügyben  az ügy iktatási számáról, az eljárás megindításának 
napjáról, az ügyintézési határidırıl, az ügy intézıjérıl, valamint annak elérhetıségérıl értesítést 

 
kérek – nem kérek* 

 
 Lajosmizse, ……. év ……………. hó ……. nap                                                  
………………………….. 
      * A  megfelelı rész aláhúzandó                                                                                         Ügyfél 
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2. Napirendi pont 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének…/2014. (…) önkormányzati rendelete 
a nem közmővel összegyőjtött háztartási szennyvíz begyőjtésére vonatkozó közszolgáltatás helyi 
szabályairól  
Elıadó: Basky András polgármester 

 
Basky András polgármester: Mint az imént említettem, új rendeletben kell szabályozni a folyékony 
hulladékot is. Itt maradt a díjmegállapítási kötelezettsége az önkormányzatnak. Eddig az 5 m3 6.800.- 
Ft+Áfa volt, 2014. április 1-tıl pedig ez az összeg úgy alakulna, hogy lenne egy 4.395.- Ft-os alapdíj, 
és m3-ként 345 Ft lenne az elszállított szennyvíz. Ha 5 m3-el számolunk, akkor ez 6.100.- Ft-ra jön ki 
nettóban. PTK tárgyalta, elfogadásra javasolta. Van-e valakinek kérdése, vélemény, javaslata ezzel 
kapcsolatosan? Amennyiben nincs, kérem aki elfogadja  a rendeletet, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 9 igen szavazattal – tartózkodás, ellenszavazat nem volt- az 
alábbi rendeletet alkotta: 
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Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
3/2014. (...) önkormányzati rendelete 

a nem közmővel összegyőjtött háztartási szennyvíz begyőjtésére vonatkozó 
közszolgáltatás helyi szabályairól 

 
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. 
törvény 45. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 11. pontjában, a vízgazdálkodásról szóló 1995. 
évi LVII. törvény 4. § (2) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a környezet 
védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (3) bekezdésében biztosított 
véleményezési jogkörben eljáró Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi 
Felügyelıség, Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a Szervezeti és Mőködési 
Szabályzatról szóló 11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelete 1. melléklet 1.1.w) pontjában  
biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság 
véleményének kikérésével a következıket rendeli el: 

 
 

1. A közszolgáltatás tartalma, a közszolgáltatással ellátott terület határa 
 

1. § 
 

 
(1) A közszolgáltatás kiterjed 

 
a) az ingatlanon keletkezı, nem közmővel összegyőjtött háztartási szennyvíz átvételére, 
elszállítására és ártalmatlanítás céljából történı átadására;  

 
b) a nem közmővel összegyőjtött háztartási szennyvíz kijelölt ártalmatlanító telepen történı 
elhelyezésére. 
 

 (2) A nem közmővel összegyőjtött háztartási szennyvíz begyőjtésére vonatkozó kötelezı 
közszolgáltatással ellátott terület határa: Lajosmizse város közigazgatási határa. 

 
 

2. A közszolgáltató és az ártalmatlanító hely megnevezése 
 

2. § 
 

(1) A közszolgáltatás teljesítésére jogosult, és kötelezett közszolgáltató a Faragó és Fia 
Környezetvédelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság (1085 Budapest, Baross u. 36.) (a 
továbbiakban: közszolgáltató). 

 
(2) A közszolgáltató a közszolgáltatást Lajosmizse Város közigazgatási határain belül köteles 2008. 

január 1. napjától 2017. december 31. napjáig rendszeresen elvégezni. 
 
 
 

3. § 
 
(1) Az ingatlanokon keletkezı nem közmővel összegyőjtött háztartási szennyvizet 
a) Lajosmizse Városi Szennyvíztisztító Telep (6050 Lajosmizse, 0401/5 hrsz.),  
b) Táborfalvi Szennyvíztisztító Telep (2381 Táborfalva, Katonai dőlı 0125/31, 32 hrsz.)  
lehet elhelyezni.  
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3. A közszolgáltatás ellátásának rendje, módja, idıtartama, a közszolgáltató és az 
ingatlantulajdonos jogai és kötelezettségei, a közszolgáltatásra vonatkozó szerzıdés  

 
4. § 

 
(1) A közszolgáltatás teljesítésének feltételeirıl a közszolgáltató az ingatlantulajdonost 
írásban köteles értesíteni vagy felhívás közzététele útján tájékoztatni. 

 
(2) A közszolgáltatás feltételeiben bekövetkezett változásokról a közszolgáltató az 
ingatlantulajdonost – a változás bekövetkezte elıtt 30 nappal – írásban vagy felhívás közzétételével 
értesíteni köteles. 

 
 

5. § 
 
(1) A nem közmővel összegyőjtött háztartási szennyvíz elszállítását a közszolgáltatással érintett 
ingatlantulajdonosok kizárólag a rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott közszolgáltatótól 
rendelhetik meg.  
 
(2) Az ingatlantulajdonos köteles a nem közmővel összegyőjtött háztartási szennyvíz győjtése 
során megfelelı gondossággal eljárni annak érdekében, hogy az mások életét, testi épségét, 
egészségét és jó közérzetét ne veszélyeztesse, a város természetes és épített környezetét ne 
szennyezze, a növény-, és állatvilágot ne károsítsa. 

 
(3) Az ingatlantulajdonos köteles biztosítani az egyedi zárt szennyvíztároló megközelíthetıségét a 
szállítójármő számára oly módon, hogy az elláthassa feladatát. 

 
(4) Az ingatlantulajdonos mentesül a közszolgáltatás igénybevételére vonatkozó kötelezettsége 
alól, ha nem használt vagy beépítetlen ingatlanán vízfelhasználás nem történik, ezáltal háztartási 
szennyvíz nem keletkezik, és ennek tényét írásban bejelenti a közszolgáltatónak. A mentesítés 
idıtartama megegyezik az ingatlantulajdonos bejelentésében szereplı idıtartammal. 
 
(5) Az ingatlantulajdonos köteles a rendelet 1. mellékletében meghatározott közszolgáltatási díjat 
a közszolgáltató részére megfizetni. 

 
 
6. §  

 
 

(1) A közszolgáltatás körében az ingatlantulajdonos és a közszolgáltató közötti jogviszonyt a 
közszolgáltatás esetében az a tény hozza létre, hogy a közszolgáltató az ingatlantulajdonos 
számára a közszolgáltatást felajánlja, és a közszolgáltatás teljesítésére rendelkezésre áll. 

 
(2) A közszolgáltatás elsı igénybevételét megelızıen, de legkésıbb
 azzal 
egyidejőleg az ingatlantulajdonos vagy a közszolgáltató kezdeményezésére az (1) bekezdés szerint 
létrejött jogviszonyt írásba kell foglalni, amelynek során meg kell határozni; 

 
a) a közszolgáltatásra irányuló jogviszony kezdı napját,  
b) a teljesítés helyét, 
c) a felek jogait és kötelezettségeit, 

  d) a közszolgáltatási díjat és alkalmazásának feltételeit,  
  e) a közszolgáltatási díj megfizetésének módját, 
f) a szerzıdés módosításának, felmondásának feltételeit. 
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4. A nem közmővel összegyőjtött háztartási szennyvíz győjtésével és 
elszállításával kapcsolatos kötelezettségek, a közszolgáltatás igénybevételének 

módja és feltételei, és a nem közmővel összegyőjtött háztartási szennyvíz 
ártalmatlanításával kapcsolatos rendelkezések 

 
7.§ 

 
(1) Az egyedi zárt szennyvíztárolóba csak háztartási szennyvíz vezethetı. Tilos az egyedi zárt 
szennyvíztárolóba mérgezı-, tőz- és robbanásveszélyes anyagot, állati tetemet vagy egyéb olyan 
anyagot elhelyezni, amely veszélyeztetheti a begyőjtést, az ürítést végzı vagy más személyek életét 
és testi épségét, egészségét, valamint a szennyvíztisztító telep rendeltetésszerő mőködését és a 
mőtárgyainak állagát. 
 
 

8. § 
 
(1) A közszolgáltató a közszolgáltatást az ingatlantulajdonos elızetes bejelentése alapján, az 
ingatlantulajdonossal egyeztetett idıpontban, a megrendeléstıl számított 24 órán belül – amennyiben 
az munkaszüneti napra esik, úgy a bejelentést követı munkanapon - köteles elvégezni, az 
ingatlantulajdonos pedig a begyőjtést elısegíteni. 
 
(2) A közszolgáltató feladata a szolgáltatás folyamatosságának biztosítása.  A közszolgáltató az 
esetlegesen elmaradt begyőjtést 24 órán belül, vagy az akadály (mőszaki hiba, útlezárás, idıjárási 
viszonyok, természeti katasztrófa) elhárulását követıen köteles haladéktalanul elvégezni. 
 
(3) Az ismeretlen összetételő szennyvizet veszélytelenségének,
 vagy  veszélyességének megállapításáig veszélyes hulladéknak kell tekinteni, amely 
esetekben a közszolgáltató a mindenkor hatályos jogszabályi elıírások figyelembevételével megtett 
intézkedések mellett megtagadja annak elszállítását. 
 
(4) A közszolgáltató a háztartási szennyvíz elszállítását nem tagadhatja meg, kivéve a (3) 
bekezdésben foglaltakat és azt az esetet, ha a szennyvíz az átadási helyen szennyvízelvezetı 
törzshálózatba vagy szennyvízelvezetı mőbe a külön jogszabályok szerint nem helyezhetı el. 
 
(5) Közszolgáltató köteles gondoskodni a szolgáltatás idıtartama alatt a közszolgáltatást 

igénybevevık számára ügyfélszolgálat és tájékoztatási rendszer kiépítésérıl.  
 
 

9. § 
 
(1) A nem közmővel összegyőjtött háztartási szennyvizet csak a 3. § (1) bekezdésben kijelölt 
átadási helyen lehet leereszteni és ártalmatlanítani. 

 
(2) A közszolgáltató a begyőjtött és beszállított, az átadási hely üzemeltetıje pedig az 
ártalmatlanításra átvett nem közmővel összegyőjtött háztartási szennyvízzel összefüggı 
nyilvántartást oly módon köteles kialakítani, hogy az átadási helyen ténylegesen elhelyezett nem 
közmővel összegyőjtött háztartási szennyvíz mennyisége, minısége és származási helye 
azonnal és pontosan megállapítható legyen. 
 

 
5. Az ingatlantulajdonost terhelı díjfizetési kötelezettség, az alkalmazható díj 

legmagasabb mértéke és megfizetésének rendje  
 

10. § 
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(1) Az ingatlantulajdonosnak a közszolgáltatás igénybevételéért kéttényezıs – alapdíjból és ürítési 
díjból álló – közszolgáltatási díjat kell fizetnie. 
 

(2)  A közszolgáltatási díj legmagasabb díját az 1. melléklet tartalmazza. 
 

(3) Az alapdíj ürítési alkalmanként, a rendelet mellékletében meghatározott díj.  
 
(4) Az ürítési díj egységnyi díjtétele az ingatlanon keletkezı nem közmővel összegyőjtött és 
elszállított háztartási szennyvízmennyiség egységnyi térfogatára (m3) vetített díja. 

 
(5) Az ingatlan tulajdonosa a közszolgáltatásért fizetendı ürítési díjat a (4) bekezdés szerinti 
egységnyi díjtétel és az elszállított mennyiség szorzata alapján köteles megfizetni. 

 
(6) Az ingatlantulajdonos köteles a közszolgáltatási díjat alkalmanként, a nem közmővel 
összegyőjtött háztartási szennyvíz begyőjtésével egyidejőleg, a közszolgáltató által helyben kiállított 
számla alapján a helyszínen megfizetni.  

 
 

6. Személyes adatok kezelésére vonatkozó rendelkezések, valamint az üdülıingatlanokra, és 
az idılegesen használt ingatlanokra vonatkozó sajátos szabályok 

 
 

11. § 
 
(1) A közszolgáltató a közszolgáltatás ellátásával összefüggésben, kizárólag a közszolgáltatást 
igénybe vevı személyek nyilvántartása érdekében, a közszolgáltatás igénybevételének idıtartama alatt 
jogosult a közszolgáltatást igénybe vevı természetes személy ingatlantulajdonos személyes adatai 
közül a családi és utónevét, lakóhely, tartózkodási és értesítési hely címét, gazdálkodó szervezet 
ingatlantulajdonos közhiteles nyilvántartás szerinti nevét, székhelyének, telephelyének címét, 
adószámát kezelni.  
 
(2) Az ingatlantulajdonos köteles az (1) bekezdésben meghatározott adatokat a közszolgáltatónak 30 
napon belül bejelenteni, ha tulajdonosváltozás vagy egyéb ok folytán a közszolgáltatás 
igénybevételére kötelezetté válik. 
 
(3) Az ingatlanhasználó köteles a közszolgáltató által kezelt személyes adatokban bekövetkezett 
változásokat a közszolgáltatónak 15 napon belül írásban bejelenteni. 
 
(4) A közszolgáltató a nyilvántartott személyi adatokat kizárólag a közszolgáltatási feladatai   
ellátásával és jogai érvényesítésével kapcsolatban használhatja fel, jogosulatlannak nem adhatja át. A 
jogviszony megszőnését követıen a közszolgáltató az adatokat megsemmisíti. 
 
(5) A személyes adatok kezelése során a közszolgáltató köteles a mindenkor hatályos, adatkezelésre 
vonatkozó jogszabályok rendelkezéseit maradéktalanul megtartani. Az adatkezelés és az adatvédelmi 
követelmények megszegése esetén a mindenkor hatályos, vonatkozó jogszabályok rendelkezései az 
irányadók. 
 

12. § 
 

(1) Az ingatlan-nyilvántartásban üdülı, vagy hétvégi ház rendeltetéssel nyilvántartott ingatlan (a 
továbbiakban együtt: üdülıingatlan) használója a közszolgáltató felé nyilatkozatot tehet arról, hogy 
az üdülıingatlant szezonális jelleggel, az év melyik hónapjában használja. A nyilatkozatnak 
tartalmaznia kell azt is, hogy az ingatlanban bejelentett lakóhelye senkinek nincs.  
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(2) A nyilatkozathoz csatolni kell az idılegesen használt ingatlan tulajdoni lapjának 30 napnál 
nem régebbi hiteles másolatát.  

 

(3) A nyilatkozatot a szezonális használatot megelızıen legalább 15 nappal kell eljuttatni a 
közszolgáltató részére.  

 

(4) Az (1) bekezdés szerinti nyilatkozat alapján az e rendelet szerinti közszolgáltatást az 
idılegesen használt ingatlan tulajdonosa szezonális jelleggel jogosult igénybe venni, és a 
közszolgáltatás igénybevételével kapcsolatos kötelezettségei is erre az idıszakra terjednek  ki.  

 

7. Záró rendelkezések 
 

13. § 
 

(1) Hatályát veszti Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a hulladékkezelési 
közszolgáltatásról szóló 4/2010. (III. 11.) önkormányzati rendelet 

1. 1. § (3) bekezdés b) pontja, 
2. 2. § (1) bekezdés b) pontja, 
3. 2. § (2) bekezdése, 
4. 15. § -a, 
5. 16 § (1) bekezdése, 
6. 17. § -a, 
7. 18. § (1)-(2) bekezdése, 
8. 18. § (5)-(6) bekezdése, 
9. 18. § (8) bekezdése, 
10. 19. §-a. 

 

 
 

14. § 
 
(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - 2014. március 1. napján lép hatályba. 

 
(2) A 10. § (2) bekezdése, valamint az 1. melléklet 2014. április 1-jén lép hatályba.  

 
(3) 2014. április 1-jén hatályát veszti Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a 

hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 4/2010. (III. 11.) önkormányzati rendelete. 
 

 
 

   Basky András                                                                  dr. Balogh László  
          polgármester                                                                              jegyzı  
 
 
A rendelet kihirdetésének napja: 2014. ……………. 
 

                                                                  dr. Balogh László   
                                                                   jegyzı 
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1. melléklet a 3/2014. (….) önkormányzati rendelethez 
 
 
 

A nem közmővel összegyőjtött háztartási szennyvíz begyőjtésére vonatkozó 
közszolgáltatási díj legmagasabb mértéke  

általános forgalmi adó nélkül 
2014. április 1-tıl 2015. március 31-ig 

 
 
 
 

 
1. Alapdíj: 4.395.- Ft/ürítési alkalom 
2. Ürítési díj:    345.- Ft/m3 
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3. Napirendi pont 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének…/2014. (…) önkormányzati rendelete 
a gyermekvédelmi támogatásokról, valamint a gyermekjóléti alapellátásokról szóló 8/2012. 
(III.30.) önkormányzati rendelet módosításáról 
Elıadó: Basky András polgármester 
 
Basky András polgármester: Ez az iskolai étkeztetésrıl szóló rendeletünk. Bekértük az adatokat 
Tengölics Judittól, és a tavalyi árakon nem változtatnánk. Tehát az iskolai napközi 430 Ft, a menza 
270 Ft, az óvodai ellátás intézményi térítési díja 335 Ft, a bölcsıdei ellátás díja pedig 440 Ft/nap. PTK 
bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolta. Van-e valakinek kérdése, vélemény, javaslata ezzel 
kapcsolatosan? Amennyiben nincs, kérem aki elfogadja  a rendeletet, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 9 igen szavazattal – tartózkodás, ellenszavazat nem volt- az 
alábbi rendeletet alkotta: 
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Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı – testületének  

 4/2014. (...) önkormányzati rendelete 
a gyermekvédelmi  támogatásokról, valamint a gyermekjóléti alapellátásokról szóló  

8/2012. (III.30) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a gyermekek védelmérıl, és a gyámügyi 
igazgatásról szóló 1997. évi  XXXI. törvény 29. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a 
gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (2) bekezdés  
e) 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 kikérésével,  a Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, 
Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás társulási megállapodása VII. fejezet 9. a) pontjában 
biztosított véleményezés jogkörében eljáró Lajosmizsei Közfeladatellátó Társulás Társulási Tanácsa 
elızetes véleményének kikérésével a következıket rendeli el:  
 

1. § 
 

(1) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a gyermekvédelmi  támogatásokról, 
valamint a gyermekjóléti alapellátásokról szóló 8/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelet 2. 
melléklete helyébe az 1. melléklet lép.  

 
2. § 

 
 

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

 
 
 
      Basky András                 dr. Balogh László  
 polgármester                jegyzı 

 
 
 
A rendelet kihirdetésének napja: 2014. ………… 

       
 
  dr. Balogh László   
   jegyzı 
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1. melléklet 4/2014. (...) önkormányzati rendelethez 

 
„2. melléklet a 8/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelethez” 
  

Gyermekétkeztetés intézményi térítési díja 2014. április 1-tıl (ÁFA nélkül) 
 
1. Iskolai napközi  
 

1.1 Tízórai  80  Ft 
1.2 Ebéd  270  Ft 
1.3 Uzsonna    80  Ft 
1.4 Összesen    430 Ft 

 
2. Iskolai menza 

  
Az ebédért fizetendı intézményi 
térítési díja 

  270 Ft 

  
 
   
3. Óvodai ellátás intézményi térítési díja 
 

3.1. Tízórai   50 Ft 
3.2. Ebéd    220 Ft 
3.3. Uzsonna    65 Ft 
3.4 Összesen    335 Ft 

 
4.  Bölcsıdei ellátás intézményi térítési díja 
 

5.1. Reggeli  85 Ft 
5.2. Tízórai  45 Ft 
5.3.  Ebéd  170 Ft 
5.4. Uzsonna  40 Ft 
5.5.  Egy napra jutó étkeztetés 
térítési díja 

 340 Ft 

5.6.  Egy napra jutó gondozási díj  100 Ft 
5.7. Térítési díj mindösszesen 
(5.5+5.6)  440 Ft 

 „ 
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4. Napirendi pont 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének…/2014. (…) önkormányzati rendelete 
a személyes gondoskodást nyújtó szociális alapellátásokról szóló 15/2011. (V.20.) önkormányzati 
rendelet módosításáról   
Elıadó: Basky András polgármester 

 
Basky András polgármester: A személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások térítési 
díjait évente felül kell vizsgálni. Ebben viszont van változás az elızı évihez képest.  A nappali 
ellátásért fizetendı intézményi térítési díj 1.655,- Ft/fı/nap, az ebéd egy adagra jutó intézményi térítési 
díja helyszínen történı fogyasztás esetén 335,- Ft/fı/nap, házhoz szállítással pedig 455,- Ft/fı/nap. A 
házi segítségnyújtás intézményi térítési díja 890,- Ft/fı/óra, a jelzırendszeres házi segítségnyújtás 
intézményi térítési díja pedig 95,- Ft/fı/nap. Van lehetıség arra, hogy kedvezményt biztosítsunk, ezt 
már tavaly is jóvá hagytuk. Például a hsg-nél nem haladhatja meg a fizetendı díj a nyugdíj 1 %-át. 
PTK tárgyalta, elfogadásra javasolta. Van-e valakinek kérdése, vélemény, javaslata ezzel 
kapcsolatosan? Amennyiben nincs, kérem aki elfogadja  a rendeletet módosítást, kézfelemeléssel 
jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 9 igen szavazattal – tartózkodás, ellenszavazat nem 
volt- az alábbi rendeletet alkotta: 
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Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 5/2014. (...) önkormányzati rendelete 
a személyes gondoskodást nyújtó szociális alapellátásokról szóló 15/2011. (V.20.) önkormányzati 

rendelet módosításáról 
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a szociális igazgatásról és a szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, 92. § (2) bekezdés f) pontjában  kapott felhatalmazás alapján, 
a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdés b) 
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 kikérésével,  a Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, 
Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás társulási megállapodása VII. fejezet 9. a) pontjában 
biztosított véleményezés jogkörében eljáró Lajosmizsei Közfeladatellátó Társulás Társulási Tanácsa 
elızetes véleményének kikérésével a következıket rendeli el:  
 
 

1. § 
 
(1) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a személyes gondoskodást nyújtó 

szociális alapellátásokról szóló 15/2011. (V.20.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 
1. melléklet lép.  

 
 

2. § 
 

(1) Ez a rendelet 2014. április 1. napján lép hatályba, és a hatálybalépését követı napon hatályát 
veszti. 

 
 
Basky András                    dr. Balogh László  
 polgármester       jegyzı  

        
 
 
A rendelet kihirdetésének napja: 2014. …………. 
 
        dr. Balogh László   
                             jegyzı  
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1. melléklet az 5/2014. (...) önkormányzati rendelethez 
 

„ 1. melléklet a 15/2011.(V.20.) önkormányzati rendelethez”  
 
 
1. A szociálisan rászorult személyek által fizetendı intézményi térítési díjak 
 

1.1. Az Szt. 65/F. § (1) bekezdés a) pontja szerinti nappali ellátásért fizetendı intézményi térítési díj 
1.655,- Ft/fı/nap 

 
1.2. Az étkezésért fizetendı intézményi térítési díj 

1.2.1. Az ebéd egy adagra jutó intézményi térítési díja helyszínen történı fogyasztás esetén 335,- 
Ft/fı/nap  

1.2.2. Az ebéd egy adagra jutó intézményi térítési díja az igénybevétel helyére történı szállítással 
455,- Ft/fı/nap 

 
1.3. A házi segítségnyújtás intézményi térítési díja 890,- Ft/fı/óra 

 
1.4.  A jelzırendszeres házi segítségnyújtás intézményi térítési díja 95,- Ft/fı/nap 

 

 

 

2. A személyi térítési díj nem haladhatja meg a jövedelem alábbiakban meghatározott 
százalékát: 
 
2.1. étkeztetés        

2.1.1 helyszínen történı fogyasztás esetén 20 % 
2.1.2  az igénybevétel helyére történı szállítással 30 % 

2.2. házi segítségnyújtás       20 % 
2.3. házi segítségnyújtás mellett étkeztetést is biztosítanak   30 % 
2.4. jelzırendszeres házi segítségnyújtás 1 %   
2.5. Szt. 65/F. § (1) bekezdés a) pontja szerinti nappali ellátás 3 % 
2.6. Szt. 65/F. § (1) bekezdés a) pontja szerinti nappali ellátás mellett 
    étkeztetést is biztosítanak       23 % 
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5. Napirendi pont 
Kormányzati funkciók átvezetése az érintett okiratokon 
Elıadó: Basky András polgármester 
 
Basky András polgármester: Jogszabályi változás történt, az eddig használt kódok helyett újak kell 
alkalmazni, ezt minden intézmény alapító okiratán át kell vezetni. Ezek technikai jellegő módosítások. 
Az RNÖ-vel való együttmőködési megállapodáson is át kell vezetni, amelyet rendeletben kell 
szabályozni, a többit határozatban. Van-e valakinek kérdése, vélemény, javaslata ezzel kapcsolatosan? 
Amennyiben nincs, kérem aki elfogadja  a rendeletet módosítást, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 9 igen szavazattal – tartózkodás, ellenszavazat nem volt- az 
alábbi rendeletet alkotta: 
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Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének  

6/2014. (….) 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, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva a következıket rendeli el: 
 

1. § 
 

(1) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról 
szóló 11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelet 39. § (1) bekezdése a következı d)-e) ponttal 
egészül ki:   

 
[ A rendelethez az alábbi mellékletek tartoznak] 
 
„d) 4. melléklet a Lajosmizse Város Önkormányzata és Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi 
Önkormányzata között létrejött együttmőködési megállapodásról”  
 
 e) 5. melléklet a Lajosmizse Város Önkormányzata által ellátott feladatok kormányzati funkció 
szerinti besorolásáról” 

2. § 
 

(1) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a Szervezeti és Mőködési 
Szabályzatról szóló 11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe az 1. 
melléklet lép.   
 

(2)  Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a Szervezeti és Mőködési 
Szabályzatról szóló 11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 2. melléklet 
lép.   

3. § 
 

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

 
Basky András                                         dr. Balogh László  
polgármester                 jegyzı 
 
A kihirdetés napja: 2014. ………….. 
 
         dr. Balogh László  
          jegyzı 
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1. melléklet a 6/2014. (...) önkormányzati rendelethez 

 
„ 4. melléklet a 11/2011. (IV 14.) önkormányzati rendelethez  
 
 

EGYÜTTM ŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 
 
amely létrejött egyrészrıl Lajosmizse Város Önkormányzata (székhely: 6050 Lajosmizse, Városház 
tér 1., PIR azonosító: 724616; képviseli: Basky András polgármester) a továbbiakban: Helyi 
Önkormányzat,  
másrészrıl a Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata (székhely: 6050 Lajosmizse, 
Városház tér 1., PIR azonosító: 796501; képviseli: Lakatos Pál elnök) a továbbiakban: Nemzetiségi 
Önkormányzat között a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80. § (2) bekezdése, 
valamint az államháztartásról szóló többször módosított 2011. évi CXCV. törvény 27. § (2) bekezdése 
alapján az alábbiakról: 
 
I. A Nemzetiségi Önkormányzat mőködésének személyi és tárgyi feltételei  
 
1. A Helyi Önkormányzat a Nemzetiségi Önkormányzat részére havonta igény szerint, munkaidıben 

tizenhat órában ingyenes használati jogot biztosít a 6050 Lajosmizse, Városház tér 1. szám alatti 
Városháza épületének 2. számú tárgyaló termére, valamint a helyiségben található berendezési – 
és felszerelési tárgyakra (asztal, székek). A Nemzetiségi Önkormányzat tudomással bír arról, 
hogy a jelen pontban meghatározott irodahelyiség használata – a Helyi Önkormányzattal közösen 
történik.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

 

Kötelezettségvállalásra jogosultak körét és aláírás mintájukat a Kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, 
érvényesítés, utalványozás rendjének szabályzata 1. melléklete tartalmazza. 
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9. A kötelezettségvállalás nyilvántartása 
 
A kötelezettségvállalást követıen gondoskodni kell annak nyilvántartásba vételérıl, és a 
kötelezettségvállalás értékébıl a költségvetési év és az azt követı évek szabad elıirányzatait terhelı 
rész lekötésérıl. A nyilvántartás tartalmazza legalább a kötelezettségvállalás nyilvántartási számát, 
keltét, a kötelezettségvállalás tárgyát, összegét, évek és elıirányzatok szerinti megoszlását, továbbá a 
teljesítési adatokat. 
 
Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Irodája külön nyilvántartást vezet a roma 
nemzetiségi önkormányzat által vállalt kötelezettségvállalásokról.  
 
Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat szakfeladat rendje 
 
Kormányzati Funkció   Megnevezés 
 
011140                         Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási   

tevékenysége 
 

A kötelezettségvállalással kapcsolatos teendıkért a pénzügyi referens a felelıs. A 
kötelezettségvállalások nyilvántartását a Pénzügyi Iroda erre kijelölt ügyintézıje végzi, azzal, hogy 
akadályoztatása esetén a helyettesítésérıl a Pénzügyi Iroda vezetıje gondoskodik. 

10. Pénzügyi ellenjegyzés 
 
A pénzügyi ellenjegyzés a kötelezettségvállalás pénzügyi teljesíthetıségét igazoló érvényességi 
feltétel, az a mővelet, amely mindenkor megelızi a kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételét. A 
pénzügyi ellenjegyzés az elıirányzat és a fedezet meglétének, valamint a jogszerőségének ellenırzésére 
irányul. 
A roma nemzetiségi önkormányzat kötelezettségvállalása esetén pénzügyi ellenjegyzésre jogosult a 
Pénzügyi Iroda vezetıje, akadályoztatása esetén a pénzügyi referens. 
 
A pénzügyi ellenjegyzésre jogosultak nevét és aláírás mintáját a Kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, 
érvényesítés, utalványozás rendjének szabályzata 1. melléklete tartalmazza. 
 
11. Szakmai teljesítések igazolása 
  
A teljesítések igazolása alatt az elvégzett munka, szolgáltatás, a szállított áru átvételét értjük és ezt a 
tényt az okmányon aláírással is igazolni kell. Az ilyen feladatokkal megbízott dolgozónak arról kell 
meggyızıdnie és ezt a tényt az okmányon aláírásával igazolnia, hogy 
− a szállított áru a megrendelés szerint hiánytalanul, megfelelı minıségben megérkezett-e, 
− a munka elvégzése elıírásszerően és a szerzıdésnek megfelelıen megtörtént-e, 
− a szolgáltatást nyújtó a vállalt kötelezettséget a megfelelı minıségben teljesítette-e. 
 
Szakmai teljesítés igazolására jogosultak körét és aláírásuk mintáját a Kötelezettségvállalás, 
ellenjegyzés, érvényesítés, utalványozás rendjének szabályzata 1. melléklete tartalmazza. 
 
 
 
 
12. Érvényesítés 
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Az érvényesítés az a mővelet, amely alapján a kiadás teljesítésének és a bevételek beszedésének 
elrendelése megtörténik. A kiadás teljesítésének és a bevétel beszedésének elrendelése elıtt okmányok 
alapján ellenırizni, szakmailag igazolni kell azok jogosultságát, összegszerőségét, a szerzıdés, 
megrendelés, megállapodás teljesítését.  
A roma nemzetiségi önkormányzatnál az érvényesítést a Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal 
Pénzügyi Irodájának ezzel megbízott pénzügyi-számviteli szakképesítéső dolgozói végzik. 
 
Az érvényesítést végzı és a szakmai teljesítést igazoló nem lehet azonos személy. 

Érvényesítésre jogosultak körét a Kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, érvényesítés, utalványozás 
rendjének szabályzata 1. melléklete tartalmazza 

13. Utalványozás 
 
Az utalványozás a kötelezettségvállalás alapján beszerzett termékhez, vagy szolgáltatáshoz 
kapcsolódó fizetési kötelezettség (kiadás) teljesítésének, a bevétel beszedésének, vagy elszámolásának 
elrendelése. 
Az utalványrendeletet, az utalványozásra jogosultak körét és aláírás mintájukat a 
Kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, érvényesítés, utalványozás rendjének szabályzata 1. melléklete 
tartalmazza. 
 
14. A kötelezettség vállalás személyi feltételei 
 
A kötelezettségvállaló és a pénzügyi ellenjegyzı ugyanazon gazdasági esemény tekintetében azonos 
személy nem lehet. Az érvényesítı ugyanazon gazdasági esemény tekintetében nem lehet azonos a 
kötelezettségvállalásra, utalványozásra jogosult és a teljesítést igazoló személlyel. 
Kötelezettségvállalási, pénzügyi ellenjegyzési, érvényesítési, utalványozási és teljesítés igazolására 
irányuló feladatot nem végezheti az a személy, aki ezt a tevékenységét a Polgári Törvénykönyv 
szerinti közeli hozzátartozója, vagy maga javára látná el. 

15. Fizetési számlával kapcsolatos feladatok ellátása 
 
A roma nemzetiségi önkormányzatnak a készpénzforgalmon kívüli pénzforgalma lebonyolítása céljára 
önálló fizetési számlával kell rendelkeznie. 
 
Az önálló fizetési számla nyitásával kapcsolatos teendıkért valamint az azokkal kapcsolatos 
határidıkért Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Iroda pénzügyi referense a felelıs. 
 
Törzskönyvi nyilvántartásba vételért és az adószám igénylésével kapcsolatos határidıkért és 
együttmőködési kötelezettségekért a roma nemzetiségi önkormányzat esetében a Lajosmizsei Közös 
Önkormányzati Hivatal vezetıi referense a felelıs. 

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

      Basky András                     Lakatos Pál  
Lajosmizse Város Önkormányzatának                 Lajosmizse Város Roma  

     polgármestere     Nemzetiségi Önkormányzatának 
                           elnöke” 
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2. melléklet a 6/2014. (…) önkormányzati rendelethez 
 

„ 5. melléklet a 11/2011. (IV 14.) önkormányzati rendelethez 
 

Lajosmizse Város Önkormányzata által ellátott önkormányzati feladatok államháztartási 
kormányzati funkció szerinti besorolása:  
 
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási 

tevékenysége 
013320 Köztemetı fenntartása és mőködtetése 
066010 Zöldterület kezelés 
041231 Rövid idıtartamú közfoglalkoztatás 
041232 Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás 
041233 Hosszabb idıtartamú közfoglalkoztatás 
051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyőjtése, szállítása, átrakása 
051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása 
052020 Szennyvíz győjtése, tisztítása, elhelyezése 
052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése 
064010 Közvilágítás 
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 
081030 Sportlétesítmények, edzıtáborok mőködése és fejlesztése 
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 
900020 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 
063020 Víztermelés-, kezelés-, ellátás 
106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggı ellátások 
061020 Lakó- és nem lakóépület építése 
045120 Út, autópálya építése” 
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Basky András polgármester: Most pedig a határozat-tervezeteket szavaztatom. Elıször az óvoda 
alapító okiratát. Van-e valakinek kérdése, véleménye, javaslata ezzel kapcsolatosan? Amennyiben 
nincs, kérem aki elfogadja  a határozat-tervezetet, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a 
Képviselı-testület 9 igen szavazattal – tartózkodás, ellenszavazat nem volt- az alábbi határozatot 
hozta: 
 
 
17/2014. (II. 27.) ÖH. 
A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde 
Alapító Okiratának módosítása 
 

Határozat 
 
 
 

1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Meserét Lajosmizsei Napközi 
Otthonos Óvoda és Bölcsıde – a határozat 1. mellékletét képezı – Alapító Okirat módosító 
okiratát, valamint az egységes szerkezetbe foglalt – a határozat 2. mellékletét képezı – 
Alapító Okiratát jóváhagyja.  
 

2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy 
az alapító okiratot aláírja és a változás bejelentést a Magyar Államkincstár felé megtegye. 
 

Felelıs: Képviselı-testület, Basky András polgármester 
Határid ı: 2014. február 27. 
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1. melléklet 
 

A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde módosító okirata 
 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 95/2013. (V.31.) határozattal 
megállapított és egységes szerkezetben elfogadott Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és 
Bölcsıde Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja: 

 
 

1.) Az Alapító Okirat az alábbi 10/A. ponttal egészül ki: 
„10/A. Szakmai alaptevékenysége:  
a.)A nemzeti köznevelésrıl szóló 2011. évi CXC. törvényben és a vonatkozó egyéb     
    jogszabályokban foglaltak szerint ellátja:  

  a) óvodai nevelés 
  b) a többi gyermekkel együtt nevelhetı, oktatható sajátos nevelési igényő  
  gyermekek  nevelése - oktatása  
  b.) A gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI.  
       törvény 42. §-ban foglaltak szerinti bölcsıdei ellátás. 

 

2.) Az Alapító Okirat 11. b.) pontja helyébe az alábbi b.) pont lép: 
 

 „ b.) Alaptevékenységeinek államháztartási kormányzati funkció szerinti besorolása: 
 
  091120 Sajátos nevelési igényő gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai  
   feladatai 
  104030 Gyermekek napközbeni ellátása (bölcsıdei ellátás) 
  091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 
  091140 Óvodai nevelés, ellátás mőködtetési feladatai 
  107080 Esélyegyenlıség elısegítését célzó tevékenységek és programok 
  013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok” 
 

3.) Az Alapító Okirat 13. pontja hatályon kívül helyezve. 
 

4.) Az Alapító Okirat 19. pontja helyébe az alábbi 19. pont lép: 
 

 „ 19. Jelen alapító okirat 2014. március 1. napján lép hatályba, ezzel egyidejőleg a Meserét 
Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde 2013. augusztus 23. napján kelt, 128/2013. 
(VIII.23.) ÖH. számú, egységes szerkezető alapító okirata hatályát veszti.”  

 

Az alapító okiratot Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a ………/2014. (…) 
számú határozatával hagyta jóvá.” 

 

 

Lajosmizse, 2014. ………………………… 

 

 

 

 Basky András  

  polgármester 
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2. melléklet 

Határozat 
 

A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde 
Alapító okirata 

(egységes szerkezetbe foglalt) 
 
 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 6.) és 8.) pontja, az államháztartásról szóló 
2011. évi CXCV. törvény 7. §-a, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. 
(XII. 31.) Korm. rendelet 5. §-a,  a nemzeti köznevelésrıl szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (3) 
bekezdése, a nevelési-oktatási intézmények mőködésérıl és a köznevelési intézmények 
névhasználatáról szóló 20/2012.(VIII. 31.) EMMI rendelet 123-127. §-ai, valamint a gyermekek 
védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. § (2) b) pontja és 42. §-a 
alapján a Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde Alapító Okiratát a 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva az alábbiak szerint megállapítja és jóváhagyja: 

 

1. Alapítói jogok gyakorlója: 
 Neve: Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 

Székhelye: 6050 Lajosmizse Városház tér 1 
 

2. a) Fenntartó neve, címe/székhelye:  
Neve: Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató 
Társulás 

 Rövidített neve: Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 
Címe/székhelye: 6050 Lajosmizse, Városház tér 1. 
 

 b) Irányító szerv neve, vezetıje, székhelye: 
Neve: Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató 
Társulás Társulási Tanácsa 

 Vezetıje: A Társulási Tanács elnöke 
Székhelye: 6050 Lajosmizse Városház tér 1. 

 
3. A költségvetési szerv/intézmény:   
 Neve: Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde 

 Székhelye: 6050 Lajosmizse, Attila u. 6. 

 

4. Intézményegysége: Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde  

                                     Bölcsıdei Intézményegysége 6050 Lajosmizse, Szent Lajos u. 19. 

 

5. Tagintézményei:  

I. Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde Felsılajosi Tagintézménye 

6055-Felsılajos, Óvoda u. 2. 

  

II. Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde Szent Lajos utcai 
Tagintézménye 

6050-Lajosmizse, Szent Lajos u. 19.  
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III. Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde Rákóczi utcai Tagintézménye 

6050-Lajosmizse, Rákóczi u. 26. 

 

6. Típusa: többcélú intézmény (a nemzeti köznevelésrıl szóló 2011. évi CXC. törvény 20. § (1) 
bekezdés a) pontja és a 7. § (1) bekezdés a) pontja.) 

 

7. Alapításáról rendelkezı jogszabály megjelölése: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 6.) pontja. 

 

 

8. Az intézmény feladatellátási helyei: 

- Székhelye: 6050 Lajosmizse, Attila u. 6. 

- Intézményegysége:  6050 Lajosmizse, Szent Lajos u. 19. 

- Tagintézményei:  

6055 Felsılajos, Óvoda u. 2. 

 6050 Lajosmizse, Szent Lajos u. 19. 

 6050 Lajosmizse, Rákóczi u.26. 

 

9.  A felvehetı maximális gyermeklétszám: 465 fı   

Ebbıl: 

a.) óvodai férıhely összesen:  441 fı 

- 6050 Lajosmizse, Attila u. 6.:  275 fı 

- 6050 Lajosmizse, Szent Lajos u. 19.:    66 fı  

- 6050 Lajosmizse, Rákóczi u. 26.:   50 fı 

- 6055 Felsılajos, Óvoda u. 2.:    50 fı 

b.) bölcsıdei férıhely összesen     

    (6050 Lajosmizse, Szent Lajos u. 19.):  24 fı  

 

10. Jogszabályban meghatározott közfeladata: 

- Óvodai nevelés. 
- Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzető gyermekek óvodai nevelése. 
- A gyermek három éves korától ellátja- a gyermekek védelmérıl és a gyámügyi 

igazgatásról szóló törvényben meghatározottak szerint- a gyermek napközbeni 
ellátásával összefüggı feladatokat. 

- Óvodai étkeztetés. 
- Képességfejlesztés. 
- Óvodai fejlesztı program szervezése. 
-     A többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhetı, oktatható; 
a.) autizmus spektrum zavarral 
b.) mozgásszervi fogyatékossággal 
c.) hallásfogyatékossággal 
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d.) enyhe értelmi fogyatékossággal 
e.) beszéd fogyatékossággal  
f.) egyéb pszichés, fejlıdési zavarral (tanulási, figyelem – vagy magatartás 

szabályozási zavar) küzdı sajátos nevelési igényő gyermekek óvodai nevelése 
- A bölcsıde feladata biztosítani a családban nevelkedı 3 éven aluli gyermekek 

napközbeni ellátását, szakszerő gondozását és nevelését. A gyermekek védelmérıl 
és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 42. §-a alapján.  
 

10/A. Szakmai alaptevékenysége:  

a.)A nemzeti köznevelésrıl szóló 2011. évi CXC. törvényben és a vonatkozó egyéb     
    jogszabályokban foglaltak szerint ellátja:  
  a) óvodai nevelés 
  b) a többi gyermekkel együtt nevelhetı, oktatható sajátos nevelési  
  igényő gyermekek  nevelése - oktatása  

  b.) A gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi  
   XXXI. törvény 42. §-ban foglaltak szerinti bölcsıdei ellátás. 

 

11. a.) Államháztartási szakágazati besorolás: 

     851020  Óvodai nevelés 

 

      b.) Alaptevékenységeinek államháztartási kormányzati funkció szerinti besorolása: 
 
  091120 Sajátos nevelési igényő gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai  
   feladatai 
  104030 Gyermekek napközbeni ellátása (bölcsıdei ellátás) 
  091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 
  091140 Óvodai nevelés, ellátás mőködtetési feladatai 
  107080 Esélyegyenlıség elısegítését célzó tevékenységek és programok 
  013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok” 
 

12.  
a.) Mőködési területe a közoktatási feladatok tekintetében: A társult települési önkormányzatok 

közigazgatási területe, valamint a társult települési önkormányzatokkal határos önkormányzatok 
közigazgatási területe, az onnan bejáró óvodások és általános iskolai tanulók tekintetében. 

b.) Ellátási területe a bölcsıdei feladatok ellátása tekintetében: Lajosmizse város és Felsılajos 
Község közigazgatási területe 

 

13. 1 

 

14. Pénzügyi, gazdasági feladatait ellátó önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szerv: 
Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal 

 

15. Vezetıjének kinevezési rendje: 

A Lajosmizsei Feladatellátó Társulás Társulási Tanácsa  az intézményre vonatkozó jogszabályokban 
elıírt képesítési követelményeknek megfelelı  intézmény vezetıt nevez ki 5 éves határozott idıre 
pályázat alapján.  

                                                 
1 Hatályon kívül helyezve: 2014. március 01. 
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16. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése: 

 - Foglalkoztatottjainak jogviszonya alapvetıen közalkalmazott, melyekre nézve a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény az irányadó. 

 - Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszony tekintetében a Polgári Törvénykönyvrıl 
szóló 1959. évi IV. törvény az irányadó. 

 

17. A feladatellátását szolgáló vagyon és a vagyon feletti rendelkezési jog:   

 

Lajosmizse: (Óvoda, székhely, tagintézményei) Ft 
Ingatlanok 209.015.585.- 

Vagyoni értékő jogok: 200.000.- 

Gépek, berendezések, 
felszerelések: 

8.619.205.- 

Összesen: 217.834.790.- 

 

 

Lajosmizse: (Óvoda Bölcsıdei Intézményegysége) Ft 
Ingatlanok 106.790.645.- 

Vagyoni értékő jogok: - 

Gépek, berendezések, 
felszerelések: 

9.944.783.- 

Összesen: 116.735.428.- 

 
Felsılajos:      Ft 

Ingatlanok: 16.570.500.- 

Vagyoni értékő jogok: -  

Gépek, berendezések, 
felszerelések: 

1.516751.- 

Összesen: 18.087.251.- 

(2013. december 31-i állapot – bruttó érték) 

 

A vagyongazdálkodás szabályait Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
mindenkori hatályos, az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásról szóló rendelete 
szabályozza. A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde, mint székhelyintézmény 
és tagintézményei, valamint a Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde Bölcsıdei 
tagintézménye, épületei, leltár szerinti ingóságai, felszerelései és berendezései Lajosmizse Város 
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Önkormányzatának tulajdonában állnak. A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és 
Bölcsıde Felsılajosi Tagintézménye, mint tagintézmény épületei, leltár szerinti ingóságai, 
felszerelései és berendezései Felsılajos Község Önkormányzatának tulajdonát képezik. A használati 
jog az intézményt illeti meg, a gazdálkodási jogot az intézmény részére jóváhagyott költségvetés 
erejéig gyakorolhatja. 
 

18. 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. 
Vállalkozási tevékenysége arányának felsı határa a módosított kiadási elıirányzatok arányában: 33%. 

 

19.  Jelen alapító okirat 2014. március 1. napján lép hatályba, ezzel egyidejőleg a Meserét Lajosmizsei 
Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde 2013. augusztus 23. napján kelt, 128/2013. (VIII.23.) ÖH. 
számú, egységes szerkezető alapító okirata hatályát veszti.”  

 

Az alapító okiratot Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a ………/2014. (…) 
számú határozatával hagyta jóvá.” 

 

Felelıs: Képviselı-testület 

Határid ı: 2014. február 27. 

 
Basky András polgármester: Most az elıterjesztés II. határozat-tervezetét szavaztatom, mely az 
IGSZ alapító okiratát tartalmazza.  Van-e ezzel kapcsolatosan valakinek kérdése, véleménye, 
javaslata? Amennyiben nincs, kérem aki elfogadja a határozat-tervezetet, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 9 igen szavazattal – tartózkodás, ellenszavazat nem volt- az 
alábbi határozatot hozta: 
 
 
18/2014. (II. 27.) ÖH. 
A Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete 
Alapító Okiratának módosítása 
 

Határozat 
 
 
 

1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Lajosmizse Város 
Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete – a határozat 1. mellékletét képezı 
– Alapító Okirat módosító okiratát, valamint az egységes szerkezetbe foglalt – a határozat 
2. mellékletét képezı – Alapító Okiratát jóváhagyja.  

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

hogy az alapító okiratot aláírja és a változás bejelentést a Magyar Államkincstár felé 
megtegye 
 

 
Felelıs: Képviselı-testület , Basky András polgármester 
Határidı: 2014. február 27. 
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1. melléklet 

 
A Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete módosító okirata 

 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 188/2012. (XII.11.) határozattal 
megállapított és egységes szerkezetben elfogadott Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek 
Gazdasági Szervezete Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja: 

 
5.) Az Alapító Okirat bevezetı része az alábbira módosul: 

„ Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az államháztartásról szóló 2011. 
évi CXCV. törvény 8. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról 
szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. Kormányrendelet 5. § (1)-(2) bekezdése szerinti 
tartalommal Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete Alapító 
Okiratát a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva az alábbiak szerint állapítja meg és 
hagyja jóvá:”  
 

6.) Az Alapító Okirat 2. pontja az alábbi 2.1. ponttal egészül ki: 
„2.1.  Szakmai alaptevékenysége: 
Lajosmizse Város Mővelıdési Háza és Könyvtára, valamint Lajosmizse Város 
Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete vonatkozásában ellátja az alábbi 
feladatokat: 
a) a költségvetési szerv költségvetésének elıirányzatai tekintetében a gazdálkodással, könyvvezetéssel 

és az adatszolgáltatással kapcsolatos feladatokat, 
 

b) a költségvetési szerv mőködtetésével, üzemeltetésével, a költségvetési szerv vagyongazdálkodása 
körében a beruházással, a vagyon használatával, hasznosításával, védelmével kapcsolatos 
feladatokat, és 
 

c) a költségvetési szervhez rendelt más költségvetési szerv a) és - ha nem szolgáltatás-
vásárlással történik annak ellátása - b) pont szerinti feladatait.” 
 

7.) Az Alapító Okirat 3.) pontja helyébe az alábbi 3.) és 3.1.) pont lép: 
 

 „ 3.) Államháztartási szakágazati besorolása:  
  841117 Kormányzati és önkormányzati intézmények ellátó, kisegítı szolgálatai 
 
  3.1.) Alaptevékenységeinek államháztartási kormányzati funkció szerinti besorolása: 
  013360 Más szerv részére végzett pénzügyi- gazdálkodási, üzemletetési, egyéb  
   szolgáltatások  
  096010 Óvodai intézményi étkeztetés 
  096020  Iskolai intézményi étkeztetés  
  102030 Idısek, demens betegek nappali ellátása 
  104030 Gyermekek nappali ellátása 
  107051 Szociális étkeztetés 
  091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával  
   összefüggı mőködtetési feladatok 
  092120 Köznevelési itnézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával  
   összefüggı mőködtetési feladatok 
  013390 Egyéb kisegítı szolgáltatás 
  013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok” 
 

8.) Az Alapító Okirat 4.) pontja helyébe az alábbi 4.) pont lép: 
 „ Illetékessége, mőködési köre: Lajosmizse város és Felsılajos Község közigazgatási területe” 
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9.) Az Alapító Okirat 6. pontja hatályon kívül helyezve. 
 

10.) Az Alapító Okirat 7.) pontja helyébe az alábbi 7. ) pont lép: 
 
„Vezetıjének megbízási rendje: 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete – pályázat alapján – a 
jogszabályban megállapított képesítési követelményeknek megfelelı gazdasági vezetıt nevez 
ki. A kinevezés határozott idıre szól.” 

 
 
11.) Az Alapító Okirat 11.) pontja helyébe az alábbi 11.) pont lép:   

 
„11.) Jelen alapító okirat 2014. március 1. napján lép hatályba, ezzel egyidejőleg a  
Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete  2012. december 11. 
napján kelt, 188/2012. (XII.11.) ÖH. számú, egységes szerkezető alapító okirata hatályát 
veszti.” 

 
   

Az alapító okiratot Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a ………/2014. (…) 
számú határozatával hagyta jóvá.” 

 

 

Lajosmizse, 2014. ………………………… 

 

 

 

 Basky András  

  polgármester 
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2. melléklet  

A Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek  
Gazdasági Szervezete Alapító Okirata 

(egységes szerkezetbe foglalt) 
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 
törvény 8. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény 
végrehajtásáról szóló 368/2011. Kormányrendelet 5. § (1)-(2) bekezdése szerinti tartalommal 
Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete Alapító Okiratát a 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva az alábbiak szerint állapítja meg és hagyja jóvá::  
 
1.) A költségvetési szerv 

Neve: Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete 
Székhelye: 6050 Lajosmizse, Ceglédi út 1. 

 
2.) Jogszabályban meghatározott közfeladata: 
 
Felelıs a hozzá rendelt költségvetési szervek mőködtetéséért, a gazdálkodás megszervezéséért és 
irányításáért, a vagyon használatával, védelmével összefüggı feladatok teljesítéséért, a pénzügyi, 
számviteli rend betartásáért. 

 
2.1.  Szakmai alaptevékenysége: 

Lajosmizse Város Mővelıdési Háza és Könyvtára, valamint Lajosmizse Város Önkormányzata 
Intézményeinek Gazdasági Szervezete vonatkozásában ellátja az alábbi feladatokat: 

a) a költségvetési szerv költségvetésének elıirányzatai tekintetében a gazdálkodással, 
könyvvezetéssel és az adatszolgáltatással kapcsolatos feladatokat, 

 
b) a költségvetési szerv mőködtetésével, üzemeltetésével, a költségvetési szerv 

vagyongazdálkodása körében a beruházással, a vagyon használatával, hasznosításával, 
védelmével kapcsolatos feladatokat, és 

 
c) a költségvetési szervhez rendelt más költségvetési szerv a) és - ha nem szolgáltatás-
vásárlással történik annak ellátása - b) pont szerinti feladatait.” 

 
 3.)  Államháztartási szakágazati besorolása:  
  841117 Kormányzati és önkormányzati intézmények ellátó, kisegítı szolgálatai 
 
  3.1.) Alaptevékenységeinek államháztartási kormányzati funkció szerinti besorolása: 
  013360 Más szerv részére végzett pénzügyi- gazdálkodási, üzemletetési, egyéb  
   szolgáltatások  
  096010 Óvodai intézményi étkeztetés 
  096020  Iskolai intézményi étkeztetés  
  102030 Idısek, demens betegek nappali ellátása 
  104030 Gyermekek nappali ellátása 
  107051 Szociális étkeztetés 
  091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával  
   összefüggı mőködtetési feladatok 
  092120 Köznevelési itnézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával  
   összefüggı mőködtetési feladatok 
  013390 Egyéb kisegítı szolgáltatás 
  013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok” 
 
4.) Mőködési területe: Lajosmizse város és Felsılajos Község közigazgatási területe 
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5.) Alapítói jogokkal felruházott irányító szervének  
Neve: Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 
Székhelye: 6050 Lajosmizse Városház tér 1. 

6.)2  
 
7.) Vezetıjének megbízási rendje: 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete – pályázat alapján – a jogszabályban 
megállapított képesítési követelményeknek megfelelı gazdasági vezetıt nevez ki. A kinevezés 
határozott idıre szól.  
 
8.) Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése: 

 
Foglalkoztatottjainak jogviszonya alapvetıen közalkalmazott, melyekre a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény az irányadó. 
 
Egyes foglalkoztatottjainak a jogviszonya munkavállaló, melyekre nézve a Munka Törvénykönyvérıl 
szóló 1992. évi XXII. törvény az irányadó.  
 
Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvrıl szóló 1959. évi. IV. törvény 
(pl. megbízási jogviszony) az irányadó. 
 

9.) A feladatellátását szolgáló vagyon és a vagyon feletti rendelkezési jog: 

A vagyongazdálkodás szabályait Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
mindenkori hatályos, az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásról szóló rendelete 
szabályozza. A tulajdonjog Lajosmizse Város Önkormányzatáé, a használati jog a költségvetési 
szervet illeti meg, a gazdálkodási jogot a költségvetési szerv a részére jóváhagyott költségvetés erejéig 
gyakorolhatja. 

 

10.) Vállalkozási tevékenysége: 

A költségvetési szerv eszközeinek, szabad kapacitásának hasznosítása érdekében- korlátozott 
mértékben vállalkozási tevékenységet folytathat, feltéve, hogy ez nem veszélyezteti az 
alaptevékenységét és az ebbıl fakadó kötelezettségeinek teljesítését. Vállalkozása kizárólag az 
ideiglenesen szabad helyiségek hasznosítására, valamint szolgáltatások értékesítésére terjedhet ki, 
azzal a megkötéssel, hogy azokat csak az alaptevékenységéhez kapcsolódóan végezheti. Vállalkozási 
tevékenysége arányának felsı határa a szerv kiadásaiban: 33% 
 
11.) Jelen alapító okirat 2014. március 1. napján lép hatályba, ezzel egyidejőleg a  Lajosmizse Város 
Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete  2012. december 11. napján kelt, 188/2012. 
(XII.11.) ÖH. számú, egységes szerkezető alapító okirata hatályát veszti.” 
Az alapító okiratot Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a ………/2014. (…) 
számú határozatával hagyta jóvá.” 

 

Lajosmizse, 2014……... 

 

 Basky András    
 polgármester  
Felelıs: Képviselı-testület 

Határid ı: 2014. február 27. 

                                                 
2 Hatálytalan 2014. március 1. 
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Basky András polgármester: Most az elıterjesztés III. határozat-tervezetét szavaztatom, mely a 
Mővelıdési Ház alapító okiratát tartalmazza. Van-e ezzel kapcsolatosan valakinek kérdése, 
véleménye, javaslata? Amennyiben nincs, kérem aki elfogadja a határozat-tervezetet, kézfelemeléssel 
jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 9 igen szavazattal – tartózkodás, ellenszavazat nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
 
 
19/2014. (II. 27.) ÖH. 
A Lajosmizse Város Mővelıdési Háza és Könyvtára 
Alapító Okiratának módosítása 
 

Határozat 
 
 
 

1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete  Lajosmizse Város Mővelıdési 
Háza és Könyvtára – a határozat 1. mellékletét képezı – Alapító Okirat módosító okiratát, 
valamint az egységes szerkezetbe foglalt – a határozat 2. mellékletét képezı – Alapító 
Okiratát jóváhagyja.  

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

hogy az alapító okiratot aláírja és a változás bejelentést a Magyar Államkincstár felé 
megtegye. 

 
Felelıs: Képviselı-testület , Basky András polgármester 
Határidı: 2014. február 27. 
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1.melléklet 
 

A Lajosmizse Város Mővelıdési Háza és Könyvtára módosító okirata 
 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 104/2012. (VII.05.) határozattal 
megállapított és egységes szerkezetben elfogadott Lajosmizse Város Mővelıdési Háza és Könyvtára 
Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja: 

 
12.) A bevezetı rész az alábbiak szerint módosul: 

„Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı – testülete az államháztartásról szóló 2011. 
évi CXCV. törvény 8.§ (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról 
szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. kormányrendelet 5. § (1)-(2) bekezdése szerinti 
tartalommal, a muzeális intézményekrıl, a nyilvános könyvtári ellátásról és a 
közmővelıdésrıl szóló 1997. évi CXL. törvény 64. § (1) és 78. § (1) bekezdése alapján 
Lajosmizse Város Mővelıdési Háza és Könyvtára alapító okiratát az alábbiak szerint 
megállapítja és jóváhagyja:” 
 

13.) Az Alapító Okirat 2.) pontja helyébe az alábbi 2.) pont lép: 
 

14.) „2.) Alapításról rendelkezı jogszabály megjelölése: a Magyarország  helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (6) és  76.  § (1) bekezdése. 
 

15.) Az Alapító Okirat 3. pontja az alábbi 3.1. ponttal egészül ki: 
 

16.) „3.1.  Szakmai alaptevékenysége: 
A muzeális intézményekrıl, a nyilvános könyvtári ellátásokról és a közmővelıdésrıl szóló 
1997. évi CXL. törvényben foglalt feladatok ellátása.” 

 

17.) Az Alapító Okirat 4.) pontja helyébe az alábbi 4.) pont lép: 
 

  „ 4.) a) Államháztartási szakágazati besorolása:  
  910110 Közmővelıdési Intézmények tevékenysége 
 
        b) Alaptevékenységeinek államháztartási kormányzati funkció szerinti besorolása: 
 
   082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása  
   082043 Könyvtári állomány feltárása, megırzése, védelme 
   082044  Könyvtári szolgáltatások  
   082061 Múzeumi győjteményi tevékenység 
   083030 Egyéb kiadói tevékenység 
   086090 Mindenféle egyéb szabadidıs szolgáltatás 
  086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, mőködtetése 
   082063 Múzeumi kiállítási tevékenység 
   013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 
   082091 Közmővelıdés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 
   082092 Közmővelıdés – hagyományos közösségi kulturális értékeke gondozása 
   082093 Közmővelıdés – egész életre kierjedı tanulás, amatır mővészetek” 
   

18.) Az Alapító Okirat 7. pontja hatályon kívül helyezve. 
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19.) Az Alapító Okirat 13.) pontja helyébe az alábbi 13.) pont lép:   

 
„13.) Jelen alapító okirat 2014. március 1. napján lép hatályba, ezzel egyidejőleg a  
Lajosmizse Város Mővelıdési Háza és Könyvtára  2012. július 05. napján kelt, 104/2012. 
(VII.05.) ÖH. számú, egységes szerkezető alapító okirata hatályát veszti.” 

 

Az alapító okiratot Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a ………/2014. 
(…) számú határozatával hagyta jóvá.” 

 

Lajosmizse, 2014. ………………………… 

 Basky András  

  polgármester 
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2.melléklet 
 

Lajosmizse Város Mővelıdési Háza és Könyvtára Alapító Okirata 
(egységes szerkezetben) 

 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı – testülete az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvény 8.§ (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény 
végrehajtásáról szóló 368/2011. kormányrendelet 5. § (1)-(2) bekezdése szerinti tartalommal, a 
muzeális intézményekrıl, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közmővelıdésrıl szóló 1997. évi CXL. 
törvény 64. § (1) és 78. § (1) bekezdése alapján Lajosmizse Város Mővelıdési Háza és Könyvtára 
alapító okiratát az alábbiak szerint megállapítja és jóváhagyja: 
 
1.) A költségvetési szerv 

Neve:   Lajosmizse Város Mővelıdési Háza és Könyvtára 
Székhelye:  6050 Lajosmizse, Szabadság tér 12. 
Telephelye:  6050 Lajosmizse, Városház tér 1. szám alatti régi Városháza épülete. 
 

 2.) Alapításról rendelkezı jogszabály megjelölése: a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló     
       2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (6) és  76.  § (1) bekezdése. 
 
3.) Jogszabályban meghatározott közfeladata:  

a) nyilvános könyvtári ellátás: 

- a fenntartó által kiadott alapító okiratban és a szervezeti és mőködési 
szabályzatban meghatározott fı céljait nyilatkozatban teszi közzé, 

- győjteményét folyamatosan fejleszti, feltárja, megırzi, gondozza és rendelkezésre 
bocsátja, 

- tájékoztat a könyvtár és a nyilvános könyvtári rendszer dokumentumairól és 
szolgáltatásairól, 

- biztosítja más könyvtárak állományának és szolgáltatásainak elérését, 
- részt vesz a könyvtárak közötti dokumentum- és információ-cserében, 
- győjteményét és szolgáltatásait a helyi igényeknek megfelelıen alakítja, 
- közhasznú információs szolgáltatást nyújt, 
- helyismereti információkat és dokumentumokat győjt, 
- szabadpolcos állományrésszel rendelkezik. 

 

b) helyi közmővelıdési tevékenység támogatása: 

- az iskolarendszeren kívüli öntevékeny, önképzı, szakképzı tanfolyamok, 
életminıséget és életesélyt javító tanulási, felnıttoktatási lehetıségek 
megteremtése, 

- a település környezeti, szellemi, mővészeti értékeinek, hagyományainak feltárása, 
megismertetése, a helyi mővelıdési szokások gondozása, gazdagítása, 

- az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek 
megismertetése, a megértés, a befogadás elısegítése, az ünnepek kultúrájának 
gondozása, 

- az ismeretszerzı, az amatır alkotó- mővelıdı közösségek tevékenységének 
támogatása, 

- a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, 
érdekérvényesítésének segítése, 

- a különbözı kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének és fenntartásának segítése, 
- a szabadidı kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítása, 
- egyéb mővelıdést segítı lehetıségek biztosítása, 

 

c.) múzeumi, győjteményi tevékenység 
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3.1.  Szakmai alaptevékenysége: 

A muzeális intézményekrıl, a nyilvános könyvtári ellátásokról és a közmővelıdésrıl 
szóló 1997. évi CXL. törvényben foglalt feladatok ellátása.” 

 
4.) a) Államháztartási szakágazati besorolása:  
  910110 Közmővelıdési Intézmények tevékenysége 
 
 b) Alaptevékenységeinek államháztartási kormányzati funkció szerinti besorolása: 
 
   082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása  
   082043 Könyvtári állomány feltárása, megırzése, védelme 
   082044  Könyvtári szolgáltatások  
   082061 Múzeumi győjteményi tevékenység 
   083030 Egyéb kiadói tevékenység 
   086090 Mindenféle egyéb szabadidıs szolgáltatás 
  086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, mőködtetése 
   082063 Múzeumi kiállítási tevékenység 
   013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 
   082091 Közmővelıdés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 
   082092 Közmővelıdés – hagyományos közösségi kulturális értékeke gondozása 
   082093 Közmővelıdés – egész életre kierjedı tanulás, amatır mővészetek” 
 
5.) Illetékessége, mőködési köre: Lajosmizse város közigazgatási területére terjed ki. 
 
6.) Alapítói jogokkal felruházott irányító szervének neve, székhelye:  

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

7.) 3 
 
8.) Pénzügyi, gazdasági feladatait ellátó önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szerv:  
     Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete. 
 
9.) Vezetıjének kinevezési rendje: 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete – pályázat alapján – a jogszabályban 
megállapított képesítési követelményeknek megfelelı igazgatót nevez ki. A kinevezés legfeljebb 5 év 
határozott idıre szól. 
  
10.) Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése: 
Foglalkoztatottjainak jogviszonya alapesetben közalkalmazott, melyekre a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény az irányadó. 

  
Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvrıl szóló 1959. évi. IV. törvény 
(pl. megbízási jogviszony) az irányadó. 
 
11.) A feladatellátását szolgáló vagyon és a vagyon feletti rendelkezési jog: 

A vagyongazdálkodás szabályait Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
mindenkori hatályos, az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásról szóló rendelete 
szabályozza. A tulajdonjog Lajosmizse Város Önkormányzatáé, a használati jog a költségvetési 

                                                 
3 Hatálytalan 2014. március 1. 
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szervet illeti meg, a gazdálkodási jogot a költségvetési szerv részére jóváhagyott költségvetés erejéig 
gyakorolhatja. 

12.) 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%. 
 

13.)Jelen alapító okirat 2014. március 1. napján lép hatályba, ezzel egyidejőleg a  Lajosmizse Város 
Mővelıdési Háza és Könyvtára  2012. július 05. napján kelt, 104/2012. (VII.05.) ÖH. számú, egységes 
szerkezető alapító okirata hatályát veszti.” 

Az alapító okiratot Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a ………/2014. (…) 
számú határozatával hagyta jóvá. 
 

Lajosmizse, 2014. ………………………… 

 Basky András  

  polgármester  

Felelıs: Képviselı-testület 

Határid ı: 2014. február 27. 

 
 
 
Basky András polgármester: Most az elıterjesztés IV. határozat-tervezetét szavaztatom, mely az 
KÖH alapító okiratát tartalmazza.  Van-e ezzel kapcsolatosan valakinek kérdése, véleménye, 
javaslata? Amennyiben nincs, kérem aki elfogadja a határozat-tervezetet, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 9 igen szavazattal – tartózkodás, ellenszavazat nem volt- az 
alábbi határozatot hozta: 
 
 
20/2014. (II. 27.) ÖH. 
A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal 
Alapító Okiratának módosítása 
 

Határozat 
 
 

1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Lajosmizsei Közös 
Önkormányzati Hivatal – a határozat 1. mellékletét képezı – Alapító Okirat módosító 
okiratát, valamint az egységes szerkezetbe foglalt – a határozat 2. mellékletét képezı – 
Alapító Okiratát jóváhagyja.  

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

hogy az alapító okiratot aláírja és a változás bejelentést a Magyar Államkincstár felé 
megtegye. 

 
Felelıs: Képviselı-testület, Basky András polgármester 
Határid ı: 2014. február 27. 
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1. melléklet 
Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal módosító okirata 

 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Lajosmizse Város 
Önkormányzatának Képviselı-testülete által a 181/2013. (XI.21.) ÖH. határozattal és 
Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete által 68/2013.(XII.16.) ÖH. 
határozattal elfogadott Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratát az alábbiak 
szerint módosítja: 

 
1. Az Alapító Okirat 1.)  pontja az alábbi 1/A. ponttal egészül ki: 

” 1/A.) Alapításról rendelkezı jogszabály:  
   Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény” 
 

2. Az Alapító Okirat 4.) pontja helyébe az alábbi 4.) pont lép: 
„4.)  

a.) Államháztartási szakágazati besorolása:  
841105 Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások igazgatási 
tevékenysége 

b.) Alaptevékenységeinek államháztartási kormányzati funkció szerinti besorolása: 
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános  
  igazgatási tevékenysége 
011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás 
016010 Országgyőlési, önkormányzati és európai parlamenti  
 képviselıválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek 
016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek 
013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenırzés 
013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 
011210 Az államháztartás igazgatása, ellenırzése 
031030 Közterület rendjének fenntartása 
016030 Állampolgársági ügyek” 
 

3. Az Alapító Okirat 9.) pontja hatályát veszti. 
 

4. Az Alapító Okirat 12.) pontja helyébe az alábbi 12.) pont lép: 
 
„12.) Jelen alapító okirat 2014. március 1. napján lép hatályba, ezzel egyidejőleg a 
Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal 2013. december 17. napján kelt egységes 
szerkezető, - Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete által 181/2013. 
(XI.21.) ÖH. számú, és Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete által 
68/2013. (XII.16.) ÖH. számú - elfogadott egységes szerkezető alapító okirata hatályát veszti.” 
Az alapító okiratot  

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

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

 

Lajosmizse, 2014. ………………………… 

Basky András  Juhász Gyula 

Lajosmizse Város  polgármestere Felsılajos Község polgármestere 

 

 dr. Balogh László 

 jegyzı 
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2. melléklet 
 
 

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. 

 
1/A.) Alapításról rendelkezı jogszabály: 
 Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény” 
 
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 
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.) Alaptevékenységeinek államháztartási kormányzati funkció szerinti besorolása: 
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános  
  igazgatási tevékenysége 
011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás 
016010 Országgyőlési, önkormányzati és európai parlamenti  
 képviselıválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek 
016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek 
013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenırzés 
013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 
011210 Az államháztartás igazgatása, ellenırzése 
031030 Közterület rendjének fenntartása 
016030 Állampolgársági ügyek” 
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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. 

 
 

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.) 4 
 
 
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. 
 
Záradék 
12.) Jelen alapító okirat 2014. március 1. napján lép hatályba, ezzel egyidejőleg a Lajosmizsei Közös 
Önkormányzati Hivatal 2013. december 17. napján kelt egységes szerkezető, - Lajosmizse Város 
Önkormányzatának Képviselı-testülete által 181/2013. (XI.21.) ÖH. számú, és Felsılajos Község 

                                                 
4 Hatálytalan 2014. március 1. 
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Önkormányzatának Képviselı-testülete által 68/2013. (XII.16.) ÖH. számú - elfogadott egységes 
szerkezető alapító okirata hatályát veszti.” 

Az alapító okiratot  

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

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

 

Lajosmizse, 2014….. 

P.H. 

 

Basky András  Juhász Gyula 

Lajosmizse Város  polgármestere Felsılajos Község polgármestere 

 

 dr. Balogh László 

 jegyzı  

Felelıs: Képviselı-testület 

Határid ı: 2014. február 27. 

 
 

 
Basky András polgármester: Végül pedig az elıterjesztés V. határozat-tervezetét szavaztatom, mely 
az EGYSZI alapító okiratát tartalmazza.  Van-e ezzel kapcsolatosan valakinek kérdése, véleménye, 
javaslata? Amennyiben nincs, kérem aki elfogadja a határozat-tervezetet, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 9 igen szavazattal – tartózkodás, ellenszavazat nem volt- az 
alábbi határozatot hozta: 
 
 
 
21/2014. (II. 27.) ÖH. 
A Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti   
és Szociális Intézménye Alapító Okiratának módosítása 
 
 

Határozat 
 
 

1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Lajosmizse Város 
Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye – a határozat 1. 
mellékletét képezı – Alapító Okirat módosító okiratát, valamint az egységes szerkezetbe 
foglalt – a határozat 2. mellékletét képezı – Alapító Okiratát jóváhagyja.  

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

hogy az alapító okiratokat aláírja és a változás bejelentést a Magyar Államkincstár felé 
megtegye. 

 
Felelıs: Képviselı-testület, Basky András polgármester 
Határid ı: 2014. február 27. 
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1.melléklet 
 

A Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti 
és Szociális Intézménye Alapító Okiratának módosítása 

 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 96/2013. (V.31.) határozattal 
megállapított és egységes szerkezetben elfogadott Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, 
Gyermekjóléti 
és Szociális Intézménye Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja: 
 

1. Az Alapító Okirat 2.) pontja helyébe az alábbi 2.) pont lép: 
„2.) Közfeladata: az önkormányzat feladatkörébe tartozó egészségügyi alapellátásnak és 
szakellátásnak a biztosítása  
(Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 
bekezdés 4. és 8. pontjában foglaltak, az egészségügyrıl szóló 1997. évi CLIV. törvény 152. § 
(1) bekezdése, a gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. 
törvény 15. § (2) a) pontja, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 
1993. évi III. törvény 57. § (1) c),d),e),f),j) pontja)” 
 

2. Az Alapító Okirat az alábbi 2/A. ponttal egészül ki: 
„2/A.) Szakmai alaptevékenysége: 
 
I. Egészségügyi szolgáltatások 

1. Egészségügyi alapellátás 
1.1.  Az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátás 
1.2.  Védınıi ellátás 
1.3.  Iskola-egészségügyi ellátás 

 
2. Járóbeteg-szakellátások  

2.1. Reumatológiai szakrendelés 
2.2. Szemészeti szakrendelés 
2.3. Nıgyógyászati szakrendelés 
2.4. Kardiológiai szakrendelés 
2.5. Bırgyógyászati szakrendelés 
2.6. Pszichiátriai szakrendelés 
2.7. Fizioterápiai szakrendelés 
2.8. Gyógytorna szakrendelés 
2.9. Diagnosztikai tevékenység: J0-ás laboratórium (mintavételi hely) 

 
II.  Szociális alapszolgáltatások 

1. Étkeztetés 
2. Házi segítségnyújtás 
3. Családsegítés 
4. Jelzırendszeres házi segítségnyújtás 
5. Nappali ellátás 
 

III.  Gyermekjóléti alapellátás 
1. Gyermekjóléti szolgáltatás 
 

3. Az Alapító Okirat 3.) pontja helyébe az alábbi 3.) pont lép: 
 
„3.) 3.1. Államháztartási szakágazati besorolása:  

       862100   Általános járóbeteg-ellátás 
 
3.2. Alaptevékenységeinek államháztartási kormányzati funkció szerinti besorolása: 
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072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás 
072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása 
072220 Járóbetegek rehabilitációs szakellátása 
072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások 
072450 Fizikoterápiás szolgáltatás 
074031 Család és nıvédelmi egészségügyi gondozás 
074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás 
102030 Idısek, demens betegek nappali ellátása 
104042 Gyermekjóléti szolgáltatás 
107051 Szociális étkeztetés 
107052 Házi segítségnyújtás 
107053 Jelzırendszeres házi segítségnyújtás 
107054 Családsegítés 
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok” 

 
4. Az Alapító Okirat 6.) pontja hatályát veszti. 
 
5. Az Alapító Okirat 12.) pontja az alábbi 12.) pontra módosul: 
 

 „12.) Jelen alapító okirat 2014. március 1. napján lép hatályba, ezzel egyidejőleg a 
Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye 
2013. június 6. napján kelt, 97/2013. (V.31.) ÖH. számú, egységes szerkezető alapító okirata 
hatályát veszti.” 

 
   

Az Alapító Okiratot Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a ………/2014. (…) 
számú határozatával hagyta jóvá.” 

 

 

Lajosmizse, 2014. ………………………… 

 

 

 

 Basky András  

  polgármester 
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2.melléklet 
Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, 

Gyermekjóléti és Szociális Intézménye 
Alapító Okirata  

(egységes szerkezetbe foglalt) 
 
 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 4. és 8. pontja és 42.§ 7. pontja, az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 7. §-a, 8. § (4) –(5) bekezdése, az államháztartásról 
szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII. 31.) Kormányrendelet 5. §-a,  a szociális 
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 91. § b) pontja,  valamint az 
egészségügyrıl szóló 1997. évi CLIV. törvény 152. §-a alapján Lajosmizse Város Önkormányzata 
Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye Alapító Okiratát a módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalva az alábbiak szerint megállapítja és jóváhagyja: 
 
1.) A költségvetési szerv 
 
Neve: Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye 
Székhelye: 6050 Lajosmizse, Dózsa György út 104-106. 
 

2.) Közfeladata: az önkormányzat feladatkörébe tartozó egészségügyi alapellátásnak és szakellátásnak 
a biztosítása  
(Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. és 
8. pontjában foglaltak, az egészségügyrıl szóló 1997. évi CLIV. törvény 152. § (1) bekezdése, a 
gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. § (2) a) pontja, 
valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 57. § (1) 
c),d),e),f),j) pontjaiban foglalt feladatok)” 
 

2/A.) Szakmai alaptevékenysége: 
 
I. Egészségügyi szolgáltatások 

1. Egészségügyi alapellátás 
1.1.  Az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátás 
1.2.  Védınıi ellátás 
1.3.  Iskola-egészségügyi ellátás 

 
2. Járóbeteg-szakellátások  

2.1. Reumatológiai szakrendelés 
2.2. Szemészeti szakrendelés 
2.3. Nıgyógyászati szakrendelés 
2.4. Kardiológiai szakrendelés 
2.5. Bırgyógyászati szakrendelés 
2.6. Pszichiátriai szakrendelés 
2.7. Fizioterápiai szakrendelés 
2.8. Gyógytorna szakrendelés 
2.9. Diagnosztikai tevékenység: J0-ás laboratórium (mintavételi hely) 

 
II.  Szociális alapszolgáltatások 

1. Étkeztetés 
2. Házi segítségnyújtás 
3. Családsegítés 
4. Jelzırendszeres házi segítségnyújtás 
5. Nappali ellátás 
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III.  Gyermekjóléti alapellátás 

1. Gyermekjóléti szolgáltatás 
 

 

3.) 3.1. Államháztartási szakágazati besorolása:  
       862100   Általános járóbeteg-ellátás 
 
3.2. Alaptevékenységeinek államháztartási kormányzati funkció szerinti besorolása: 

072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás 
072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása 
072220 Járóbetegek rehabilitációs szakellátása 
072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások 
072450 Fizikoterápiás szolgáltatás 
074031 Család és nıvédelmi egészségügyi gondozás 
074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás 
102030 Idısek, demens betegek nappali ellátása 
104042 Gyermekjóléti szolgáltatás 
107051 Szociális étkeztetés 
107052 Házi segítségnyújtás 
107053 Jelzırendszeres házi segítségnyújtás 
107054 Családsegítés 
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok” 

   
 
4.) Mőködési területe: A Társult települési önkormányzatok közigazgatási területe. 
 
5. a) Alapítói jogok gyakorlója: 
 Neve: Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 

Székhelye: 6050 Lajosmizse Városház tér 1. 
 

b) Fenntartó neve, címe/székhelye:  
Neve: Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató 

Társulás 
Rövidített neve: Lajosmizsei Közfeladat – ellátó Társulás 
Címe/székhelye: 6050 Lajosmizse, Városház tér 1. 
 

 c) Irányító szerv neve, vezetıje, székhelye: 
Neve: Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató 
Társulás Társulási Tanácsa 

 Vezetıje: A Társulási Tanács elnöke 
Székhelye: 6050 Lajosmizse Városház tér 1. 

 
6.) 5 
 
7.) Pénzügyi, gazdasági feladatait ellátó önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szerv: 
Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal  
 
8.) Vezetıjének kinevezési rendje: 
A Lajosmizsei Feladatellátó Társulás Társulási Tanácsa  az intézményre vonatkozó 
jogszabályokban elıírt képesítési követelményeknek megfelelı  intézmény vezetıt nevez ki 5 éves 
határozott idıre pályázat alapján.  

                                                 
5 Hatálytalan 2014. március 1. 
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9.) Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése: 

 
Foglalkoztatottjainak jogviszonya alapvetıen közalkalmazott, melyekre a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény az irányadó. 
 
Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvrıl szóló 1959. évi. IV. törvény 
(pl. megbízási jogviszony) az irányadó. 
 
10.) Az intézmény feladatellátását szolgáló vagyon és a vagyon feletti rendelkezési jog: 

 

Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézmény 
            Ft 

Ingatlanok: 308.175.122.- 

Vagyoni értékő jogok: -  

Gépek, berendezések, felszerelések: 66.534.006.- 

Jármő: 9.911.050.- 

Összesen: 384.620.178.- 

(2013. december 31-i állapot-bruttó érték) 

A vagyongazdálkodás szabályait Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
mindenkori hatályos, az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásról szóló rendelete 
szabályozza. A tulajdonjog Lajosmizse Város Önkormányzatáé, a használati jog a költségvetési 
szervet illeti meg, a gazdálkodási jogot a költségvetési szerv a részére jóváhagyott költségvetés erejéig 
gyakorolhatja. 

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

12.) Jelen alapító okirat 2014. március 1. napján lép hatályba, ezzel egyidejőleg a Lajosmizse Város 
Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye 2013. június 6. napján kelt, 
97/2013. (V.31.) ÖH. számú, egységes szerkezető alapító okirata hatályát veszti.” 

 
  Az Alapító Okiratot Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a ………/2014. (…) 
számú határozatával hagyta jóvá.” 

 
Lajosmizse, 2014…………………. 
 
 
 Basky András    
 polgármester 
  
Felelıs: Képviselı-testület 

Határid ı: 2014. február 2 
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6. Napirendi pont 

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének…/2014. (…) önkormányzati rendelete 
a 2013. évi költségvetésrıl szóló 2/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról 
Elıadó: Basky András polgármester 

 
Basky András polgármester: Ez még a tavalyi költségvetésünk utózöngéje. A számok az idıközben 
történt változásokat mutatják. A kiosztós anyagok között van a 7. oldal új lapja, ezt kell majd 
figyelembe vennünk a szavazásnál. Lényegében rendezı tételek vannak a módosításban, például adó- 
és mőködési bevételek teljesítéshez történı igazítása a dologi kiadások emelkedését eredményezték, 
kiegészítı gyermekvédelmi támogatás (105 eFt), egyes  jövedelempótló  támogatások  teljesítés  
adathoz  történı  igazítása (-4.346eFt), Erzsébet utalvány elıirányzat képzése (10.765 eFt), 2012. évi 
kiutalatlan támogatás elıirányzat képzése (732 eFt), LKT mőködési kiadásaira elıirányzat képzés 
(1.000 eFt), különbözetek az általános tartalékot emelik (10.091eFt). A módosításban szerepel még az 
óvodapedagógusok bértámogatása: 4.828.400 Ft, segítık bértámogatása: -2.176.000 Ft, óvoda-
mőködtetési támogatás: 594.000 Ft; idıskorúak nappali szociális ellátása: - 490.500 Ft. Továbbá 
bérkompenzáció, az óvodába elektromos sütı beszerzése, stb. PTK bizottság tárgyalta, elfogadásra 
javasolta. Van-e ezzel kapcsolatosan valakinek még kérdése, véleménye, javaslata? Amennyiben 
nincs, kérem aki elfogadja a rendelet-módosítást, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a 
Képviselı-testület 9 igen szavazattal – tartózkodás, ellenszavazat nem volt- az alábbi rendeletet 
alkotta: 
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Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
7/2014. (...) önkormányzati rendelete a 2013. évi költségvetésrıl szóló 

2/2013. (...) 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 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 helyébe a következı rendelkezések 
lépnek: 

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

„ 
a) tárgyévi költségvetési bevételek fıösszegét 1 759 286 e Ft-ban 

aa) mőködési költségvetést 1 165 226 e Ft-ban 

ab) felhalmozási költségvetést 594 060 e Ft-ban 

   

b) tárgyévi költségvetési kiadások fıösszegét 1 903 731 e Ft-ban 

ba) mőködési költségvetést 1 174 992  e Ft-ban 

bb) felhalmozási költségvetést 656 755 e Ft-ban 

bc) tartalékok 71 984 e Ft-ban 

melybıl: általános tartalék 23 005  e Ft-ban 

           és céltartalék 48 979 e Ft-ban 

c) tárgyévi költségvetési hiány összegét állapítja 
meg. 

144 445 e Ft-ban 

   

d) A költségvetési hiány belsı finanszírozására 
szolgáló elızı évek maradványát 144 445 e Ft-ban 

da) mőködési célra 34 997 e Ft-ban 

db) felhalmozási célra 109 448 e Ft-ban 

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

 

 

0 

 

 

e Ft-ban 

hagyja jóvá.”   
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2. § 
 

(1) Hatályát veszti a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a 2013. évi 
költségvetésrıl szóló 2/2013. (II.15.) önkormányzati rendelet 

1. 3. § (1) bekezdése, 
2. 1. melléklete. 

 
3. § 

 
(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. 
(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 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép. 
(7) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a 2013. évi költségvetésrıl szóló 

2/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép. 
(8) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a 2013. évi költségvetésrıl szóló 

2/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép. 
(9) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a 2013. évi költségvetésrıl szóló 

2/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 9. melléklet lép. 
(10) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a 2013. évi költségvetésrıl szóló 

2/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 10. melléklet lép. 
(11) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a 2013. évi költségvetésrıl szóló 

2/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 11. melléklet lép. 
(12) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a 2013. évi költségvetésrıl szóló  

2/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 12. melléklet lép. 

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

(14) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a 2013. évi költségvetésrıl szóló 
2/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 14. melléklet lép. 

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

(16) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a 2013. évi költségvetésrıl szóló 
2/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 16. melléklet lép. 

 
4. § 

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

hatályát veszti.  
 
 

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

 
A kihirdetés napja: 2014. ……………. 

/ dr. Balogh László sk./ 
           jegyzı 



65 
 

1. melléklet a 7/2014. (...) 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 

államigazgat
ási   Összesen  

f e l a d a t 
  1. Mőködési bevételek 1 031 029 18 873 115 324 1 165 226 
  1.1. Mőködési bevételek 101 531 15 800 4 670 122 001 
  1.2. Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei  408 100     408 100 
    1.2.1. Helyi adók  358 800     358 800 
    1.2.2. Átengedett központi adók  42 500     42 500 
    1.2.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 6 800     6 800 
  1.3. Mőködési támogatások 485 896 0 110 654 596 550 
    1.3.1. Általános mőködéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatás 434 707   0 434 707 
    1.3.2. Központosított elıirányzatokból mőködési célúak  24 162   0 24 162 
    1.3.3. Kiegészítı támogatás 0   0 0 
    1.3.4. Egyéb mőködési célú központi támogatás 27 027   0 27 027 
    1.3.5. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 0 0 110 654 110 654 
  1.4. Egyéb mőködési bevételek 35 502 3 073 0 38 575 
    1.4.1. Mőködési célú támogatásértékő bevétel 35 502 3 073   38 575 
      1.4.1.1.ebbıl: Mőködési támogatás társadalombiztosítási alaptól  0     0 
    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 10 503 583 557 0 594 060 
  2.1. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek  8 324 0 0 8 324 
    2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése  0     0 
    2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tıke bevételei  8 324     8 324 
    2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei  0     0 
  2.2. Felhalmozási támogatások 379 0 0 379 
    2.2.1. Központosított elıirányzatokból fejlesztési célúak 379 0 0 379 
    2.2.2. Fejlesztési célú támogatások  0 0 0 0 
  2.3. Egyéb felhalmozási bevételek 1 800 583 557 0 585 357 
    2.3.1. Felhalmozási célú támogatásértékő bevétel 0 560 864 0 560 864 
    2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl 1 800 22 693 0 24 493 
    2.3.3. Elızı évi felhalmozási célú maradvány átvétel  0 0 0 0 
  3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.) 1 041 532 602 430 115 324 1 759 286 
  4. Finanszírozási bevételek 34 997 109 448 0 144 445 
  4.1 Hiány belsı finanszírozás bevételei 34 997 109 448 0 144 445 
    4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele 34 997 109 448 0 144 445 
      4.1.1.1. Mőködési célra 34 997     34 997 
      4.1.1.2. Felhalmozási célra   109 448   109 448 
    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 0 0 0 
    4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele       0 
    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 1 076 529 711 878 115 324 1 903 731 
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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 964 351 31 828 178 813 1 174 992 

1.1. Személyi juttatás 234 966 10 979 18 925 264 870 
1.2. Munkaadókat terhelı járulékok és szociális 
hozzájárulási adó 

56 085 2 135 4 833 63 053 

1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások 347 962 7 016 6 745 361 723 

1.4. Egyéb mőködési kiadások 325 338 11 698 148 310 485 346 

  1.1.4.1. Mőködési célú támogatásértékő kiadás 309 838 1 404   311 242 
  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   148 310 163 810 

  1.1.4.4. Elızı évi mőködési célú maradvány átadás 0     0 

1.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai        0 

2. Felhalmozási kiadások 28 040 628 715 0 656 755 

2.1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val  24 500 476 913 0 501 413 

2.2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val  3 540 117 884 0 121 424 

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 71 984 0 0 71 984 
3.1. Általános tartalék 23 005 0 0 23 005 
3.2. Céltartalék 48 979 0 0 48 979 
4. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3.+4.) 1 064 375 660 543 178 813 1 903 731 
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.) 1 064 375 660 543 178 813 1 903 731 
8. Költségvetési szervek finanszírozása 422 319       

    
   

Éves engedélyezett létszám elıirányzat (fı) 111,00 
Közfoglalkoztatottak létszáma (fı) 106 

 
 

„ 
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2. melléklet a 7/2014. (...) 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 

kötelez
ı 

önként 
vállalt 

államigazgatás
i  Összesen  

f e l a d a t 
1. Mőködési bevételek 956 783 15 800 110 654 1 083 237 
1.1. Mőködési bevételek 27 636 15 800   43 436 
1.2. Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei  408 100 0 0 408 100 
  1.2.1. Helyi adók  358 800     358 800 
  1.2.2. Átengedett központi adók  42 500     42 500 
  1.2.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 6 800     6 800 
1.3. Mőködési támogatások 485 896 0 110 654 596 550 
  1.3.1. Általános mőködéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó 
támogatás 

434 707     434 707 

  1.3.2. Központosított elıirányzatokból mőködési célúak  24 162     24 162 
  1.3.3. Kiegészítı támogatás       0 
  1.3.4. Egyéb mőködési célú központi támogatás 27 027     27 027 
  1.3.5. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése     110 654 110 654 
1.4. Egyéb mőködési bevételek 35 151 0 0 35 151 
  1.4.1. Mőködési célú támogatásértékő  bevétel 35 151     35 151 
  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 10 503 583 
557 

0 594 060 

2.1. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek  8 324 0 0 8 324 
  2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése        0 
  2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tıke bevételei  8 324     8 324 
  2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei        0 
2.2. Felhalmozási támogatások 379 0 0 379 
  2.2.1. Központosított elıirányzatokból fejlesztési célúak 379     379 
  2.2.2. Fejlesztési célú támogatások        0 

2.3. Egyéb felhalmozási bevételek 1 800 
583 
557 

0 585 357 

  2.3.1. Felhalmozási célú támogatásértékő bevétel   
560 
864 

  560 864 

  2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl 1 800 22 693   24 493 
  2.3.3. Elızı évi felhalmozási célú maradvány átvétel        0 

3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.) 967 286 599 
357 110 654 1 677 297 

4. Finanszírozási bevételek 29 156 98 471 0 127 627 
4.1 Hiány belsı finanszírozás bevételei 29 156 98 471 0 127 627 
  4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele 29 156 98 471 0 127 627 
    4.1.1.1. Mőködési célra 29 156     29 156 
    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 0 0 0 
  4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele   0   0 
  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 996 442 697 
828 110 654 1 804 924 
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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 501 772 30 024 148 310 680 106 
1.1. Személyi juttatás 49 837 10 979   60 816 
1.2. Munkaadókat terhelı járulékok és szociális 
hozzájárulási adó 

11 099 2 135   13 234 

1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások 115 849 6 016   121 865 
1.4. Egyéb mőködési kiadások 324 987 10 894 148 310 484 191 
  1.1.4.1.Mőködési célú támogatásértékő  kiadás 309 487 600   310 087 
  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   148 310 163 810 

  1.1.4.4. Elızı évi mőködési célú maradvány átadás       0 
1.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai        0 
2. Felhalmozási kiadások 1 800 628 715 0 630 515 
2.1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val  1 800 476 913 0 478 713 
2.2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val    117 884 0 117 884 
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 71 984 0 0 71 984 
3.1. Általános tartalék 23 005     23 005 
3.2. Céltartalék 48 979     48 979 
4. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3.) 575 556 658 739 148 310 1 382 605 
5. Finanszírozási kiadások 422 319 0 0 422 319 
5.1. Mőködési célú finanszírozási kiadások       0 
5.2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások       0 
5.3. Költségvetési szervek finanszírozása 422 319     422 319 
6. Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások 0 0 0 0 
7. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.+6.) 997 875 658 739 148 310 1 804 924 
    
Éves engedélyezett létszám elıirányzat (fı) 18 
Jogalkotás 1 
Park 6 
Piac, vásár 8 
Sport 3 
Közfoglalkoztatottak létszáma (fı) 106 

 
 „ 
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3. melléklet a 7/2014. (...) 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  37 476 

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

3. Mőködési célú hozam- és kamatbevételek  4 500 

4. Mőködési bevételek összesen 43 436 
    

Közhatalmi bevételek részletezése 
Ezer Ft-ban 

Megnevezés 

B. 

módosított 
elıirányzat 

1. Gépjármőadó  42 500 

2. Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek 42 500 
3. Idegenforgalmi adó  5 800 

4. Iparőzési adó állandó jelleggel végzett iparőzési tevékenység után  353 000 

5. Talajterhelési díj 300 

6. Helyi adók és adójellegő bevételek   359 100 
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 408 100 
 
„ 
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4. melléklet a 7/2014. (...) önkormányzati rendelethez 
 
„5. melléklet a 2/2013. (II.15.) önkormányzati rendelethez 

 Önkormányzat mőködési támogatásainak részletezése 

 
Ezer Ft-ban 

Megnevezés módosított 
elıirányzat 

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 221 331 

2.1. Óvodaped., és az óvodaped-ok nevelı munkáját kvetlenül segítık bértámogatása 136 191 
2.2. Óvodamőködtetési támogatás 21 492 
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 191 101 

3.1. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 110 654 
3.1.1.   Rendszeres szociális segély 18 994 
3.1.2.   Foglalkoztatást helyettesítı támogatás 72 455 
3.1.3.   2012.12.hóra járó idıskorúak járadéka 90 %-a 888 
3.1.4.   2012.12.hóra járó ápolási díj 75 %-a 2 678 
3.1.5.   Lakásfenntartási támogatás 15 339 
3.1.6.   Óvodáztatási támogatás 100 %-a 300 
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 1 799 
3.7. Gyermekek napközbeni ellátása 7 382 
4. Könyvtári, közmővelıdési és múzeumi feladatok támogatása 13 288 
5. Mőködési támogatások összesen 545 361 
6. Központosított elıirányzatok 24 541 

6.1. Üdülıhelyi feladatok támogatása 8 846 
6.2. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása 9 052 
6.3. Nyári gyermekétkeztetés 4 395 
6.4. Könyvtári érdekeltségnövelı támogatás - felhalmozási célú 379 
6.5. Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása 173 
6.6. 2012. évrıl áthúzódó bérkompenzáció támogatása 1 696 
7. Támogatás összesen (5.+6.) 569 902 

 
„ 
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5. melléklet a 7/2014. (...) 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 16 262 

1.1. 2013. év 01-12. hó 16 262 

1.2. 2012. év 12. hó 0 

1.3. Erzsébet utalvány 10 765 

2. Egyéb mőködési célú központi támogatás 27 027 

      

   
Egyéb mőködési bevételek részletezése 

      

Megnevezés módosított 
elıirányzat 

1. Mőködési célú támogatásértékő bevétel központi költségvetési szervtıl 13 382 

1.1. Közfoglalkoztatás 12 698 

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

1.3. Kiegészítı gyermekvédelmi támogatás 105 

2. Mőködési támogatás helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktıl  21 769 

2.1. Felsılajos Községi Önkormányzattól: közös hivatal mőködtetésére 10 690 

2.2. Felsılajos Községi Önkormányzattól: közoktatásra 1 443 

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

3. Mőködési célú támogatásértékő bevétel összesen 35 151 
 „ 
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6. melléklet a 7/2014. (...) önkormányzati rendelethez 

„7. melléklet a 2/2013. (II.15.) önkormányzati rendelethez 
 
 Önkormányzat felhalmozási bevételeinek részletezése 
 
 Sajátos felhalmozási és tıke bevételek részletezése 

 
Ezer Ft-ban 

Megnevezés módosított 
elıirányzat 

1. Önkormányzati lakások értékesítés törlesztése 1 200 
2. Osztalék és hozambevétel 5 724 
3. Áfa-visszatérülés  1 400 
4. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tıke bevételei 8 324 
      

 Egyéb felhalmozási bevételek részletezése 

 
Ezer Ft-ban 

Megnevezés módosított 
elıirányzat 

1. Lajosmizséért Közalapítvány pályázat elıfinanszírozásának visszafizetése 0 

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

115 

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

445 

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

935 

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

120 933 

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

7 690 

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

203 824 

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

16 690 

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

0 

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

61 902 

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

18 218 

12. 
Fekete István Általános Iskola komplex energetikai korszerősítése Lajosmizsén   
KEOP-4.9.0/11-2011-0072 (szállítói) 

103 237 

13. 
Lajosmizse város csatornahálózatának kiépítése és szennyvíztisztító telepének 
bıvítése KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0077 

26 875 

14. Felhalmozási célú támogatásértékő bevétel 560 864 
 
 

Ezer Ft-ban 

Megnevezés módosított 
elıirányzat 

1. Babérkoszorú Temetkezési Kft. (kegyeleti közszolgáltatási szerzıdés) 1 800 
2. Lajosmizséért Közalapítvány pályázat elıfinanszírozásának visszafizetése 22 693 
3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Államháztartáson kívülrıl 24 493 
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7. melléklet a 7/2014. (...) 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 

Befektetési 
célú 

részesedés 
vásárlása 

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           33 828         34 628   

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 6 219 1 610 3 400                     11 229 8 

10. K Zöldterület-kezelés (Park) 813000 8 622 2 277 7 277           130         18 306 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 15 298 2 047                       17 345   

16. K Sportlétesítmények mőködtetése és fejlesztése 931102 5 752 1 481 3 295             14 512       25 040 3 

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

18. K Önkormányzati jogalkotás 841112 24 925 5 819 5 785   310 087   23 005 48 979 216 053 103 372 24 193 8 913 150 771 281 1 

19. K Önkormányzat igazgatási tevékenysége  841126     48 862                     48 862   

20. K Szociálpolitikai ellátás (2.7.melléklet) 882     3 000 163 810                   166 810   

21.   Összesen   60 816 13 234 121 865 163 810 310 087 10 294 23 005 48 979 478 713 117 884 24 855 8 913 150 1 382 605 18 

 
„ 
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8. melléklet a 7/2014. (...) 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. 
Meserét Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde - 2012. évi kiutalatlan 
támogatás 

732 

5. Lajosmizse Közfeladat-ellátó Társulás 300 755 
6. Mőködési célú támogatásértékő kiadás összesen 310 087 
      

      
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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9. melléklet a 7/2014. (...) 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 14 512 

 4. Felújítási kiadások Áfa-val összesen 117 884 

 
5. 

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

6 953 

 
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 

104 261 

 
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 villamosenergia igény kielégítése 
megújuló energiaforrásokkal"                                                                               KEOP-
4.10.0/A 

16 690 

 
13. 

Mővelıdési Ház energetika "Helyi hı, és villamosenergia 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 

0 

 
15. 

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

0 

 
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. Egyéb gép - magas nyomású mosó - Park 130 

 
20. Pályázati önrész felhalmozási pénzmaradványból 0 

 
21. Klíma - EGYSZI 251 

 
22. Szınyeg (Sportcsarnok) 122 

 
23. Optikai kábel kiépítés megkezdése 12 540 

 
24. 

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

26 875 

 25. Beruházási kiadások Áfa-val összesen 478 713 

Egyéb felhalmozási kiadás részletezése 
Ezer Ft-ban 

  
Megnevezés 

módosított elıirányzat 
önként vállalt feladat 

1. Felhalmozási célú támogatásértékő kiadás 8 913 

1.2. 
Lajosmizse Közfeladat-ellátó Társulás - Lajosmizse "Meserét" Óvoda fejlesztése, bıvítés - 
korszerősítés" DAOP-4.2.1-11  

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 

 „ 
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10. melléklet a 7/2014. (...) 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 0 

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. Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde 
székhelyintézménye (6050 Lajosmizse, Attila u.6.) épületének 
energetikai fejlesztése   - 8/2013. (III.29.) BM rendelet alapján 

6 513 

7. Lajosmizse Önkormányzat intézményeinek információtechnológiai 
fejlesztése 

0 

8. Lajosmizse város csatornahálózatának kiépítése és szennyvíztisztító 
telepének bıvítése KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0077 (önrész) 

25 594 

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

16 672 

10. Céltartalék összesen 48 979 

 
„ 
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11. melléklet a 7/2014. (...) önkormányzati rendelethez 
 
„13. melléklet a 2/2013. (II.15.) önkormányzati rendelethez 

Önkormányzati Hivatal 2013. évi adatai 
Ezer Ft-ban 

Bevételek 

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

  

kötelezı  
önként 
vállalt államigazgatási 

 Összesen  
f e l a d a t 

  1. Mőködési bevételek 0 0 589 589 
  1.1. Mőködési bevételek     589 589 
  1.2. Egyéb mőködési bevételek 0 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 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.) 0 0 589 589 
  4. Finanszírozási bevételek 31 058 0 0 31 058 
    4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele 11 749 0 0 11 749 
     4.1.1. Mőködési célra 772     772 
     4.1.2. Felhalmozási célra 10 977     10 977 
   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  19 309 0 0 19 309 
      4.3.1. Költségvetési törvény hivatal mőködési támogatása 19 309     19 309 
      4.3.2. Felsılajos közös hivatal mőködési támogatása 0     0 

  
    4.3.3. Költségvetési törvény egyéb kötelezı önkormányzati feladatok 
támogatása 

0     0 

      4.3.3. Önkormányzat saját bevételébıl 0     0 
  5. Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek       0 
  6. BEVÉTELEK ÖSSZESEN 31 058 0 589 31 647 

Kiadások 

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

kötelezı  önként 
vállalt 

államigazgatási 
 Összesen  

f e l a d a t 
1. Mőködési kiadások 24 712 0 6 935 31 647 
1.1. Személyi juttatás 16 042   5 380 21 422 
1.2. Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó 4 074   1 452 5 526 
1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások 4 245   103 4 348 
1.4. Egyéb mőködési kiadások 351 0 0 351 
  1.1.4.1. Mőködési támogatás államháztartáson belülre 351     351 
  1.1.4.2. Mőködési célú pénzeszközátadás Államháztartáson kívülre       0 
  1.1.4.3. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás,támogatás        0 
  1.1.4.4. Elızı évi mőködési célú maradvány átadás       0 
1.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai        0 
2. Felhalmozási kiadások 0 0 0 0 
2.1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val  0 0 0 0 
2.2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val  0 0 0 0 
2.3. Egyéb felhalmozási kiadások 0 0 0 0 
  2.3.1. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülre       0 
  2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadásállamháztartáson kívülre        0 
  2.3.3. Elızı évi felhalmozási célú maradvány átadás       0 
3. Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások   0 0 0 
4. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3.) 24 712 0 6 935 31 647 
      
Éves engedélyezett létszám elıirányzat (fı) 35 
Közfoglalkoztatottak létszáma (fı)   

„
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12. melléklet a 7/2014. (...) önkormányzati rendelethez 
„14. melléklet a 2/2013. (II.15.) önkormányzati rendelethez 

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 3 083 832 103     4 018 2 

2. K 
Önkormányzatok és társulások általános 
végrehajtó igazgatási tevékenysége 

841126 16 042 4 074 4 245     24 361 28 

3. Á 
Adó, illeték kiszabása, beszedése, 
adóellenırzés 

841133 2 297 620 0     2 917 5 

4.   Összesen   21 422 5 526 4 348 0 0 31 296 35 
„ 
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13. melléklet a 7/2014. (...) önkormányzati rendelethez 
„15. melléklet a 2/2013. (II.15.) önkormányzati rendelethez 

IGSZ 2013. évi adatai 
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 67 591 3 073 70 664 
  1.1. Mőködési bevételek 67 591   67 591 
  1.2. Egyéb mőködési bevételek 0 3 073 3 073 
   1.2.1. Mőködési célú támogatásértékő bevétel   3 073 3 073 
      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.) 67 591 3 073 70 664 
  4. Finanszírozási bevételek 189 711 0 189 711 
    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  184 758 0 184 758 
      4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás 63 648   63 648 
      4.3.2. Önkormányzat saját bevételébıl 117 301   117 301 
      4.3.3. Központi költségvetésbıl (bérkompenzáció) 3 809   3 809 
  5. Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek     0 
  6. BEVÉTELEK  ÖSSZESEN 257 302 3 073 260 375 

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 257 049 804 257 853 
1.1. Személyi juttatás 69 066   69 066 
1.2. Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó 13 452   13 452 
1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások 174 531   174 531 
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 2 522 0 2 522 
2.1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val  2 522 0 2 522 
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.) 259 571 804 260 375 
    
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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14. melléklet a 7/2014. (...) önkormányzati rendelethez 
 

„18. melléklet a 2/2013. (II.15.) önkormányzati rendelethez 
Mővelıdési Ház és Könyvár 2013. évi adatai 

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 6 304 0 6 304 
  1.1. Mőködési bevételek 6 304   6 304 
  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) 6 304 0 6 304 
  4. Finanszírozási bevételek 59 349 0 59 349 
    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  59 233 0 59 233 
    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) 2 008   2 008 
  5. Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek     0 
  6. BEVÉTELEK ÖSSZESEN 65 653 0 65 653 

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 59 222 1 000 60 222 
1.1. Személyi juttatás 26 417   26 417 
1.2. Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó 7 115   7 115 
1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások 25 690 1 000 26 690 
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 5 431 0 5 431 
2.1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val  1 891 0 1 891 
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.) 64 653 1 000 65 653 
    
Éves engedélyezett létszám elıirányzat (fı) 11 
Közfoglalkoztatottak létszáma (fı)   

„ 
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15. melléklet a 7/2014. (...) 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 4 081 4 432 
  1.1. Mőködési bevételek     4 081 4 081 
  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 4 081 4 432 
  4. Finanszírozási bevételek 159 019 0 0 159 019 
    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  159 019 0 0 159 019 
      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 2 093     2 093 
  5. Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek       0 
  6. BEVÉTELEK ÖSSZESEN 159 370 0 4 081 163 451 

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 121 596 0 23 568 145 164 
1.1. Személyi juttatás 73 604   13 545 87 149 
1.2. Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó 20 345   3 381 23 726 
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 18 287 0 0 18 287 
2.1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val  18 287 0 0 18 287 
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.) 139 883 0 23 568 163 451 
      
Éves engedélyezett létszám elıirányzat (fı) 38 
Közfoglalkoztatottak létszáma (fı)   

„ 
 



16. melléklet a 7/2014. (...) 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 73 604 20 345 27 647   18 287 139 883 32 

3. Á 
Adó, illeték kiszabása, beszedése, 
adóellenırzés 

841133 10 714 2 617 5162     18 493 5 

4.   Összesen   87 149 23 726 34 289 0 18 287 163 451 38 
 „ 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
7. Napirendi pont 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének az egyes szociális ellátásokról szóló 
7/2012. (III. 30.) önkormányzati rendeletének felülvizsgálatáról tájékoztatás 
Elıadó: Basky András polgármester 
 
Basky András polgármester: Itt állapítjuk meg a helyben szokásos legolcsóbb temetés díját, és ez 
alapján állapítjuk meg a temetési segélyt. A Babérkoszorú Kft is a tavalyi számokat adta meg, így itt 
sem változnak az árak. PTK bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolta. Van-e ezzel kapcsolatosan 
valakinek kérdése, véleménye, javaslata? Amennyiben nincs, kérem aki elfogadja a határozat-
tervezetet, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 9 igen szavazattal – 
tartózkodás, ellenszavazat nem volt- az alábbi határozatot hozta: 
 
 
22/2014. (II. 27.) ÖH. 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének az egyes szociális ellátásokról szóló 
7/2012. (III.30.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatáról tájékoztatás  
 

Határozat 

1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete elfogadja a Lajosmizse Város 
Önkormányzata Képviselı-testületének az egyes szociális ellátásokról szóló 7/2012. (III.30.) 
önkormányzati rendelet felülvizsgálatáról szóló tájékoztatást.  

Felelıs: Képviselı-testület 
Határid ı: 2014. február 27. 

 
 
8. Napirendi pont 
Az Aranyhomok Kistérségfejlesztési Egyesület alapszabályának elfogadása 
Elıadó: Basky András polgármester 
 
Basky András polgármester: Az anyagban látszik, hogy miért kell módosítani az alapszabályt. 
Ágasegyháza és Ballószög kilépett az egyesületbıl, és a célok között is átcsoportosítás történt. Közben 
jegyzı úr jelzi, hogy javasolja, hogy a határozat-tervezetet úgy fogadjuk el, hogy a módosítással 
egységes szerkezetben. PTK tárgyalta, elfogadásra javasolta. Van-e ezzel kapcsolatosan valakinek 
kérdése, véleménye, javaslata? Amennyiben nincs, kérem aki elfogadja a határozat-tervezetet, a 
kiegészítéssel együtt, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 9 igen 
szavazattal – tartózkodás, ellenszavazat nem volt- az alábbi határozatot hozta: 
 
 
23/2014. (II. 27.) ÖH. 
Az Aranyhomok Kistérségfejlesztési 
Egyesület Alapszabályának elfogadása 
 

 Határozat 
 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az Aranyhomok Kistérségfejlesztési 
Egyesület alapszabályát a módosításokkal egységes szerkezetben elfogadja. 

 

Felelıs: Képviselı-testület 
Határid ı: 2014. február 27. 
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9. Napirendi pont 
„Kék-víz” Észak-Bács-Kiskun Megyei Ivóvízminıség-javító Önkormányzati Társulás Társulási 
Megállapodásának módosítása és beszámoló a Társulás 2013. évi mőködésérıl 
Elıadó: Basky András polgármester 
 
Basky András polgármester: Mindenki tisztában van a Kék-víz ivóvíz minıségjavító programmal. 
Igen jelentıs fejlesztés ez a térség szempontjából. Ha megnézzük csak a Lajosmizsei fejlesztési részét, 
amely az elıterjesztés 4. oldalán látható, látszik, hogy a módosított támogatási szerzıdés szerint a 
projekt megemelt összes elszámolható költsége nettó 10.513.973.047 Ft, ebbıl támogatás 
8.315.230.338 Ft, míg az önerı – mely teljes egészében BM Önerı Alap pályázatból finanszírozható – 
2.198.742.709 Ft. A beruházás Lajosmizsét érintı része nettó 478.700 eFt, melybıl a várost terhelı 
önerı nettó 95.800eFt lenne, de ezt a költséget a BM Önerı Alap biztosítja. Egy jó darabig úgy volt, 
hogy ezt hozzá kell tennünk. A jelenlegi víztorony helyett egy nagyobb kapacitású víztorony fog 
épülni. A település azon része, ahol eddig nem volt elvezetve az ivóvíz, például Klábertelep, Liszt 
Ferenc utca, Bartók Béla utca vége, és minden olyan utcában, ahol eddig nem volt víz, kiépítésre kerül 
a hálózat. Új kutat fognak fúrni, illetve felújítanak néhány kutat, így a vízminıség is javulni fog. A 
projekt tartalmaz régi, elavult vezeték cserét is. Tehát ezek lesznek a következıi idıkben a feladatok. 
A nyár folyamán kezdıdik a beruházás, az új víztorony a régi mellé fog épülni, a régi pedig elbontásra 
kerül. Tehát ez a beruházás nem fog pénzbe kerülni nekünk, tehát mondhatjuk azt, hogy Lajosmizse 
kapott 95 millió forint önerı alap támogatást. És úgy tudom, hogy helyi cég, a Novus fogja építeni a 
víztornyot. Van-e ezzel kapcsolatosan valakinek kérdése, véleménye, javaslata? Amennyiben nincs, 
kérem aki elfogadja az elıterjesztés I. határozat-tervezetét, mely a megállapodás módosítását 
tartalmazza, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 9 igen szavazattal – 
tartózkodás, ellenszavazat nem volt- az alábbi határozatot hozta: 
 
 
 
 
24/2014. (II. 27.) ÖH. 
Kék-víz” Észak-Bács-Kiskun Megyei Ivóvízminıség-javító  
Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás módosítása és  
beszámoló a Társulás 2013. évi mőködésérıl        

 
Határozat 

 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy elfogadja az elıterjesztés 
mellékletét képezı, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodást, és 
felhatalmazza Basky András polgármestert annak aláírására. 
 
Felelıs: Képviselı-testület 
Határid ı: 2014. február 27.  
 
 
 
 
Basky András polgármester: Most pedig az elıterjesztés II. határozat-tervezetét szavaztatom, mely a 
2013. évi beszámoló elfogadására vonatkozik. Van-e ezzel kapcsolatosan valakinek kérdése, 
véleménye, javaslata? Amennyiben nincs, kérem aki elfogadja a határozat-tervezetet, kézfelemeléssel 
jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 9 igen szavazattal – tartózkodás, ellenszavazat nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
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25/2014. (II. 27.) ÖH. 
Beszámoló a Kék-víz” Észak-Bács-Kiskun Megyei Ivóvízminıség-javító  
Önkormányzati Társulás 2013. évi mőködésérıl        

 

Határozat 

 

A Képviselı-testület elfogadja a Társulás 2013. évi mőködésérıl szóló elıterjesztés szerinti 
beszámolót. 

 

Felelıs: Képviselı-testület 
Határid ı: 2014. február 27. 

 
 
 
Basky András polgármester: Most pedig, 15.45 órakor szünetet rendelek el. 
 
 
Szünet 
 
 
Basky András polgármester: 16.00 órakor folytatjuk ülésünket. 
 
 
 
 
10. Napirendi pont 
Lajosmizse Város Szavazatszámláló Bizottságai tagjainak megválasztása 
Elıadó: Basky András polgármester 
 
Basky András polgármester: Az elıterjesztés mellékletében látható, hogy mely szavazókörök 
kerültek kialakításra, és kik azok a személyek, akik egy – egy szavazókörbe kerültek. Kilenc 
szavazókör került kialakításra. A Mizsei és az Alsólajosi rész egy körzetben van, de itt két szavazókör 
került kialakításra, hogy könnyebben tudjanak szavazni a lakosok. Ennek tudatában tehát, tehát nyolc 
választókerületet, ám kilenc szavazókört alakított ki a HVI vezetıje. Kérdezem, hogy Jegyzı Úr 
szeretne valamit hozzáfőzni a napirendhez, esetleg a választással kapcsolatban elmondani valamit? 
 
dr. Balogh László jegyzı: Nem szeretnék hozzáfőzni semmit, a szavazókörökkel kapcsolatban 
minden kiderül, az elıterjesztésbıl, a választással kapcsolatban pedig nincs új információnk. 
 
Basky András polgármester: Köszönöm. 
 
Apró Ferenc képviselı: Jelezni szeretném, hogy személyes érintettség miatt nem szavazok. 
 
Basky András polgármester: Rendben, köszönöm! Van-e még valakinek kérdése, véleménye, 
javaslata ezzel kapcsolatosan? Amennyiben nincs, kérem aki elfogadja a határozat-tervezetet, 
kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 8 igen szavazattal – tartózkodás és 
ellenszavazat nem volt, 1 fı nem szavazott- az alábbi határozatot hozta: 
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26/2014. (II. 27.) ÖH. 
Lajosmizse Város Szavazatszámláló  
Bizottságai tagjainak megválasztása 
 

     Határozat 

 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete Lajosmizse Város 
Szavazatszámláló Bizottságai tagjait a Helyi Választási Iroda Vezetıjének 
indítványára az elıterjesztés mellékletében foglaltak szerint választja meg. 

 

Felelıs: Képviselı-testület 
Határid ı: 2014. február 27.  

 
 
 
11. Napirendi pont 
RÉV Szenvedélybeteg-segítı Szolgálat 2013. évrıl szóló szakmai beszámolójának elfogadása 
Elıadó: Basky András polgármester 
 
Basky András polgármester: Évek óta együtt dolgozunk már a Fıplébánia Karitasszal, nagyon jó a 
kapcsolat, és a beszámoló is igen tartalmas. Van-e ezzel kapcsolatosan valakinek kérdése, véleménye, 
javaslata? Amennyiben nincs, kérem aki elfogadja a határozat-tervezetet, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 9 igen szavazattal – tartózkodás, ellenszavazat nem volt- az 
alábbi határozatot hozta: 
 
 
27/2014. (II. 27.) ÖH. 
RÉV Szenvedélybeteg-segítı Szolgálat 2013. évrıl  
szóló szakmai beszámolójának elfogadása 

Határozat 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a RÉV Szenvedélybeteg-segítı Szolgálat 
2013. évrıl szóló szakmai beszámolójának elfogadja. 
 
Felelıs: Képviselı-testület 
Határid ı: 2014. február 27. 
 
 
Basky András polgármester: Javaslom, hogy köszönetünket is fejezzük ki, amikor megküldjük a 
határozatot a beszámoló elfogadásáról.  
 
 
12. Napirendi pont 
Lajosmizse Város Önkormányzat saját bevételei és adósságot keletkeztetı ügyleteibıl eredı 
fizetési kötelezettségei a költségvetési évet követı három évben 
Elıadó: Basky András polgármester 
 
Basky András polgármester: Mindenki elıtt ott van az elıterjesztés, ami arról szól, hogy Lajosmizse 
adott helyzetben tudja e fizetni a költségeket, ha esetleg adósságba keveredik. Mivel Lajosmizsének 
eddig sem volt adóssága, bízzunk benne, hogy ezután sem lesz ilyen, könnyő megállapítani, hogy 
megoldható a feladat. Az említett helyzet abban az esetben állna fenn, ha valamely nagyobb 
beruházásunk megvalósulna. Négy olyan nagyobb projektünk van, mely megvalósulása esetén adósság 
keletkezhetne. Egyik ilyen projektünk, a belvízzel kapcsolatos beruházás, a másik a csatorna 
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beruházás. Itt kell említeni a Mővelıdési Ház energetikai felújítására vonatkozó pályázatot, mely 
napelemmel történı ellátást jelent, ez a beruházás, illetve a kivitelezés már elindult. Az említetteken 
kívül még egy beruházásunk van, az Egészségház energetikai felújítása. Ezek a beruházások nem 
okozhatnak problémát. Ennyit szerettem volna elmondani. A Pénzügyi bizottság tárgyalta a 
napirendet, elfogadásra javasolják. Kérdése van valakinek a napirenddel kapcsolatban? Amennyiben 
nincs kérdés, kérem, hogy aki elfogadja a határozat-tervezetet, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, 
hogy a Képviselı-testület 9 igen szavazattal – tartózkodás, ellenszavazat nem volt- az alábbi 
határozatot hozta: 
 
 
 
28/2014. (II. 27.) ÖH. 
Lajosmizse Város Önkormányzat saját bevételei és adósságot keletkeztetı ügyleteibıl eredı 
fizetési kötelezettségei a költségvetési évet követı három évben 

 
Határozat 

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

CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 29/A. § szerint az önkormányzat saját bevételeinek, valamint a 
Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Stabilitási 
tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztetı ügyleteibıl eredı fizetési kötelezettségeinek a 
2014. évet követı három évre várható összegét az alábbiakban foglaltak szerint állapítja meg:  

 
Ezer Ft-ban 

 Saját bevétel 
50 %-a 

Adósságot keletkeztetı 
ügyletekbıl eredı fizetési 

kötelezettségek 

Fizetési 
kötelezettséggel 
csökkentett saját 

bevétel 
2014. év 173 250 26 394 146 856 
2015. év 173 250 0 173 250 
2016. év 181 386 0 181 386 
2017. év 181 387 0 181 387 

 
2) Fizetési kötelezettséget keletkeztetı fejlesztési célok, ezen belül megvalósítandó beruházások: 
 
2.1.  Lajosmizse Város Önkormányzata a 178/2010. (XII.06.) ÖH alapján kezességet vállalt  a 
Lajosmizse Viziközmő-társulat által „Lajosmizse város csatornahálózatának  kiépítése és 
szennyvíztisztító telepének bıvítése” címő és KEOP-1.2.0/2F/09-2010- 0077 azonosító számú 
pályázatához. 
2.2.    „Lajosmizse Város vízvédelmi rendszerének fejlesztése” DAOP-5.2.1/A-11-2011-0015 

A beruházás összköltsége bruttó: 226.470.920 Ft, 
Támogatás: bruttó 203.824.000 Ft, 
Önerı mértéke: bruttó 22.646.920 Ft. 

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

A beruházás összköltsége bruttó: 19 635 693 Ft, 
Támogatás: bruttó 16 690 339 Ft, 
Önerı mértéke: bruttó 2 945 354 Ft. 

2.4. „Lajosmizsei Egészségház épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás  hasznosítással 
kombinálva” KEOP-2012-5.5.0/B 

A beruházás összköltsége bruttó: 72 825 411 Ft, 
Támogatás: bruttó 61 901 599 Ft, 
Önerı mértéke: bruttó 10 923 812 Ft. 

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

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

 
4) A határozat 1-3 pontjában foglaltak alapján megállapítható, hogy az önkormányzat gazdálkodása a 

2014. évi költségvetési rendeletében meghatározott elıirányzati adatok alapján megfelel a 
jogszabályban foglalt elıírásoknak. 
 
Felelıs: Képviselı-testület 
Határid ı: 2014. február 27. 

 
 
 
 
13. Napirendi pont 
Pályázat elıkészítése és benyújtása az Európa a polgárokért – testvérvárosi találkozók 
programra 
Elıadó: Basky András polgármester 
 
Basky András polgármester: Az egyik felvett napirendi pontunk egy pályázattal kapcsolatos 
elıkészítés. A pályázatról már korábban beszéltünk, ez az Európa a polgárokért elnevezéső pályázati 
lehetıség. Már említettem, hogy szeretnénk a pályázaton részt venni. Korábbi információink szerint a 
pályázatot március 1. napjától nyújthattuk volna be, de csúszik a pályázat kiírása. Emiatt jelenlegi 
ülésünkön csak azt tudjuk elfogadni, hogy a pályázatot készítsük elı, majd a kiírást követıen nyújtsuk 
azt be. Tapasztalatunk nincs a pályázattal kapcsolatban, nem tudjuk, hogy milyen maga a pályázati 
adatlap, nem tudjuk mennyire bonyolult. Kértünk be árajánlatot a pályázat elkészítésével 
kapcsolatban. Jelenleg két cég küldte meg részünkre az ajánlatot. Egyeztetni, átgondolni a 
lehetıségeket, csak a pályázat megjelenése után tudunk, hiszen ha látjuk, hogy nem bonyolult a 
pályázat, és pályázatíró cég nélkül is el tudjuk készíteni, akkor nyilván nem vesszük igénybe egyik 
céget sem. A pályázott összeg nagysága attól függ, hogy hány fıt, és hány napot érint majd a 
megvalósítandó rendezvény. Két testvérvárosunk jöhet szóba, mint érintett település Magyaerremete 
és Palics. Jászberény településsel nem számolhatunk, hiszen nem határon túli. Ha egy héttel, és 70-100 
fıvel számolunk, akkor 10 000 euró összeget kaphatunk, ami kb. 2,5 millió forintot jelent. Az összeg a 
szállásra, az utazásra, az étkezésre, és a velük kapcsolatos programok megvalósítására vonatkozhat.  
A pályázatíró cégek, a pályázat elkészítésének a díján túl, sikerdíjat is számítanak fel, de ez ugye csak 
a nyertes pályázat esetén érdekes. Ez az összeg durván számolva, a sikerdíjjal együtt, kb.500 000 Ft-ot 
jelent. Véleményem szerint most arról kellene döntenünk, hogy ha megjelenik a pályázat, akkor az 
elıkészítési munkálatokra, maximum 500 000 Ft összeget költünk, illetve azt, hogy a pályázatot 
készítsük el, nyújtsuk be. Kérdése van valakinek a napirenddel kapcsolatban? 
 
Józsáné dr. Kiss Irén képviselı: Bennem is az a vélemény alakult ki, hogy amennyiben lehetıség 
van arra, hogy saját erıbıl megcsináljuk a pályázatot, van hozzá szakemberünk, akkor nem szabad, 
hogy külsı céget bízzunk meg, és ekkora összeget fizessünk ki. Az említett cégek közül, az M27 
Absolvo-ról tudjuk azt, hogy tapasztalata van az említett pályázat terén, szerintem a pályázatíró cégek 
közül, ık azok, akik számításba jöhetnek. Azonban akkor is meg kell azt fontolnunk, hogy pályázatíró 
cég nélkül készítsük el a pályázatot. Vannak szakembereink, akik angol nyelven is el tudják készíteni 
a pályázatot. Esetleg ha mégis az M27 Absolvo lesz az, aki segít nekünk az elkészítésben, akkor 
alkudnunk kellene velük a díjak tekintetében.  
 
Basky András polgármester: Köszönöm! Megfontolandó a javaslat. Az árajánlat tartalmazza, hogy a 
meghatározott díj mit tartalmaz. Azért azt mindenkinek tudnia kell, hogy elkészítésen túl is sok munka 
van egy pályázat körül. Nem tudjuk, hogy maga a pályázat mennyire nehéz, ha csak egy adatlap, és 
általános adatokra van szükség, akkor azt mi is meg tudjuk oldani a saját szakemberinkkel. Azonban 
lehet, hogy az angol nyelvő fordítást is csak szakfordító általi fordítással fogadják el.  
 



 
 

89 
 

 

Orbán Antal képviselı: Ha meg tudnánk oldani a saját szakemberinkkel, akkor lehetne a díjat nekik 
fizetni.  
 
Apró Ferenc képviselı: Támogatom a pályázat benyújtását. Annyit én is javasolnék, hogy próbáljunk 
meg kedvezıbb díjat kialkudni. Maximum bruttó 350 000 Ft díjat javaslok. 
 
Basky András polgármester: Köszönöm! Ha nincs több kérdés hozzászólás, akkor Apró Ferenc 
képviselı Úr javaslatával, valamint azzal kiegészítve szavaztatom, hogy benyújthassam a pályázatot.  
Kérem, hogy aki elfogadja, a határozat-tervezetet az említett kiegészítésekkel, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 9 igen szavazattal – tartózkodás, ellenszavazat nem volt- az 
alábbi határozatot hozta: 
 
 
 
 
29/2014. (II. 27.) ÖH. 
Európa a polgárokért testvérvárosi 
találkozók programra pályázat elıkészítése 
 

 Határozat 
 

1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy pályázatot nyújt be az 
Európa a polgárokért 2014-2020 testvérvárosi találkozók programjára. 

2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete felhatalmazza a polgármestert a 
pályázathoz szükséges egyeztetések lefolytatására és a szükséges dokumentumok bekérése, 
aláírására, és a pályázat benyújtására. 

3.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a pályázathoz szükséges maximum 
bruttó 350.000 forint elıkészítési költséget Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-
testületének a 2014. évi költségvetésrıl szóló 1/2014. (II. 06.) önkormányzati rendelet 2. § (2) 
bekezdés b) pontjának bc) alpontjában szerepelı általános tartalék terhére biztosítja. 

Felelıs: Képviselı-testület 
Határid ı: 2014. február 27. 

 
 
 
 
14. Napirendi pont 
Adósságkonszolidációban részt nem vett települési önkormányzatok fejlesztési támogatása 
Elıadó: Basky András polgármester 
 
Basky András polgármester: Megjelent a BM rendelet, mely szabályozza, hogy azok a teleülések, 
melyek nem vettek részt az adósságkonszolidációban, hogyan juthatnak hozzá a fejlesztési 
támogatásokhoz. Elıször is minden ilyen településnek regisztrálnia kell magát az „ebr” rendszerben.  
Rendelet taglalja, hogy mely települések mekkora összeget pályázhat. Lajosmizse Város maximum 
200 000 000 ft-ot pályázhat. A rendelet azt is tartalmazza, hogy elsısorban azoknak a településeknek 
segítsen, amelyek 2000 fı alatti települések. Ez egy négyéves „program”. Elıször a 2000 fı alatti 
települések kapják meg a támogatásokat, majd a fennmaradó összeget osztják szét a pályázatot 
benyújtottak között. Véleményem szerint próbáljuk meg kérni a maximumot. A pályázható területeket 
a rendelet felsorolja. Tartalmazza többek között a járda, valamint az belterületi úthálózat felújítását, 
további terület a vízvédelmi rendszerek fejlesztése. Tartalmazza a településrendezési tervek 
felülvizsgálatát, az intézmények esetében épületek felújításait, energetikai fejlesztéseiket, ezek az 
épületek az óvodai, kulturális valamint a szociális tevékenységet folytató intézmények épületei. Ha 
kaphatunk támogatást, akkor véleményem szerint három kiemelkedı terület van, melyet meg kell 
határoznunk. Elsısorban út és járda felújítás, másodsorban egészségház főtés, villamos energia 
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korszerősítése, A Szent Lajos úti óvoda tetıszerkezetének felújítása,nyílászáró cseréje, szigetelése. 
Amennyiben megkapjuk az igényelt támogatást, akkor 2015. december 31. napjáig meg kell azt 
valósítanunk. Várhatóan majd 2015-ben is kiírják ezt a pályázati lehetıséget hasonló feltételekkel.  
Az lenne a jó megoldás, ha négy éven át, minden évben meg tudunk pályázni hasonló nagyságú 
támogatást, így az említett felújításokat el tudnánk végezni. 
 
Belusz László ÜSB elnök, képviselı: Az elıterjesztésben látom, hogy A és B pontokban út járda 
építés van meghatározva. Sajnos a belterület van benne, de nem szabadna elfelejteni a külterületi 
utakat sem. Sajnos mindig más tevékenységek a fontosak, így a külterületi utjaink mindig a háttérbe 
szorulnak.  Mindenképpen figyelmet kell fordítanunk ezekre az utakra is, esetleg az eszközbeszerzés 
részbe, bele kellene csempészni egy traktor beszerzést is. Jelenleg boldogulunk a korábban beszerzett 
gréderrel, de mellé nagy segítség lenne egy traktor vásárlása is.  
 
Basky András polgármester: Természetesen amit a pályázat enged, azt beszerezzük, megvalósítjuk. 
Most nem kell konkrétan megjelölni a célt, csak a prioritást kell meghatározni. Nyilván ha lehetıség 
van rá, akkor megoldjuk a traktor vagy egyéb eszköz beszerzését és kihasználjuk a lehetıségeket. 
 
Belusz László képviselı: A rendeletben úgy szerepel, hogy felújításra és eszközbeszerzésre lehet 
pályázni, határozzuk meg, hogy mi a célunk. 
 
Basky András polgármester: Az említett témában még úgyis itt fogunk tanácskozni több 
alkalommal, most csak a prioritást határozzuk meg. 
Maximálisan egyetértek, hogy hozzuk ki a legtöbbet a pályázati lehetıségbıl, de ez majd a késıbbi 
megbeszélések tárgya lesz. 
 
Józsáné dr. Kiss Irén képviselı: Az elveket kellene meghatároznunk, azt, hogy mik a legfontosabb 
céljaink, melyeket ezzel a pályázattal el tudnánk érni.  
Én egyetlen kategóriát sem hagynék ki. Én mindet bejelölném. Kapukat nem szabad magunk elıtt 
bezárni 
 
Basky András polgármester: Értem a javaslatot, de azt is tudni kell, hogy minden évben új 
pályázatot kell benyújtani.  
 
Horváth Sándor pályázati referens: Az említett BM rendelet hasonlít a korábbi pályázatainkhoz. 
Minden évben újra kell pályázni. Ha mi bármilyen célt bejelölünk, akkor azt is meg is kell 
valósítanunk.  
 
Basky András polgármester: Egyetértek, de azt sem szabad elfelejtenünk, hogy jelenleg a 
legnagyobb probléma az utak állapota. 
 
dr. Balogh László jegyzı: A regisztráció egy egyszeri dolog. Azt szem elıtt kell tartani, hogy elıször 
a 2000 fı alatti településeket elégítik ki, majd utána következnek a nagyobb települések. 
 
Józsáné dr. Kiss Irén képviselı: Sajnos akkor nem sok jóra számíthatunk. 
Miért ne lehetne minden kategóriát megjelölni. Kérdezzük meg, hogyan kell értelmezni az erre 
vonatkozó szabályozást.  
 
Basky András polgármester: A legfontosabb feladat az utak helyreállítása. 
Az elsı pályázatból mindenképpen az utakat kell rendbe tenni, a többi pályázaton a többi célunkat. 
Utána járunk, hogy mi a menete. 
 
Orbán Antal képviselı: Nem tudjuk, hogy mekkora összeget kapunk majd. 
 
Basky András polgármester: Jelen pillanatban csak a 200 millió forint támogatásról beszélünk. El 
kell döntenünk, hogy mi az ami a legfontosabb, jelen pillanatban ez az úthálózat.  
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Sebık Márta képviselı: Egyetértek az elhangzott véleményekkel, de el kellene gondolkodnunk azon 
is, hogy a következı költségvetési ciklus, a gazdaságfejlesztésrıl fog szólni. Kialakításra kerül majd 
az úthálózat kialakítása, fejlesztése, optikai kábelünk lesz.  
 
Basky András polgármester: Korábban már jóváhagytuk az erre vonatkozó prioritási sorrendet. 
 
Sebık Márta képviselı: Úgy gondolom, hogy bele kellene vennünk a településrendezési tervet is. 
 
Basky András polgármester: Benne van a jelenlegi tervünkben minden amire a közeljövıben 
szükségünk lesz.  
 
Sebık Márta képviselı: Teljesen készen van az ipari park terve a rendezési tervben? 
 
Basky András polgármester: Igen, ezt jóváhagytuk már decemberben. Az ipari parkok jóváhagyása 
benne volt. Nekünk most településrendezési tervet nem kell módosítanunk, maximum apróságok 
miatt. Saját erıbıl ezt megoldjuk majd. Miután most csak a 200 millió forinttal kell kalkulálnunk, így 
nem kell a több éves tervet meghatározni most. Út és járda felújítása 80 %-ban, ez kb. 160 millió 
forintot jelent, a főtés korszerősítése kb. 20 millió forint összeg, és az óvoda tetıcseréje, szigetelése az 
is kb. 20 millió forint összeget jelent, ebben tudunk gondolkodni. A felhívás megjelenik majd jövıre 
is, akkor látjuk már mi a fontos, majd újra gondoljuk a pályázati lehetıségeket.   
 
Péli Szilveszter képviselı: Arra esetleg lehet számítani, hogy a jelenlegi célterület kiszélesedik más 
területekre? 
 
Basky András polgármester: A rendelet elkészítése során figyelembe vették a települések igényeit, 
felvetéseiket, a legnagyobb problémákat határozták meg.  
 
Orbán Antal képviselı: A Polgármester Úr mondandója elfogadható. Bízunk benne, hogy belefér az 
óvoda beruházása az említett 20 millió forintba. 
 
Józsáné dr. Kiss Irén képviselı: Jelen esetben valóban az út a legfontosabb és a járdák. Az 
energetikai fejlesztés kb. 50 millió forint lesz.  
 
Basky András polgármester: Várjuk meg, hogy mennyit kapunk az idei évben. Elsıdleges akkor is 
az út. A plusz információkkal együtt elfogadható az elıterjesztés?  Az összegek meghatározását, 80 % 
– 10 % -10 % arányban gondoltuk meghatározni, tehát 160 millió Ft az útra-20 millió Ft az Egyszi-20 
millió Ft az óvodára. Jó így? Az eszközbeszerzésre vonatkozó kérdést pedig még körbejárjuk. Esetleg 
valakinek van még kérdése a napirenddel kapcsolatban?   
Amennyiben nincs, kérem, hogy aki elfogadja, a határozat-tervezetet az kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 9 igen szavazattal – tartózkodás, ellenszavazat nem volt- az 
alábbi határozatot hozta: 
 
 
 
30/2014. (II. 27.) ÖH. 
Támogatási igény benyújtása a 10/2014. 
(II.19.) BM rendeletben rögzített fejlesztési támogatásra 

 
 Határozat 

 
1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy támogatási igényt 

nyújt be az adósságkonszolidációban részt nem vett települési önkormányzatok fejlesztési 
támogatásáról szóló 10/2014. (II. 19.) BM rendeletben szereplı fejlesztési célok megvalósítása 
érdekében. 

2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a megvalósítandó fejlesztési célokat 
azt alábbiakban jelöli meg: 
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a.) Lajosmizse belterületén út és járda építése, felújítása és karbantartása 160.000.000.- Ft 
b.) Lajosmizse Város Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális intézményében főtés és 

világítás korszerősítés megvalósítása 20.000.000.- Ft 
c.) Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde Szent Lajos úti 

Tanintézményének felújítása 20.000.000.- Ft 
3.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete felhatalmazza a polgármestert a 

támogatási kérelem elektronikus rögzítésére, az adatlap aláírására és benyújtására,valamint 
minden – fejlesztési támogatáshoz szükséges – nyilatkozat megtételére, benyújtására. 

Felelıs: Képviselı-testület 
Határid ı: 2014. február 27. 

 
 

 
Orbán Antal képviselı: Még egy dolgot szeretnék mondani. A koszorúzás a templomkertben szokott 
lenni, és a zászló ketté van szakadva, rossz állapotban is van. Véleményem szerint ezt cserélni kellene, 
vegyünk egy új zászlót. 
 
Basky András polgármester: Egyeztetni fogok ez ügyben az Atyával. Köszönöm szépen, és mivel 
napirendi pontjaink végére értünk, megköszönöm a jelenlevık részvételét, mai ülésünket ezennel 
berekesztem 16.30 órakor. 
 
 

K.mf. 
 
 
 

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


