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Az ülésen hozott rendelet, és határozatok száma és tárgya: 
 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2/2011.(…) önkormányzati rendelete 
a 2011. évi költségvetésrıl  
 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 3/2011. (…) önkormányzati rendelete 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a 2010. évi költségvetésrıl szóló 
1/2010. (II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról  
 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2011. (…) önkormányzati rendelete 
a vásárokról és piacokról szóló 4/2005. (II. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
11/2011. (II.23.)  ÖH                                           Urnás temetkezési helyek bıvítése 
 
12/2011. (II.23.)   ÖH    Közoktatási intézményekbe történı felvétel,  

illetve beíratás idıpontjának meghatározása  
 
13/2011. (II. 23.) ÖH. Magyar Telekom Nyrt. bérleti díj emelésének 

elhagyására vonatkozó kérelme 

14/2011. (II. 23.) ÖH.    Versenytárgyalás kiírása a volt   

Szülıotthon hasznosítására 
 
15/2011. (II. 23.) ÖH.   XVIII. Lajosmizsei Napok programjának elızetes 

egyeztetése 
 
16/2011. (II. 23.) ÖH.     Pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali 

ellátásának biztosítása  

17/2011. (II. 23.) ÖH.    Közösségi ellátások biztosítása 

18/2011. (II. 23.) ÖH.    2010. évre vonatkozó beszámoló elfogadása 

 
19/2011. (II. 23.) ÖH.   A Fekete István Általános Iskola igazgatói beosztására 

3/2011. (I. 19.) ÖH.-val, valamint a Meserét 
Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde 
óvodavezetıi beosztására 5/2011. (I. 19.) ÖH.-val kiírt 
pályázati felhívások visszavonása  

 
20/2011. (II. 23.) ÖH.     A Fekete István Általános Iskola 

igazgatói beosztására pályázat kiírása  
 

21/2011. (II. 23.) ÖH.     A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda 
és Bölcsıde óvodavezetıi beosztására pályázat kiírása 
 

22/2011. (II. 23.) ÖH.     A közfoglalkoztatás megszervezésére és 
lebonyolítására vonatkozó megállapodások    
megkötése 
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J e g y z ı k ö n y v 
 

Készült: 2011. február 23-án a Városháza dísztermében megtartott képviselı-testületi ülésrıl. 
 
Jelen vannak:  Basky András polgármester, dr. Adonyi Lajos alpolgármester, Apró Ferenc, 

Baranyi-Rostás Rodrigó, Belusz László, Józsáné dr. Kiss Irén, Holminé                           
Sebık Márta, Kollár László, Koller Dániel, Keresztes Ferenc, Orbán Antal, Péli 
Szilveszter   képviselık (12 fı) 

 
A testületi ülés kezdete: 14.07 óra 
 
Tanácskozási joggal megjelentek: 
Kutasiné Nagy Katalin  jegyzı 
Muhariné Mayer Piroska aljegyzı 
Dömötör Klára Edit  irodavezetı 
dr. Gazdag Judit  jogi referens 
dr. Balogh László  belsı ellenır 
Gyurgyik Erzsébet  vez. referens 
dr. Szeberényi Gyula Tamás jogász 
Turupuli Péterné  irodavezetı 
Nagy Judit   irodavezetı 
Rostás Anita   csoportvezetı 
Szilágyi Ödön   csoportvezetı 
Kocsis Györgyné  Meserét Óvoda vez. 
Guti Istvánné   Mővelıdési Ház és Könyvtár igazgatója 
Osbáth Barna    FIÁI igazgató 
Balogh Ágnes   Pedagógusok Szakszervezete FIÁI 
Katona Jánosné Pedagógusok Szakszervezete Meserét Napközi Otthonos Óvoda és 

Bölcsıde 
 
Jegyzıkönyvvezetık:  Ollósi Anikó 
    Márton Györgyné 
 
Basky András polgármester: Köszöntök minden megjelentet a mai képviselı-testületi ülésünkön. 
Mielıtt   elkezdenénk, a mai ülésünket 1 perces néma felállással emlékezzünk Zsiér Sándorra, aki 
Lajosmizse Városban igazgató helyettes volt, illetve Lajosmizse város kitüntetettje.  
– Köszönöm. 
Néhány információt szeretnék elmondani. Az egyik ilyen információ az, hogy március 2-án, egy 
lakossági tájékoztatót tartunk, az új Széchenyi Tervben megjelent pályázatokkal kapcsolatban, amely 
Lajosmizse város vállalkozóinak is nyújt pályázati lehetıségeket. A fórum a Mővelıdési Házban kerül 
megrendezésre, 14.00 órakor kezdıdik, és várhatóan 16.00 óráig tart majd. A tájékoztatás kapcsán 
bevontuk a HBF Hungaricumot is, majd ezt követıen 16.00 órától a LEADER közösség tart elıadást 
szintén az aktuális pályázati lehetıségekrıl.  
Emellett még egy bejelentést szeretnék tenni, szeretném bemutatni Önöknek új kolléganınket, Ollósi 
Anikót, aki az önkormányzathoz a hétfıi naptól jött dolgozni, ennek oka, Nagyné Icuka nyugdíjazása. 
Mindannyian tudjuk, hogy Icuka hosszú évekig segítette az önkormányzat és a Képviselı-testület 
munkáját, egy csokor virággal és egy kis ajándékkal szeretnénk megköszönni a sok éven át tartó 
munkáját.  
Ezen tájékoztató után kezdjük el a mai ülésünk napirendi pontjainak a megtárgyalását. 
A Képviselı-testület határozatképes, mivel 12 fıbıl 12 fı van jelen. 
Jegyzıkönyv hitelesítınek javaslom Koller Dániel és Kollár László képviselıket. Aki a javaslattal 
egyetért, kézfeltartással jelezze. 
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 12 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt -  a 
mai testületi ülés jegyzıkönyv hitelesítıjének Koller Dániel és Kollár László képviselıket választották 
meg. 
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A meghívóban meghirdetett napirendi pontokhoz plusz kettı napirendi pontot javaslok felvenni, az 
egyik napirendi pont, Általános Iskola és Óvoda igazgatói állására kiírt pályázat visszavonása és újbóli 
kiírása ugyanazzal a tartalommal, ez egy technikai jellegő napirend lesz. A másik pont a 
közfoglalkoztatás megszervezésére és lebonyolítására vonatkozó megállapodás megkötése a 
Kecskemét és Térsége Többcélú Társulással. 
 
Aki elfogadja a meghívó szerinti napirendi pontokat, plusz a kettı felvett napirendi pontot 
kézfeltartással jelezze. 
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 12 igen szavazattal - ellenszavazat, tartózkodás nem volt – az 
alábbi napirendi pontokat fogadta el. 
 

Napirend         Elıterjesztı 
1.  Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 

…/2011.(…) önkormányzati rendelete a 2011. évi 
költségvetésrıl 
 

Basky András 
polgármester 
 

2. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
…/2011. (…) önkormányzati rendelete Lajosmizse Város 
Önkormányzata Képviselı-testületének a 2010. évi 
költségvetésrıl szóló 1/2010. (II.18.) önkormányzati rendelet 
módosításáról  
 

Basky András 
polgármester 

3. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
…../2011. (…) önkormányzati rendelete a vásárokról és 
piacokról szóló 4/2005. (II. 18.) önkormányzati rendelet 
módosításáról  
 

Basky András 
polgármester 

4. Urnás temetkezési helyek bıvítése  Basky András 
polgármester 
 

5.  Közoktatási intézményekbe történı felvétel, illetve beíratás 
idıpontjának meghatározása 
 

Basky András 
polgármester 

6. Magyar Telekom Nyrt. bérleti díj emelésének elhagyására 
vonatkozó kérelme 
 

Basky András 
polgármester 

7. Versenytárgyalás kiírása a volt Szülıotthon hasznosítására Basky András 
polgármester 
 

8. 
 
 

9. 
 
 
 

10. 
 
 
 
 

11. 
 
 

12. 
 
 
 

1. 
 

XVIII. Lajosmizsei Napok programjának elızetes 
egyeztetése 
 

Pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali ellátása, közösségi 
ellátások biztosítása, valamint a 2010. évi beszámoló 
elfogadása 
 

A Fekete István Általános iskola igazgatói, és a Meserét 
Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda óvodavezetıi 
beosztására kiírt pályázati kiírások visszavonása, új 
pályázatok kiírása 
 

A közfoglalkoztatás megszervezésére és lebonyolítására 
vonatkozó megállapodások megkötése 
 

Interpelláció 
 

Z Á R T   Ü L É S 
 

Pályázat benyújtása lakhatási krízishelyzet elhárítására 
 

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

Basky András 
polgármester 
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1. Napirendi pont 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének …/2011.(…) önkormányzati rendelete 
a 2011. évi költségvetésrıl  
Elıadó: Basky András polgármester 
 
Basky András polgármester: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. évi 
költségvetését tárgyaljuk. 
A költségvetés tárgyalásához szükséges anyagok mindenkihez eljutottak. A 2011. költségvetéssel, és a 
költségvetés elkészítésével kapcsolatban a következıket szeretném elmondani. Hosszú tárgyalások és 
egyeztetéseknek köszönhetıen, sikerült egy olyan költségvetést elkészíteni, amely jelen pillanatban 
még mindig nem tartalmaz hitel felvételt, valamint elmondható, hogy egy 7,5 millió forintos általános 
tartalékot tudtunk elkülöníteni. A 7,5 millió forint kapcsán el kell mondani, hogy nem arról van szó, 
hogy ezt az összeget már nem tudtuk elkölteni, hanem egy bizonyos mozgásteret mindenképpen 
szerettünk volna hagyni az önkormányzatnak. Azokat a feladatokat, amelyeket a költségvetés 
tervezésekor meghatároztunk, de nem tudtunk jelen pillanatban a költségvetésbe egyértelmően 
betervezni, arra az esetre legyen némi mozgásterünk.  
Jelen költségvetésünk minden idık legmagasabb költségvetése, valamint azt is kell tudni, hogy 
minden idık legnagyobb fejlesztési beruházási keretösszege van ebben a költségvetésben betervezve. 
A tervezés idıszakában, amikor elkezdtünk dolgozni a költségvetésen láttuk, hogy nagyon nehéz úgy 
tervezni, hogy nincs annyi pénz a bevételi oldalon, mint amit szeretnénk a különbözı feladatok 
megoldására fordítani. Célként, nemcsak most, hanem korábban is mindig azt tőztük ki célul, hogy 
olyan költségvetésünk legyen, amelyrıl elmondható, hogy addig nyújtózkodunk, amíg a takarónk ér. 
Tehát, amikor a költségvetést össze állítottuk megnéztük a bevételeinket, akkor azt láttuk, hogy a 
bevételeink 1 789 768 000 Ft-ban fognak majd realizálódni. Amikor megnéztük a kiadási oldalt, azt 
láttuk, hogy ettıl jóval több lesz a kiadás, méghozzá 1 884 292 000 Ft. A kettı között van egy úgy 
nevezett különbözet, amit akár hiányként is megjelölhetnénk, de nem kell hiánynak tekinteni, hiszen 
az elızı évekhez hasonlóan a 2010-es évben is úgy gazdálkodtunk, hogy azokat a pénzeket, amiket 
különbözı fejlesztésekhez akartunk mellé tenni, azt mellé is tettük, és természetszerőleg nem költöttük 
el. Így állt elı az a helyzet, hogy az önkormányzatnak és az intézményeknek a 2010. évben, bár kisebb 
korrekció ebben még lehet, de 94,5 millió forint ún. pénzmaradványa keletkezett. Tehát ez nem arról 
szól, hogy nem tudtunk volna a pénzt igen hasznos feladatokra elölteni, hanem meghatározott egy célt, 
és mellé is tettük a pénzt. Ebben a pénzben az intézményeknél, mintegy 14 millió forint 
pénzmaradvány keletkezett és ott sem arról szól a dolog, hogy az intézmények nem tudták volna 
hasznos dolgokra fordítani, hanem vannak olyan pályázatok, amelyeknek áthúzódó hatása van, és ezt a 
pénzt nagyon helyesen az intézmények sem költötték el. Ehelyett benne maradt a költségvetésben, 
mert az idei évben fognak majd ezek a költségek realizálódni, és az idei évben fognak majd ezek az 
összegek költségként felmerülni. Fentiek alapján a bevételi és a kiadási oldal is, mind a két oldalon, ha 
ezt a 94,5 millió forintot hozzá tesszük, 1 884 292 000 Ft-ra realizálódik. Amikor az egyeztetések 
voltak, sajnos úgy, mint korábban is bármikor most is nagyon szigorúan kellett a tervezést elvégezni. 
Így az intézmények az önkormányzat is, tehát minden intézménynek, meg kellett néznie, hogy mi az a 
feladat,  amit meg tud hagyni, és melyik az a feladat, amit el tud esetlegesen hagyni, amit kevesebbıl 
is meg fog tudni oldani. A dologi kiadásoknál az intézményektıl kértük, az 5 %-os csökkentést. Ezt 
minden intézmény meg is tette. Minden intézmény átnézte a költségvetését, és megpróbálta legjobb 
belátása szerint ezeket a költségeket 5 %-al csökkenteni.  
A költségvetésben van egyfajta bérnövekedés, attól függetlenül, hogy ebben az évben nincs 
növekedés. Elsısorban abból adódik, hogy valamennyi területen van egy bizonyos három évenkénti 
soros elıre lépés, illetve egy – egy tanfolyam elvégzése is ezt a soros elırelépést jelenti. Ezeket a 
költségeket a költségvetés tartalmazza. Tartalmazza ezen túl a kifizetendı jubileumi jutalmakat, illetve 
azokat a kötelezı elemeket, melyeket kötelezı jelleggel be kell tervezni. Az önkormányzat minden 
évben meghatározza a létszám kereteket, amellyel adott évben dolgozni fog. A kiosztott anyagban a 
17. oldalon, a táblázaton kicsit javítani kell, mivel a táblázat a jelenleg foglalkoztatottak létszámát 
tartalmazza. Ehhez képest az általános iskolai kollégiumban jelenleg 32 fı dolgozik, de az 
engedélyezett létszám 33 fı, azt javaslom, hogy ez a 33 fı maradjon is meg, hiszen ha a 
közfoglalkoztatásban részt vevıket nem tudjuk bevonni, akkor erre a létszámra szükség van. Ugyanez 
a helyzet a Mővelıdési háznál is, ott is az engedélyezett létszám 1 fıvel magasabb, tehát jelen 
pillanatban egy fı helye nincs betöltve, tehát 13 helyett 14 fırıl beszélünk. Továbbá nincs betöltve a 
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bölcsödében a 7 fı leendı dolgozó helye. Ha ezeket a számokat hozzá adjuk a táblázathoz, akkor azt 
kérem, hogy a jelenlegi táblázathoz képest a mindösszesen sor 324 fıvel kerüljön elfogadásra, az 
intézmény összesen sor pedig 256 fıvel. 
Néhány szót szeretnék mondani a bevételi oldal megtervezésérıl. A bevételi oldal tervezése az egyik 
legfontosabb pillére a költségvetésnek. Tudjuk, azt, hogy amennyiben a bevételi oldalt jól tervezzük 
meg, akkor van esély a következı évben egy jó indulásra. Amennyiben a bevételeket alul tervezzük, 
ott azonnal keletkezik egy hiány. Azt gondolom, hogy az alapos és a megfelelı odafigyelésnek, a 
megfelelı gondossággal történı tervezésnek az eredménye az, hogy minden évben úgy tudtuk 
megtervezni a költségvetést, hogy vagy teljesült, vagy kicsit inkább fölé teljesült, mint ahogy 
terveztünk. Erre egy példa, volt már rá eset, hogy az iparőzési adó bevétel 290 millió Ft összegő lett, 
ez tavaly történt de tudtuk, hogy a gazdasági válság hatására egyfajta visszaesés fog bekövetkezni. 
Ezért 250 millió Ft-ot terveztünk be, és egészen december 20-áig, amíg a feltöltések meg nem 
történtek, addig hiányzott belıle, mintegy 30 millió Ft-os összeg. A feltöltéseknél december 20-án ez 
az összeg befolyt, tehát végül befolyt a tervezett 250 millió Ft, ami azt jelenti, hogy jól terveztünk, 
illetve végül 260 millió Ft folyt be. Ez alapvetıen kicsit bonyolult, mert májusban még kiderülhet, 
hogy valaki a feltöltést nem jól végezte el, így vagy igényelni fog vissza, vagy még felénk fog utalni. 
Ez egy bizonytalansági tényezıje a költségvetésünknek. így azt gondolom, hogy miután jól 
terveztünk, és nem az történt, hogy hagytuk az összeget 290 millió Ft-on, és elköltjük a 30 millió Ft-
ot, utána pedig már most kellene a költségvetésünkben 30 millió Ft-ot keresnünk. Az idei 
költségvetésünkben azzal a számmal tervezünk, ami befolyt, tehát az említett 260 millió Ft-ra kell 
gondolni. Ugyanez a helyzet a gépjármőadóval is, ami 113 millió Ft-ra teljesült az elızı évben, az idei 
évben is ezzel az összeggel tervezzük.  
A bevételeket vagy egy új számítás alapján tudjuk megtervezni, mint például az étkezést az 
intézményeknél. Arra vonatkozóan, hogy hány fı fogja igénybe venni a szolgáltatást, illetve milyen 
térítési díjjal fognak majd dolgozni az intézmények, valamint az elızı évek gyakorlata az, ami 
iránymutatást tud adni nekünk.  
A költségvetésünk egyik pillére tehát a saját bevételek, a másik a mőködési támogatások. Mőködési 
támogatásra az önkormányzat 584 millió Ft-ot kap, ebbıl lakossághoz kötött bevétel 52 millió Ft, a 
feladatmutatókhoz kötött 417 millió Ft, közoktatáshoz kötött 326 millió Ft, szociális feladatokra 80 
millió Ft, és úgynevezett globális feladatokra 60 millió Ft-ot kapunk. A szociálpolitikai juttatásokra 
111 millió Ft-ot kapunk, az egyéb szociális feladatokra 112 000 Ft, kiegészítı közoktatási feladatokra 
pedig 3 millió forintot.  
Támogatási értékő bevételek is meghatározásra kerülnek, ez a 2.4-es mellékletben kerültek 
részletezésre. Ezek mindösszesen 92 millió Ft-ot tesznek ki.   
Mőködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl, ezek az ún. ÁROP-os pályázatok, 
melyekre 3 millió Ft-ot számolunk el, a szintén ÁROP hivatalfejlesztés, TÁMOP gyermekjólétnél a 
még el nem számolt rész, amit várunk a 17 millió Ft, IKTSZ eszközökhöz, az iskola informatikai 
eszközök fejlesztése még 2,7 millió Ft, ez így összesen 23 millió Ft. 
A 21. oldalon a felhalmozási bevételek között van egy elsı sor, ami 16,5 millió Ft, tárgyi eszközök, 
immateriális javak bevétele. Ez azért 16,5 millió Ft, mert itt van megtervezve az a 15 millió Ft, 
amelyre kötelezettséget vállaltunk az elmúlt alkalommal, hogy a külterületi út építése 
megtörténhessen. Ez egy pályázat volt, ami úgy volt megvalósítható, ha a pályázó még 15 millió Ft-ot 
fel tudott mutatni, de nem az önkormányzat volt a pályázó. Az önkormányzat a pályázat kapcsán a 
kezességet vállalta. Úgy ítélem meg, hogy itt rizikó nincs, hiszen ez az út el fog készülni állami 
támogatásból, ezt a kötelezettségvállalást június 30-ig kellett megtennünk. A kötelezettség a 
költségvetésben meg kell, hogy jelenjen, ez egy 15 millió Ft-os lekötött pénzeszköz, de úgy terveztük 
meg, hogy egy ingatlan értékesítésbıl, például az OTP feletti lakás értékesítésébıl kívánjuk fedezni, 
amennyiben erre szükség lenne. Bízunk benne, hogy erre nem kerül sor, ha mégis, ez itt meg fog 
jelenni, mint tárgyi eszköz értékesítése, ha azonban letelik június 30-a, és a pályázat megvalósul annak 
rendje módja szerint, akkor az ingatlant erre a célra nem kell értékesíteni, akkor ez az összeg kimarad 
a költségvetésbıl, akkor majd a rendeletünket módosítani fogjuk.  
Egyéb felhalmozási bevételekrıl beszélnék pár szót. A bölcsıdére nem hívtunk még le pályázati 
támogatást ez 51 416 000 Ft, az informatikai eszközökhöz 25 millió Ft, a folyékony hulladék lerakó 
esetén 63 millió Ft, szilárd hulladéklerakó esetén 100 millió Ft, ezek az összegek elıre láthatóan az év 
folyamán kerülnek majd lehívásra. Az önkormányzat döntése értelmében, a kötelezı feladatot, a 
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szeméttelep rekultivációt az idei évben pályázat útján el tudjuk majd végezni. Ehhez az állami 
támogatást be kellett tervezni, tehát ennek tudatában kell néznünk ezeket a számokat.  
Ha áttérünk a kiadási oldalra, a kiadási oldalnál látható, hogy a hivatal mőködési kiadásai, ami alatt 
értendı maga a hivatal és az önkormányzat is. A mőködési kiadási jellegő összeg 585 millió Ft, az 
IGSZ-nek 958 millió Ft, ez mindösszesen 1 543 millió Ft. Az összegek kerekítve értendıek. Ebbıl 
személyi juttatás a hivatalnál és önkormányzatnál 195 millió Ft, az IGSZ-nél 527 millió Ft, ez 
mindösszesen 723 millió Ft. Felhalmozási kiadásokra betervezésre került, az önkormányzatnál 
297 129 000 Ft, az IGSZ-nél ugyan nincs, de bizonyos pályázatok költségei az intézményeknél fognak 
realizálódni. Pénzforgalom nélküli kiadás van még ezen túl 43 millió Ft, így mindösszesen a hivatalnál 
és az önkormányzatnál összesen 925 millió Ft. Az IGSZ esetén ez az összeg 958 millió Ft, így 
mindösszesen 1 884 000 000 Ft-ról beszélhetünk a kiadási oldalon. Ebben az összegben látható az 
1.4.1-es soron, hogy tartalékként bent van az a 7,5 millió Ft, amirıl korábban már esett szó, valamint 
céltartalék címén bent van még 35 millió Ft. A céltartalékban van szerepeltetve 15 millió Ft 
kezességvállalás, amire úgy gondolom, nem kerül majd sor. Az óvoda, bölcsıde tagintézményének 
mőködési kiadásaira elkülönítésre került, 17 millió Ft, gyermekétkeztetés 150 e Ft iskolapszichológusi 
feladatellátásra 1 300 000 Ft a közfoglalkoztatás ellátására 1 820 000 Ft.  
Az iskolapszichológust annak idején a Kistérségen keresztül sikerült alkalmaznunk félállásban, ı a 
nevelı tanácsadónál van foglalkoztatva egy bizonyos összeg lehívható állami támogatásból, a 
különbözetet kell az önkormányzatnak fedeznie. Második tanév, hogy az iskolapszichológus mőködik 
mindenki megelégedésére, annak érdekében, hogy ez a következı tanévtıl is mőködhessen, a 
fedezetet céltartalék terhére be kell tervezni a költségek közé. 
A 4.1-es mellékletben az egyéb mőködési kiadások kerültek részletezésre. Egyszer erre a célra 
elkülönítésre került 800 000 Ft, valamint 15 200 000 Ft, ami azt jelenti, hogy ezek az összegek azok, 
melyeket egy – egy feladatra a költségvetésben elkülönítettünk. Ezek megegyeznek a tavalyi 
támogatásokkal. Ezeket sportszervezetek, egyéb szervezetek, egészségügy támogatásra van 
elkülönítve. Azt javaslom, hogy úgy ahogy az eddigi idıszakban is, amint elfogadásra kerül a 
költségvetés, akkor kerüljön kiírásra egy pályázat, ezekre az összegekre, és akkor azok a bizottságok, 
amelyekbe itt érintettek akkor ık tartanak egy rendkívüli bizottsági ülést, és kiírják a pályázatot. Így a 
következı testületi ülésen, ami március második felében lesz, addigra a pályázatok be is 
érkezhessenek. Így szeretném bejelenteni, hogy az ÜIB és az ÖIB a képviselı - testületi ülés után egy 
rendkívüli ülést tart, ahol kiírja a pályázatot. Ennek kapcsán lenne még egy javaslatom, hogy a mai 
napon még ne kezdjük el költeni az említett céltartalékban lévı 7,5 millió Ft-ot, hanem majd a 
következı idıszakban térjünk csak vissza rá. Erre vonatkozóan kétféle megoldást is el tudok képzelni, 
az egyik az lenne, eltesszük ezt az összeget legalább fél évre, akkor majd meglátjuk, hogy mi az, amire 
feltétlenül szükség lenne, a másik megoldás pedig, hogy a következı alkalommal megnézzük, hogy mi 
az, amire feltétlenül fordítani kellene, ám akkor ez a céltartalék azzal az összeggel kevesebb lenne.  
A 27. oldalon látható felhalmozási kiadások kapcsán azt mondtam, hogy ennek a költségvetésnek 
olyan beruházási oldala van, amit még eddig az önkormányzat soha nem tudott megoldani. Ezt 
elsısorban pályázatokból tudjuk csak megoldani. Láthatjuk, hogy elkülönítve van 32 millió Ft, például 
a szennyvíz csatorna és a szennyvíztelep megépítéséhez, kezességvállalás, ezen túl a 
bölcsıdeépítéshez van az 52 millió Ft, ami még nincs lehívva, és kiadásként meg fog majd jelenni. 
Továbbá az informatikai eszközökre 25 millió Ft, a folyékonyhulladék lerakóra 63 millió Ft állami 
támogatás, és 5 200 000 Ft saját forrás, a szilárdhulladék lerakóra állami támogatásként 100 millió Ft, 
valamint 18 millió Ft saját forrás. Így jön össze az ÁFÁ-val növelt összeg, amely 296 149 000 Ft. Az 
elmúlt idıszakban az önkormányzat kiemelt hangsúlyt fektet arra, hogy azokat a pályázatokat, 
amelyeket, kiírtak és az önkormányzatnak megfelelnek, azokat igyekezzünk megpályázni, az elmúlt 
idıszakban elég jó arányban sikerült a pályázatokat megnyerni, van két olyan pályázatunk, - ezt 
mindig el szoktam mondani – amit nagyon sajnálunk, hogy kétszeri megpályázás után sem sikerült 
sajnos megoldanunk. Az egyik egy 330 millió Ft összegő fejlesztés lett volna az iskola régi épületének 
felújítására, sajnos ezt nem tudtuk keresztül vinni, a másik ilyen pályázat pedig a városház tér 
rehabilitációja. Sajnos ez sem sikerült kétszeri pályázás után sem.  
 
Keresztes Ferenc 14.35 perckor távozott – a képviselı–testület 11 fıvel határozatképes 
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Basky András polgármester: Az, hogy eddig nem nyertük meg a pályázatokat nem jelenti azt, hogy 
ezután már nem próbálkozunk a pályázat benyújtásával. Bízunk benne, hogy az új Széchenyi Terv 
keretében újra lehetıségünk lesz rá, hogy benyújtsuk a pályázatot.  
Kötelezı feladatunk és elıírt feladatunk a szeméttelep rekultivációja, ez egy közel 200 millió Ft-os 
beruházás, az önkormányzatnak annyi pénze soha nem lesz, hogy ezt saját erıbıl tudjuk 
megvalósítani, viszont minden alkalommal amikor bármilyen ellenırzés van, akkor felhívják a 
figyelmünket erre a tényre. Ebben a helyzetben, hogy pályázati lehetıség volt rá, nem mindegy, hogy 
20-25 millió forintból kell megoldanunk, vagy pedig ennek az összegnek a sokszorosát kell hozzá 
tennünk. El kell mondani, hogy ez a pályázat már elnyert pályázat, így közbeszerzési eljárást kell majd 
lefolytatnunk, az eljárás kiírása van folyamatban. Ha minden a terveink szerint alakul, akkor ebben az 
évben, vagy legkésıbb a jövı év elején a projekt is megvalósulhat.  
A 28. oldalon látható részletezve az intézmények költségvetése. Két oldalról lehet megközelíteni a 
költségvetést. Az egyik oldal az, hogy mennyi mindent vontunk el az intézményektıl, a másik oldal 
pedig az, hogy mennyi mindent tudtunk tenni a költségvetéshez. 
Az, hogy most egy olyan költségvetést tarthatunk a kezünkben, ami nem tartalmaz hitel felvételt, úgy 
gondolom, hogy ez annak köszönhetı, hogy egy olyan politikát tőztünk ki célul, hogy a várost 
semmiképpen sem adósítjuk el, azt az elképzelést sikerült megvalósítani. Ez mindannyiunk érdeme, a 
képviselıké, azoké a dolgozóké, akik az intézményekben dolgoznak, akik tevékenyen részt vesznek a 
munkában. 
Sajnos az elmúlt években a Lajosmizsei Önkormányzat költségvetésébıl hiányzik, durván 0,5 milliárd 
forint. Ha megnézzük a 2006-os, illetve az azt megelızı évek költségvetését, akkoriban, 2006-ról 
2007-re virradóra 100 millió forinttal lett kevesebb a költségvetésünk. Ezt meg kellett oldania 
Városnak, meg kellett oldania az önkormányzatnak, hogy ne legyen a költségvetésben, mint 
felhalmozódó leendı hitel. Ennek ellenére épült, szépült, fejlıdött a városunk, számtalan feladatot meg 
tudtunk oldani. Lassan látszódni fog, hogy megindul egy kisebb gazdasági fejlıdés, ami szépen 
folyamatosan átgyőrőzik Lajosmizsére is, akkor sokkal könnyebb helyzetben lesz az önkormányzat, ha 
egy nullás költségvetéssel indul, mintha már az elmúlt négy évben felhalmozott volna az 
önkormányzat egy felelıtlen gazdálkodásnak köszönhetıen mondjunk 100, 200 vagy 300 millió 
forintot. Ha körül nézünk a környezı településeken, a környezı városokon látható, hogy szinte 
mindegyikük rendelkezik hitellel. Ezeket nekik folyamatosan kezelniük kell, a felvett adósságokat 
vissza kell fizetni. 
Lajosmizse Város gazdálkodása egy olyan költségvetéssel rendelkezik, mely hitelt nem tartalmaz. 
Nem kellett olyan eszközökhöz nyúlnunk, mely elbocsájtásokkal járna. Nem kellett olyan szintő 
spórolást végre hajtanunk, mely során szüneteket kell bevezetnünk. Gondolok itt adott esetben a sí 
szünetre vagy a szénszünetre. Úgy gondolom, hogy ez a költségvetés tartható, nincs benne semmi 
olyan, ami az elızı évekhez képest juttatásokban plusz kiadást jelentene. Amit igyekeztem kérni, hogy 
a dolgozók részére az étkezési juttatás megmaradjon. Jobb lenne ha az önkormányzat jobban tudna 
plusz feladatokat bevállalni, de sajnos jelenleg a költségvetésünk ennyire ad lehetıséget. 
Elindulhatunk az irányba is, hogy az önkormányzat vegyen fel hitelt erre – arra, de én ezt nem 
javaslom, ezt a fajta költségvetést nem tudom támogatni. Adott esetben azt el tudom képzelni, hogy 
egy –egy adott feladatra, egy – egy pályázat kapcsán, vegyünk fel hitelt, abban az esetben, ha a 
késıbbiekben az önkormányzat gazdaságosabban hatékonyabban tud mőködni, de a mőködésre 
vonatkozó hitelfelvételt semmiképpen nem tudom támogatni. 
Az érdekegyeztetéseket minden esetben lefolytattuk, a bizottságok a képviselı-testület elıterjesztését 
megtárgyalták, és én azt kérem a bizottságok elnökeitıl, hogy a bizottsági véleményeket legyenek 
szívesek elmondani. 
A pénzügyi bizottság elnöke, Józsáné dr. Kiss Irén. 
 
Józsáné dr. Kiss Irén bizottság elnöke: Köszönöm! Tisztelt jelenlévık, a Pénzügyi Bizottság, 2011. 
február 22-i ülésén a költségvetés témáját napirendre tőzte, a napirend tárgyalása során elhangzott 
javaslatok, hozzászólások, majd a szavazás alapján, a bizottsági tagok véleménye az alábbiak szerint 
összegezhetı: 
Polgármester Úr ismertetésébıl is elhangzott, az, hogy a 2011 költségvetés terv száma 1 884 292 000 
Ft. Polgármester Úr a számokról részletesen beszélt, én inkább az összefüggésekre, tendenciákra 
szeretném a hangsúlyt fektetni. Szeretnék a közelmúltra visszatekinteni, látható, hogy a közelmúltban 
a három év költségvetése hasonló nagyságrendő volt. Az adatokról tényszerően látható, hogy 2006 
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évtıl, a költségvetés hasonló nagyságrendet mutat. Látható, hogy a 2011. évi költségvetés kiadási és 
bevételi oldala megegyezik, valamint látható, hogy a költségvetés nem tartalmaz hitelt, és nem 
jellemzı Lajosmizse városra az eladósodás.   
A mőködésrıl ejtenék pár szót, látható, hogy a 2011. évi költségvetési rendelet tartalmazza a kötelezı 
és önként vállalt feladatok megvalósításokhoz szükséges pénzügyi forrásokat. Ezek a közigazgatás, 
oktatás, egészségügy, szociális szakterületek, gyermekvédelem, mővelıdés, sport és más 
közszolgáltatási szférában felmerülı pénzügyi forrás szükségletek. Takarékossági intézkedések között 
valamennyi szakterület igyekezett végrehajtani azt a kormányhatározatot, amely alapján, 5 % dologi 
csökkentés szükséges. Ez a csökkentés oly módon ment végbe, hogy természetesen minden 
szakterületet megnézett a vezetı, arra vonatkozóan, hogy honnan és mibıl lehetséges az említett 
csökkentés. Szolgáltatási taralom és minıségi romlás nélkül. Örvendetes, hogy a mőködési kiadásokat 
növeli az általános iskolában tehetséggondozásra fordítható 12 273 000 Ft, pedagógusképzésre 
fordítható 14 402 000 Ft, a Mővelıdési Házban az általános iskoláskorúak szabadidıs tevékenységére 
fordítható 19 196 000 Ft. E mőködési elıirányzatok pénzügyi forrásai Uniós pályázatok, és 
természetesen az ottani szakgárda munkájának, esetleg plusz munkájának köszönhetıek ezek a 
bevételi források. Úgy gondolom, hogy a szolgáltatási színvonal emelkedés körében a céltartalékban 
lévı 1 300 000 forint iskolai pszichológusi feladatkör ellátására vonatkozó pénzügyi forrás is ide 
sorolható. A foglalkoztatottak számához képest a 7 fı bölcsıdei létszámtöbblet az, ami változás és ezt 
a létszámot is tartalmazza a 2011. évi költségvetés, így összességében 324 fı, az összes létszám. A 
plusz 7 fıre vonatkozó forrás a céltartalékban biztosított.   
A 2011. évi költségvetés tervszámai béremelés nélkül tartalmazzák az alapszférák munkavállalóinak 
kötelezı juttatásait. Az adható kategóriába sorolható juttatások közül, az étkezési hozzájárulás 
összegét tartalmazza a költségvetési tervezet, ami 6 000 Ft személyenként. A felhalmozás tételét 
emelném ki, az elızı évek költségvetési adataiból leszőrhetı, hogy a 2006 és 2007-ben elkészített 
stratégiai és operatív programok, a településfejlesztési koncepció, gazdasági program, rendezés terv és 
az ezeken alapuló pályázati projektek meghozták a várt eredményt. Ahogyan az elején elmondtam, az 
utóbbi három évben hasonló nagyságrendő költségvetésrıl beszélhetünk, melybıl látható a pályázati 
tevékenységek nagysága. A 2011. évi költségvetés 296 149 000 Ft felhalmozást tartalmaz, amely az 
uniós pályázatoknak köszönhetı, ezek a 2011-ben megvalósuló szakaszok forrásai, de ezekrıl a 
polgármester úr már részletesen beszámolt. Nem nagyon szeretnék ismétlésekbe bocsátkozni, de itt 
említhetjük, a csatornát, a bölcsıdét, és az oktatás és a hulladéklerakó rekultivációja témaköröket. A 
tartalék ötszöröse az elmúlt évinek. A tavalyi évben ez a tartalék 1,5 millió Ft volt, az idei évben 7,5 
millió Ft, ennek ellenére ez csekélynek mondható. A bizottság továbbra is fontosnak tartja, a 2010. 
decemberi ülésen javasolt és a képviselı-testület által a 2011. évi költségvetési koncepcióról szóló 
határozatában kiemelt intézkedések megtételét. Az intézkedések lényegi része a bizottság szerint nem 
a költségek lecsupaszítása az egyes szolgáltatásoknál, hanem az átstrukturálódása az elmúlt idıszak 
változásai és a jövıbeli fejlesztési igények szerint. Ismételni nem szeretném az adatokat. Ezek az 
összegek nemcsak a tartalékok növeléséhez, ezáltal egy biztonságosabb gazdálkodás meglétéhez 
adnak lehetıséget, hanem a területek fejlesztéséhez is hozzá járul, illetve önerıt biztosít a 
pályázatokhoz.  
A költségvetés fegyelmezett felelıs végrehajtást igényel, a bizottság jelenlévı tagjai 2 igen és 1 nem 
szavazattal javasolják a Tisztelt Képviselı-testület felé, a 2011. évi költségvetés elfogadását.  
Köszönöm szépen! 
 
Basky András polgármester: Én is köszönöm szépen. A napirendi pont elfogadásához csatolni kell a 
Pénzügyi Bizottság írásos véleményét. 
Kérem az Ügyrendi és Sport Bizottság elnökét, Belusz Lászlót, hogy mondja el a bizottság 
véleményét.  
 
Belusz László bizottság elnöke: Köszönöm! 
A bizottság, február 22-én tárgyalta, a 2011. évi költségvetést, és a következı észrevételek hangoztak 
el.  
Az önkormányzat tervezett kiadásai és bevételei elıirányzata 1,8 milliárd forint. Ez az összeg 
magasabb, mint 2010-ben volt, de a pályázatok miatt szigorú és körültekintı odafigyeléssel valósítható 
meg a pénzügyi egyensúly, annak érdekében, hogy hitelfelvételre ne kerüljön sor. Véleményünk 
szerint jelen gazdasági helyzetben ez az állapot példaértékő.  
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A bizottság nem hagyhatja szó nélkül a 476 000 Ft-os költség elvonást a sportlétesítmények 
mőködtetésétıl és fejlesztésétıl, hiszen egészségrıl beszélünk. A külterületi közutak, és hidak 
üzemeltetésétıl elvont 1 000 000 forint, az éves karbantartás 17 %-a. Ennyivel nem lett kevesebb és 
nem is lett jobb az úthálózatunk. Az utak állapota kül- és belterületen egyaránt nagyon rosszak, sıt 
egyes részeken szinte járhatatlanok. A belterületi utakra 12 millió forint került tervezésre az idei 
költségvetésben, az utak állapotára tekintettel, erre sokkal több is kerülhetne. A külterületi úthálózat 
hossza összesen 260 km, a költségvetésben a külterületi utak tekintetében, 5 millió forint került 
tervezésre, ez az összeg 19 Ft-ot jelent kilométerenként, látható ez az összeg is nagyon csekély. Az 
úthálózat jelentıs része bozóttal benıtt, így karcolja, rongálja az autókat. Sok külterületi rész szinte 
teljesen járhatatlan. 1 millió forintos megvonás a mezıgazdasági gép vásárlása miatt történt, ez 
segítené az egyes karbantartási munkákat, így a kevesebb pénz talán több, lehet, hiszen gazdaságosabb 
a javítás.  
A Lajosmizsei Rendırırs részére is a közbiztonság javítása érdekében több támogatásra lenne 
szükség.  
A költségvetés összeállítása igen bonyolult feladat, a rengeteg befektetett munka látszik is rajta.  
Az ügyrendi bizottság nem teljes létszámmal, de határozatképesen tárgyalta a költségvetést, melyet 2 
igen szavazattal, 2 tartózkodással, nem támogatott. 
Tisztelt Képviselı-testület az önkormányzatnak el kell látni a kötelezı és önként vállalt feladatokat, a 
költségvetés egyensúlyának megtartása mellett, amelyet csak szigorú pénzügyi fegyelemmel lehet 
megtartani. Kérem a Tisztelt Képviselı-testületet, támogassák a 2011. évi költségvetést.  
Köszönöm! 
 
Basky András polgármester: Köszönöm szépen! 
Kollár László a Mezıgazdasági és Gazdasági Bizottság. 
 
Kollár László képviselı: Köszönöm szépen a szót.  
Tisztelt Képviselı-testület, mi is tárgyaltuk a 2011. évi költségvetést, és 2 igen, 2 nem szavazat mellett 
nem támogatta a bizottság a költségvetés elfogadását. 
Teljes mértékben megértem, hogy nagyon nehéz a helyzet, de ettıl vannak sokkal nehezebb 
helyzetben lévı önkormányzatok is. Gondoljunk például azokra a településekre, ahol természeti 
katasztrófa elvitte esetleg a lakásokat a vörös iszap. Esetleg az iskolákat be kell zárni, mert főtésre 
nincs pénz. Lajosmizse tekintetében ennyire nem rossz a helyzet. Meg kell érteni, hogy ekkora keret 
áll rendelkezésünkre, ennyi pénzt kell elosztanunk. Meg kell magunknak magyarázni, hogy csak ennyi 
pénzünk van. Köszönjük ezt meg az elızı vezetésnek, hogy ilyen helyzetbe hozta a lakosságot illetve 
az országot. Gondolok itt egy döntésre, például, ahol 7 milliárd forintos pénz eltőnést jelent, 
Lajosmizsének az négy éves költségvetése. Tehát ezek után én úgy gondolom, hogy magyarázzuk meg 
magunkat, hogy ekkora lehetıségünk van. 
Hiába szeretnénk a külterületre többet költeni, sajnos nincs rá lehetıség. 
Szeretném továbbra is javasolni a mezıgazdasági gép megvásárlását, mert sokat segítene például a 
külterületi utak tekintetében, a benıtt utak gallyazásában továbbá a földmunkában, kátyúzásban is. 
Erre a saját gépi erı nagy segítség lenne. 
Fentiek alapján elfogadásra javaslom a 2011. évi költségvetést.   
Köszönöm! 
 
Basky András polgármester: Köszönöm szépen! 
Önkormányzat Intézményeinek Bizottságának elnökét, Holminé Sebık Mártát kérem, hogy számoljon 
be a bizottság véleményérıl. 
 
Holminé Sebık Márta képviselı: Köszönöm szépen! 
Az Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága, február 22-én tárgyalta a 2011. évi költségvetést, a 
hétfıbıl 5 igen szavazattal, 2 nem szavazattal támogatta a költségvetést. A két nem szavazatból, az 
egyik az enyém volt. Ezért én most nem a bizottság, hanem a saját véleményemet mondanám el.  
 
Basky András polgármester: Elıször a bizottság véleményét szeretném hallani. 
 
Holminé Sebık Márta képviselı: A bizottság véleménye annyi, hogy elfogadta a költségvetést. 
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A saját véleményem a költségvetésrıl a következı. Az összeállításnál, az idei évben is nagyon fontos 
szempontot tartottak szem elıtt, a hitelnélküli gazdálkodást. Azt gondolom, hogy egy felıl egy nagyon 
felelısségteljes gondolkodás, melyet teljes mértékben támogatok, másfelıl azonban, szakmai 
szempontból vannak gondjaim ezzel a költségvetéssel. Az önkormányzat történelmének legnagyobb 
beruházása elıtt áll, a csatorna beruházás elıtt. A város már évek óta készül erre a beruházásra, ám 
tudatosan nem képzett az évek folyamán erre a célra egy nagyobb jelentısebb mértékő tartalékot. Ez a 
7,5 millió forintos tartalék a 1,5 milliárdos költségvetés továbbá a 2,5 milliárdos csatornahálózat 
beruházáshoz képest elenyészı. Továbbá már többször hallottuk, hogy a 7,5 milliós tartalékot fel 
fogják használni mőködési célokra az elkövetkezendı idıszakokra.  
Azt gondolom, hogy annak ellenére, hogy pályázati forrásból igen magas pályázati intenzitással 
valósítjuk meg ezt a csatorna beruházást, tartalékot mindenképpen kell képezni. Gondoljunk csak az 
esetleges több millió kezességvállalásra. Véleményem szerint az önkormányzat költségvetése is úgy 
mőködik, mint egy családi költségvetés, ha nagyobb beruházást tervez a család, akkor évekkel 
korábban tartalékol és pénzeszközöket csoportosít át. Ezt a megtakarítást nem látom a 
költségvetésben.  
Az egész költségvetés bevételi oldala nagyon ki van centizve, véleményem szerint a legkisebb 
tartalékot költségvetési soronként sem tartalmazza.  
A helyi adóbevételekkel kapcsolatban csak az Urat lehet kérni arra, hogy az idei évben is teljesüljön a 
260 milliós bevétel és nálunk is maradjon, hiszen valójában a május 31-i adóbevallások idején 
derülhet ki az, hogy mennyi pénzt tarthatunk meg önkormányzati szinten, vagy mennyit kell 
visszautalni a vállalkozóknak.  
Összességében azt látom, hogy az önkormányzat fejlesztéseket vállal be, ami nagyon jó, és 
lakóközösségünk céljait szolgálja, viszont ezek a beruházások a továbbiakban helyenként 
szükségtelenül terhelik a költségvetésünket, hiszen ezeket az objektumokat fenn kell tartani és 
mőködtetni kell, az önrészt biztosítani kell, a költségvetésbıl és mindez nagyon komolyan terheli a 
költségvetésünket. 
Gondolok itt például a bölcsıde beruházásra. Nagyon jó, hogy lesz bölcsıdénk, de azt nem tudjuk, 
hogy lesznek e gyerekek ebben a bölcsıdében. A bölcsıdei ellátás tudjuk, hogy kötelezıen ellátandó 
feladat a 10 000 lakost meghaladó településeken, de azt gondolom, hogy ennek lehet, hogy más módja 
is lett volna, átmeneti idıszakra talán szerzıdést kötni egy szolgáltatóval, hiszen lehet, hogy egy rövid 
idıszakra ez is olcsóbb lett volna.  
Ugyanakkor a tegnapi Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága kihelyezett helyszínen az iskolában 
tartotta ülését, az iskolában láthattuk azt, hogy a diákjaink helyenként méltatlan körülmények között 
tanulnak azokban a tantermekben, amelyek évek óta, évtizedek óta nem voltak felújítva. Hallhattuk azt 
is, hogy nincs heti öt matematika oktatás, illetve azt, hogy nincs felvételi tantárgyakból 7. 8. 
osztályban csoportbontás, mert nincs rá anyagi fedezet. Ezeket a szolgáltatásokat azok a diákok még 
megkapták, akik 2006 évben végeztek a lajosmizsei általános iskolában.  
Tudjuk, hogy például a Kecskeméti Református Gimnázium szeretettel várja és hívja a tehetséges kis 
diákjainkat, ennek hirdetés formájában hangot is ad. Ezzel nincs is semmi gond, de az a tény nagyon 
elgondolkodtató, hogy egyrészt látnunk kell, hogy egy piaci verseny kezdıdik ezen a területen is, és 
ezeknek a komoly kihívásoknak kell megfelelnünk. az általános iskola tekintetében. Ha a fenntartó 
nem kezeli kiemelten ezeket a gondokat, településünk nem tudja felvenni a versenyt ezekkel a 
kihívásokkal. A diákjaink elvándorlásának növekvı tendenciája megállíthatatlanná válik. 
Érdekes gondolatok jutottak eszembe a folyékony és a szilárd hulladék lerakó rekultivációjával 
kapcsolatban is. Valószínőleg az is, nem vonom kétségbe, hogy kötelezıen ellátandó feladat, egyszer 
majd meg kell oldani, de azt hiszem, hogy ettıl vannak fontosabb dolgaink is. Itt vannak az utjaink 
karbantartása. Méltatlanul kevés pénzt tudunk elkülöníteni a költségvetésbıl már évek óta az utak 
karbantartására. Korábban már két bizottság elnöke is az utak állapotáról beszélt, tényleg elkeserítı 
állapotok vannak. Tudomásul kell venni, hogy Lajosmizse egy tanyás szerkezető vidék, Lajosmizse 
lakosságának 40 %-a külterületen él. A tanyákon, a földeken termelés folyik, ezért az utak gazdasági 
célt is szolgálnak. 2010. évben a külterületi utak fenntartására, 6 millió forint állt rendelkezésre, 2011. 
évre ez 5 millió forintra csökkent, nyilván a gépberuházás miatt. Úgy gondolom, hogy ez arányaiban is 
nagyon kevés.  
A gazdák saját munkaeszközeikkel, saját költségeiken javítják az utakat, úgy ahogyan azt tudják. A 
gazdakör részérıl például, 2010 évben közel 900 000 Ft értékő munka került elvégzésre ilyen 
formában, társadalmi munkában, ezt ezúton köszönjük nekik. Azt gondolom, hogy a végtelenségig a 
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gazdatársadalmat nem lehet terhelni ezekkel a költségekkel, hiszen ık is egyenlı jogokkal rendelkezı 
állampolgárok ezen a településen, és a mezıgazdasági jelenlegi helyzetére tekintettel, nem biztos, 
hogy hosszú ideig tudják biztosítani ezt a társadalmi munkát.  
Javaslom a képviselı-testületnek, elsısorban a mezıgazdasági bizottság elnökének, hogy nézzük meg 
a dőlıutakat, a tanyavilágot, nézzük, meg, hogy hogyan tudnak ott az emberek dolgozni és élni. 
Elsısorban Alsólajoson és Mizsén, hiszen azt gondolom, hogy ott a föld szerkezet – tehát fekete 
földrıl van szó -, nehezíti az állapotokat. Ehhez képest még a Bene is jobb helyzetben van, hiszen az a 
terület inkább homokos rész. Azt gondolom, hogy meg kellene néznünk személyesen és így 
könnyebben tudnánk azonosulni a gazdák problémáival.  
Összességében azt látom, hogy ez a költségvetés nem kezeli kellıképpen 2011 aktuális gondjait.  
Javaslom, illetve Polgármester Úr mindig meg szokta kérdezni azt, hogy a költségvetés mely 
csoportjából javaslom az átcsoportosítást, nem tudom megmondani, mert nem ismerem az 
intézmények gazdálkodását, tehát nem látok bele a gazdálkodásukba. Szerintem kellene egy 
költséghatékonyságot javító szemlélető átvilágítást végezni az intézményeknél, ami nem ellenırzési 
célú lenne, csupán segítı célú.  
Véleményem szerint a pályázatokkal nagyon óvatosan kellene bánni Talán nem kellene minden 
pályázatban részt venni amit kiírnak, egyszer majd szükségünk lesz rá tudjuk címszóval, de talán 
valamilyen prioritást kellene kialakítani. 
Csak olyan fejlesztéseket szabad megvalósítani, aminek hosszú távon egyértelmően 
költségmegtakarító eredménye van. Iskola felújíts, hıszigetelés, megvalósítása, főtéskorszerősítés. A 
másik fontos dolog, hogy véleményem szerint, az iskolatámogatást nem jól kezeljük. Az igaz, hogy a 
normatívát, ami a diák elvándorlásból ered és kevesebb normatívát kap az iskola azt az önkormányzat 
pótolja, de a tehetséggondozásra kiemelt figyelmet nem fordítunk, nem biztosítunk hozzá 
pénzeszközöket, és ez a költségvetés sem kezeli azt, hogy be tudjuk vezetni  hetedik, illetve nyolcadik 
évfolyamban a csoportbontást, annak érdekében, hogy a gyermekeinket fel tudjuk készíteni a 
felvételire.  
Az esıvíz okozta károk enyhítésével sem foglalkozunk, éppen ezért mondom, hogy ez a költségvetés 
nem kezeli kellıképpen a 2011. évi költségvetés gondjait. 
Köszönöm szépen, én az említett okok miatt nem tudom támogatni a 2011. évi költségvetést.  
 
Basky András polgármester: Köszönöm szépen, szeretnék a bizottsági véleményekre reagálni és 
utána nyitnám meg az általános vitát a költségvetési rendeletünkkel kapcsolatosan.  
A pénzügyi bizottság véleménye elhangzott, ezzel kapcsolatban nem gondolom, hogy kellene 
bármilyen reakciót tenni rá, egybehangzik a költségvetésben meghatározottakkal, az általam 
elmondottakkal és a bizottság elnöke által elmondottakkal.  
Belusz László képviselı úr, az ügyrendi és sport bizottság tekintetében elmondta, hogy közel 500 000 
Ft, hiányzik a sport területén a dologi kiadásokból. Szeretném elmondani, hogy ez egyrészt az elızı 
évi tényszámok alapján lett tervezve. másrészt ott van egyfajta tartalék, mivel ott három fı 
alkalmazása van tervezve, de csak két fı áll foglalkoztatásban, ott a harmadik fı bére is betervezésre 
került, ez ad egyfajta mozgásteret, majd meglátjuk, hogy a késıbbiekben mit tudunk majd ezzel 
kezdeni.  
Az utak karbantartásával kapcsolatban azt gondolom, hogy mindannyian látjuk, hogy milyen 
állapotban vannak az utjaink. Véleményem szerint nem kell rá kiemeltebb figyelmet fordítanunk, és 
nem kell ezen vitatkoznunk. A költségvetésünkben akkora összeget terveztünk, amely az elızı 
éveknek megfelelı, viszont korábban, már a koncepciók idejében elindítottuk, például Kollár László 
javaslata volt, hogy próbáljunk meg abba az irányba elmozdulni, hogy saját gépeket vásároljunk, 
ennek köszönhetıen esetleg olcsóbban, gyorsabban, hatékonyabban tudjuk ellátni ezeket a felújítási, 
karbantartási munkálatokat. A bizottsági ülésen és elhangzott már ez a felvetés, kérdés, valamint a 
következı ülésre már ajánlatokat is tudunk hozni a vásárlásra vonatkozóan. Ennek alapján 
lehetıségünk lesz arra, hogy a költségvetésben tervezett összegbıl egy hatékonyabban mőködı 
rendszert tudjunk kialakítani, majd mőködtetni a következı idıszakban.  
Elmondtad továbbá, hogy a Rendırırsnek is több támogatást kellene adnunk, erre azt tudom mondani, 
hogy nincs olyan területe a támogatandóknak, aki ne jelezte volna, hogy amennyiben lehetıség van rá, 
adjunk több támogatást. Ez a 15-16 millió forint terhére meg fog történni, itt kell majd megtalálni 
márciusban azt a jó kompromisszumot, melyet legjobb szívvel tudunk majd elfogadni. Nem lesz 
könnyő, de ez majd annak az idıszaknak lesz a feladata.  
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Kollár László a Mezıgazdasági és Gazdasági Bizottság részérıl a gép vásárlás és az utak állapotával 
kapcsolatban elmondta a véleményeket, tehát nem arról van szó a bizottság részérıl, hogy szerintük 
minden rendben van, hanem mindannyian keressük a megoldást.  
Mindig úgy volt, hogy a gazdák, akik azokon részen járnak, és szükségét látják, besegítenek a 
karbantartási munkálatokba, tehát ez nem új kelető dolog. Valóban köszönet illet mindenkit az általa 
nyújtott segítségért. Valószínőleg közös munkával hatékonyabban tudjuk a feladatot ellátni.  
Holminé Sebık Márta és a Bizottsága, 5 igen, 2 nem szavazattal a költségvetés elfogadását javasolta, 
majd ismertette a saját véleményét.  
A csatornahálózattal kapcsolatban elmondta, hogy nem képzett az önkormányzat erre a célra 
tartalékot. Képzett volna, ha lett volna mibıl. Sajnos az elızı évek is nagyon szoros gazdálkodással 
mőködtek, és azt gondolom, hogy amiért nem képeztünk tartalékot, az két dologból tevıdik össze. Az 
egyik probléma a már említett szoros gazdálkodás, a másik dolog pedig az, hogy ennek a 
beruházásnak az önrészét, a Vizi Közmő Társulás megalakításával megteremtettük. Ha minden a 
tervek szerint alakul, és amennyiben elfogadják a második fordulós pályázatunkat, akkor a társulással 
a csatorna 15 %-os fedezetét biztosítottuk. Képeztünk már ebben a költségvetésben 30 millió forintot, 
melyet majd a csatornára fordít az önkormányzat. Ugyan az elızı években nem képzett az 
önkormányzat ilyen keretet, de több tíz millió forintot költöttünk önerıként a pályázatra.  
A helyi adók, hogy befolynak e, azt elmondtam az elején, hogy mennyire bizonytalan forrás. Nem 
lehet vele pontosan számolni, hiszen nem tudjuk, hogy hogyan fognak a vállalkozások mőködni, Így 
mindannyian láthatjuk, hogy ez valóban egy bizonytalan tényezı. A tendenciákat folyamatosan 
figyeljük, és igyekszünk az alapján tervezni. Eddig a tervezés megfelelı volt, azt gondolom, hogy 
miután 2011. évben a kormány is azt mutatja, hogy kicsit javul a helyzet így bízom benne, hogy az 
idei évben is befolyik majd a tervezett adó.  
Azt azonban, hogy a fejlesztések nem megfelelıen lettek átgondolva, azt gondolom, hogy ezt a 
véleményt nem fogadom el. 
Hiszen azt gondolom, hogy valamennyi fejlesztést maximálisan átgondolva fogadtunk el. Az elızı 
önkormányzat valamennyi fejlesztést egyhangúan támogatta. Minden fejlesztést akart mindenki. 
Ilyen például a bölcsıde, a bölcsıdével kapcsolatban mulasztásos, törvénysértı állapotban volt az 
önkormányzat, mert a bölcsıdét kötelezı feladatként mőködtetni kellene. Itt a pályázati lehetıség 
adott arra lehetıséget, hogy ezt megvalósítsuk. Azok a tárgyalások megtörténtek, melyek arról szóltak, 
hogy esetleg egy szerzıdéses mőködtetéssel meg tudtuk volna oldani ezt a feladatot. Sajnos azok a 
magán óvodák, és családi napközik amik Lajosmizsén mőködnek, azok nem tudták felvállalni azokat a 
feltételeket, amelyeket a bölcsıde mőködéséhez engedélyeztek volna.  
Nyílt egy pályázat a bölcsıde építésének lehetıségére, úgy gondolom, hogy az önkormányzat nagyon 
helyesen döntött, amikor a pályázat benyújtása mellé állt. Tudtuk, hogy ennek lesznek olyan kiadási 
oldalai, amik bevételi oldalon nem fognak megjelenni, illetve tudtuk, hogy az önerıt oda kell tenni a 
mőködtetés mellé. A költségvetésben tervezésre is került.     
A szeméttelep rekultivációnál, már halasztásban vagyunk. A bezárt szeméttelepeket az 
önkormányzatoknak kötelezı rekultiválni, ez vagy saját költségen, vagy pályázati forrásból lehetséges. 
Ez az összeg 200 millió forint. Megvizsgáltuk annak a lehetıségét, hogy hogyan tudjuk ezt megoldani. 
Eddig sajnos nem sikerült megoldást találni rá, mert eddig nem voltak olyan pályázati lehetıségek, 
melyek ezt lehetıvé tették volna. Amikor ez a pályázati lehetıség felmerült, az önkormányzat 
egyértelmően döntött a pályázat benyújtása mellett, és Marton Ferenc volt az, aki azt mondta, hogy ezt 
most meg kell tennünk, és valamennyien támogattuk a pályázat benyújtását, hiszen nem mindegy, 
hogy 20 millió forintból, vagy 200 millió forintból valósítjuk meg a beruházást. Akkoriban arról is 
egyeztettünk, hogy ha úgy alakulnak, hogy hitel felvételre lesz szükség, még abban az esetben is 
támogatjuk a megvalósítást.  
Jelen pillanatban a költségvetésünkben már úgy van benne, hogy nem kell hitelt felvennünk, az önerı 
be van tervezve a költségvetésbe, és remélhetıleg azt a kötelezı feladatot a tervek szerint meg tudunk 
valósítani. 
A piaci kihívás azt gondolom, hogy az oktatásban természetszerőleg benne van. Azt gondolom, hogy 
az iskola erre jól reagált, hiszen aki ismeri az iskolánkat a mőködését, az tudja, hogy mi mindent 
tesznek meg annak érdekében, hogy mindenki megkapja a legmegfelelıbb tájékoztatást. Nem egy nem 
kettı fórum, iskolai értekezletek, hirdetések azok melyek folyamatosan tájékoztatják a szülıket a 
lehetıségekrıl. Mindig az a cél, hogy a helyi oktatást vegyék igénybe és ne vigyék máshová 
gyermekeiket. 
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Sajnos olykor a szülık úgy ítélik meg, hogy más oktatási intézményben kapja meg gyermeke csak a 
legmegfelelıbb oktatást. Nem minden esetben egyértelmő a siker, nem mindig érzi úgy a szülı, hogy 
jó döntést hozott. Kérem a szülıket, hogy ne vigyék el gyermekeiket. 
A közutak rossz állapota: mindannyian tudjuk milyenek az állapotok, folyamatosan dolgozunk rajta, 
de tudomásul kell venni, hogy vannak bizonyos kereteink, nincs olyan sor, melyre azt tudnánk 
mondani, hogy ott van az összeg, mely átcsoportosítható erre a célra.  
A költséghatékonyságot, én azt gondolom, hogy mint volt intézményvezetı, aki a költségeket jól 
átlátja, már olyan pénz melyet át lehetne csoportosítani sajnos, nincs. A felelıs gazdálkodása 
mindenkire jellemzı. Minden intézmény e szerint a szemlélet szerint dolgozik.  
Ilyenkor év elején minden intézményvezetı igyekszik a legjobb költségvetést kialakítani. 
Az elmúlt önkormányzat az ÁROP-os pályázaton belül elkészítette egy települési értékközpont 
lehetıségének tervezetét. Ennek a kidolgozása az elkövetkezendı idıszakban meg fog történni.  
Azt mondtad, hogy nem kell minden pályázatot benyújtani. Nem nyújtottunk be minden pályázatot. 
Több olyan pályázat is volt melyen nagyon sokat gondolkodtunk, hogy benyújtsunk e, de nagyon sok 
olyan lehetıség is volt, mellyel a település biztos fejlıdése biztosított volt, így ha ilyen lehetıségünk 
volt, azt megpályáztuk. Sajnos sok olyan dolog van, amelyre nem volt lehetıségünk, vagy volt 
lehetıségünk, de nem nyertünk a pályázaton. Például nagyon szerettük volna a vízelvezetı rendszer 
felújítását, de sajnos Lajosmizse a pályázati feltételeknek nem felet meg, így ezen a pályázaton nem 
tudtunk elindulni. Talán két évvel ezelıtt igaz lett volna az a mondat, hogy a tehetséggondozásra nincs 
hangsúly fektetve, de az ide évben két olyan pályázat is van, amelynél az egyik 26 millió forintot 
fordít a tehetséggondozásra, a másik szintén jelentıs összegeket fordít a tanulók tehetséggondozására. 
Úgy látom, ismerve a költségvetést alaposan, ismerve a korábbi gyakorlatot, ez alapján nem mondom, 
hogy mennyire jó helyzetben vagyunk, de úgy gondolom, hogy ez a költségvetés megvalósítható és 
tarható. 
Ha valamilyen forrásból tudunk még hozzá plusz pénzt tenni, akár pályázati úton, akár bármilyen más 
esetleg nem várt forrásból, akkor nem kell kétségbe esni, ha bármilyen vis maior probléma kialakul. 
Úgy gondolom, hogy azoknak, akik a költségvetés tervezésében a részüket kivették, azoknak 
maximális elismerés jár, hiszen nagyon precíz, pontos, fegyelmezett munkát végeztek. 
Az elmúlt idıszakban benyújtott pályázatok eredményeképpen, vagy nem a pályázatok 
eredményeképpen, hanem a felelıs önkormányzati gondolkodás eredményeképpen jó néhány olyan 
fejlesztés történt a városban, melyet jó lenne tovább folytatni. 
Ennyit szerettem volna reakcióként a bizottsági tagok véleményére elmondani. 
Kérdezem a képviselı-testület tagjait, hogy kinek van észrevétele a költségvetéssel kapcsolatban? 
 dr. Adonyi Lajosnak átadom a szót. 
 
dr. Adonyi Lajos alpolgármester: Köszönöm! 
Nem is észrevételnek mondanám, hanem inkább Holminé Sebık Márta véleményére szeretnék két 
mondattal reagálni.  
Az egyik ugye, hogy említetted az elmúlt években nem sikerült tartalékot képezni, illetve 
takarékoskodni, javíts ki ha nem, de te ugye voltál már képviselı, 2002-2006 között? 
 
Holminé Sebık Márta képviselı: Igen voltam. 
 
dr, Adonyi Lajos képviselı: Csak viszonyítás miatt, bár te is emlékezni fogsz ezekre a dolgokra, ha 
jól tudom akkor két alpolgármester volt, mi azonban 2006-ban megszüntettük az egyiket sıt, a 
tiszteletdíj csökkentésre is került. Emlékszel rá mennyi jutalom volt kifizetve akkor a 
polgármesternek? Emlékezetem szerint, kb 2 millió forint, illetve két szolgálati autó dolgozott, 
valamint a képviselık tiszteletdíja is emelésre került. Ezzel szemben, azóta nem volt emelés a 
képviselıi tiszteletdíjak tekintetében, egy szolgálati autó mőködik, és a polgármester úr is a saját 
autójával jár. 
Amit el lehetett érni költségcsökkentés terén azt elértük. Véleményem szerint korábban kellett volna 
takarékoskodni, amikor még lehetett volna. Szerintem a jelenlegi testület és a korábbi testület sem 
vádolható azzal, hogy nem volt a költségcsökkentés szemléletén. Így nem kérhetı számon, hogy miért 
nem képzett tartalékot. 
A másik dolog pedig, az, hogy említetted, hogy a gazdakör 900 000 Ft értékő földmunkát végzett. 
Nem akarok vitatkozni vele, de nem biztos, hogy ezt elhiszem.  
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Holminé Sebık Márta képviselı: Ki kell menni és megnézni, ezért mondtam, hogy menjük ki az 
említett külterületi részekre és vizsgáljuk meg közösen. 
 
dr Adonyi Lajos képviselı: Elképzelhetı, de arra hivatkozik, hogy például itt ül Kollár László, aki 
soha nem kérkedett azzal, hogy mekkora munkát végzett. 
Szerintem az lenne a fontos, hogy a jövıre nézve hosszú távon oldjuk meg a külterület problémáit.  
Ennyi lett volna a hozzáfőzni valóm, támogatom a költségvetést, és elfogadásra javaslom. 
 
Basky András polgármester: Köszönöm szépen! 
Van e még valakinek kérdése? 
Józsáné dr. Kiss Irént szólítom. 
 
Józsáné dr. Kiss Irén képviselı: Köszönöm, a pályázatokkal kapcsolatban szeretném elmondani, 
hogy nagyon nagy szükségünk an a pályázatokra, nélkülük nem fogunk tudni bıvülni. 
Az elsı önkormányzati választások alkalmával, 1989-ben, hozták az elsı vagyonnal összefüggı 
rendelkezéseket, ekkor alapozták meg az önkormányzatok mőködését. Ekkor az önkormányzatok 
megalapozása érdekében vagyonokat adtak át. Gáz, vizi közmő, önkormányzati lakások, valamint a 
mőködésükhöz meghatározták a különbözı állami támogatásokat, egyéb pénzügyi forrásokat. A 
vagyont illetıen, az önkormányzat az utóbbi években úgymond ebbıl élt. Az – az épület, melyben mi 
vagyunk, több mint 200 millió forintból épült, akkor ez a 200 millió Ft 17 millió Ft pályázati pénzt 
hozott. Ha akkor azt kicsit megforgatjuk, lehet, hogy jobb lett volna.  
Sajnos akkoriban a kassza kiürült. A város érdekében, de a vagyonokat felélték. Új igények 
keletkeztek a városban az épületek, a padok rongálódtak. 
Pályázatokra szükség van! 
Településfejlesztési koncepció, gazdasági programok, ezek alapján dolgozunk. Van feladati, pályázati 
listánk, ezek alapján tudunk pályázni.  
Folyamatosan jönnek ki az újabb és újabb pályázati lehetıségek, melyeket meg kell vizsgálnunk, és 
ezek alapján próbáljuk a mi ötleteinket ezekbe a pályázatokba építeni. 
A teremben vannak pályázatíró szakemberek, ık is el tudják mondani, hogy a pályázati rendszer úgy 
mőködik, hogy alaposan meg kell vizsgálnunk, hogy rendelkezésünkre áll e minden ahhoz, hogy 
pályázni tudjunk.    
A városi örökség megırzésére jelenleg hat darab pályázatot várnak. A pályázat keretén belül, 850 
millió forintot lehet elhozni. Ez egy nagy lehetıség. Én javasolni fogom a pályázat benyújtását. Több 
nyertes település van már, Lajosmizse még nem pályázott, így nagy esélyünk lenne nyerni rajta.  
Amikor valamire pályázni szeretnénk, illetve el kell döntenünk, hogy be nyújtsuk e a pályázatot, 
sokféle rendszert kell áttekintenünk. 
Köszönöm! 
 
 Basky András polgármester: Köszönöm szépen! 
Holminé Sebık Mártának adom a szót. 
 
Holminé Sebık Márta képviselı: Nem vagyok pályázat ellenes és nem vagyok fejlesztés ellenes. 
Csak azt kellene szerintem mérlegelni a mai költségvetési helyzetben, hogy olyan pályázatokat 
nyújtsunk be, melyek hosszútávon költségmegtakarítást eredményeznek.  
Köszönöm szépen! 
 
Basky András polgármester: Ezzel teljes mértékben egyetértek. A következı idıszakban mindig 
szem elıtt kell tartani ezeket a szempontokat. A projektlistát már összeállítottuk a Széchenyi Tervnek 
megfelelıen, ezeken folyamatosan dolgozunk.  
Van-e még valakinek észrevétele kérdése? 
Apró Ferenc 
 
Apró Ferenc képviselı: Köszönöm szépen polgármester úr. Tisztelt Képviselı társaim, nagyon 
fontos kérdésekrıl tárgyalunk.  
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Mindannyian tudjuk, hogy egy önkormányzatnak legfontosabb tétele a költségvetés, hiszen ez alapján 
tud dolgozni. 
Az, hogy ez a költségvetés mekkora, sok mindentıl függ. Többek között az ország helyzetétıl is, 
természeti erıktıl is. 
Nagyon jó dolognak tartom, hogy azért van saját bevétel is. Idegenforgalmi adó, iparőzési adó, 
gépjármőadó, egyéb bírságok is. Jelentıs bevétel, hiszen 380 millió forint körül van, azért ez jelentıs 
bevétel. Viszont ebbıl fejlesztésre a lakosság javára, csak 4,4 %-ot tudunk fordítani, ez viszont nagyon 
kevés. Ezt mindannyian érezzük, de mindannyian találkozunk a lakosság részérıl érkezı 
problémákkal. Az autókkal közlekedık panaszkodnak az utakra. Az emberek nagy része azért autóval 
közlekedik, ezért fontos az úthálózat állapotának felújítása. A külterületi utakat én már nem említem, 
hiszen ezt elıttem többen megtették, de a belterületi utak rossz állapotáról se feledkezzünk meg. 
Tudjuk mindannyian, hogy amit lehet meg is teszünk, hiszen a tavalyi évben is építettünk új utat, 
Méntelekkel összekötve Lajosmizsét, de jó lenne folytatni. 
A költségvetésben nagyon sok jó dolgot látok, örülök neki, hogy a civil szervezıdések kapnak 
támogatást, nem feledkezünk meg róluk.  
Mindenki törvények alapján dolgozik, ezt mindannyian tudjuk. Az önkormányzat keretein belül 321 fı 
dolgozik, ez a létszám a bölcsıde mőködésével nıni fog, ezek nem egyszerő feladtok. Érkeznek 
hozzám jelzések, a lakosság felıl. Mostanában nem volt jelentısebb csapadék, de tudjuk, hogy az 
elmúlt év végén mit jelentett a nagy mennyiségő csapadék. A csapadékvíz elvezetésére nem fordítunk 
kellı figyelmet, a Szent Lajos utca állapota nagyon rossz volt. A csapadékvíz elvezetésre kellene 
költséget elkülöníteni. Tudjuk, hogy pénz nincs rá, de a lakosságot ez nem érdekli, ık elvárják a 
rendezett utakat. Emiatt van bennem egy kettısség, mivel kellene támogatni a költségvetést is, de 
ugyanakkor ott van a lakosság problémája is, és a lakosság többször szegezi oda nekem a kérdést, 
hogy „minek vagy ott, ha ezeket nem mered elmondani”? Látom a szerkezetet, látom a problémákat, 
nem az elsı költségvetés, ami elém kerül, ezért arra a meglátásra jutottam, hogy nagy részét tudom 
támogatni, de van, amit nem. Tehát ebbıl a kettısségbıl lett egy mérleg a szemem elıtt, ami nekem 
nem jó, de bízom benne, hogy megindul a gazdaságban egy változás, és akkor ezeket a problémákat, 
felvetéseket fél év után újra meg kell nézni.  
Én is azt gondlom, hogy nem rossz ez a költségvetés, nagyon nagydolog, hogy nem veszünk fel hitelt, 
ezt régen kitőztük célul és tudjuk is ehhez tartani magunkat. Talán nem fejlıdtünk akkorát, mint ahol 
van 2-3 milliárdos hitel, de ott lehet, hogy már nem az övék az iskola, nem az övék a városháza, nem 
övék az út sem, csak használják. 
Ezeket el kellett mondanom, és tartom magam ahhoz, hogy ezt a költségvetést nem támogatom, tehát 
tartózkodom, de a belsı tartalmát támogatom. 
Köszönöm szépen! 
 
Basky András polgármester: Köszönöm szépen! 
Egyetlen egy gondolatodra szeretnék reagálni, az pedig a csapadékvíz elvezetésre vonatkozik, 
mondtad, hogy nem különítettünk el erre pénzt. Így külön sorban ugyan nem szerepel, de az 
összköltségvetésben benne van. Az elmúlt években sem, és most sem kérdés, hogy amennyiben olyan 
jellegő kiadást kell alkalmaznunk, ami a belvízvédekezésre vonatkozik, Azt abban a pillanatban 
alkalmaztuk. Nem volt kérdés, hogy egy szivattyút vásároljunk, nem volt kérdés, hogy szivattyút 
javíttassunk, és az sem, hogy ha úgy láttuk, hogy a településrıl kivezetı csatorna elakadt, akkor oda 
gépet ne rendeljünk azonnal, vagy ne fizessük ki ezeket a költségeket. Tehát az ilyen szintő kezelése a 
csapadékvíz elvezetést, a belvízvédekezést, jelen pillanatban is tartalmazza a költségvetés. Ha ilyen 
jelzések érkeznek, azonnal kezeljük a problémákat. Ha a probléma kezelése megtörtént, volt rá eset, 
hogy visszajelzés is érkezett. Pont a múltkor, amikor az Orbán Anti jelzése alapján a Juhász Gyula 
utca problémáját kezeltük, akkor is visszaszólt a lakosság, hogy köszönik a gyors megoldást. 
Még egy dolog, amit már korábban is elmondtam, hogy nagyon köszönjük a tőzoltóság segítségét, azt, 
hogy a településen így tudtuk megoldani a belvízhelyzetet, hogy az komolyabb problémát nem 
okozott, a tőzoltóság hozzá állásán is múlt. Továbbá múlt az önkormányzatnál dolgozók hozzá állásán, 
a közmunkásainkon is nagyon sok esetben, de a tőzoltóknak csak egy telefon volt, soha nem éreztük, 
hogy nyőg lett volna, inkább megoldandó feladat. Még egyszer nagyon köszönjük, és mindenkinek, 
aki ebben a dologban akár magánszemélyként, akár hivatalból, de dolgozott, azon, hogy egy a 
probléma ne legyen probléma. 
Ennyit szerettem volna hozzá tenni csak.  
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Kérdezem, hogy a költségvetéssel kapcsolatban van-e valakinek kérdése, véleménye, észrevétele? 
Orbán Antal. 
 
Orbán Antal képviselı: Köszönöm a szót polgármester úr, én dr. Adonyi Lajosnak szeretnék 
válaszolni, hogy Holminé Sebık Márta jelezte, hogy a gazdakör számáéra 900 000 forintos költséget 
jelentett a külterületei utakra fordított munka. Ahogyan mondtad, hogy kérkedünk vele, mi nem 
kérkedünk, telefonok jönnek, fıleg a téli idıszakban, kérik a segítségünket. Ez nem kérkedés a 
gazdakör részérıl, szeretném, ha ezt nem úgy vennétek. 
Köszönöm! 
 
Basky András polgármester: Köszönöm szépen! A hó eltakarítás tekintetében egyébként azt 
gondolom, hogy ez is az-az eset, amikor elmondtam, hogy lehet így dolgozni, hogy összefogunk és 
mindenki ott segít ahol tud, így hatékonyabb a munka. Nagyon nagy segítség a gépekkel való segítség, 
hiszen a költségvetést így kevésbé terheljük. 
Az ilyen összefogásnak köszönhetıen érezheti mindenki a lehetı leginkább magáénak a 
településünket. Közösen egy élhetı települést tudunk csinálni. 
Közösen kell cselekednünk, nem szabad várni, hogy majd más megcsinálja helyettünk, hiszen így nem 
fog mőködni a rendszer.  
Köszönöm szépen! 
Alpolgármester úr az imént jelezte, hogy szólni szeretne. 
 
dr. Adonyi Lajos képviselı: Apró képviselı úr mondta az imént, hogy a lakosságra a költségvetésben 
csak 4 % van tervezve, nem biztos, hogy pontosan így fogalmazott, de én azt gondolom, hogy a teljes 
költségvetés a lakosságé,  
 
Apró Ferenc képviselı: Az útjavításra értettem. 
 
dr. Adonyi Lajos képviselı: Akkor elnézést félre értettem, mivel minden a lakosság érdekeit 
szolgálja. Gyakorlatilag ezt szerettem volna csak észrevételezni.  
Orbán Antalnak, pedig azt szeretném mondani, hogy ha egy gazda kijavítja az utat, az a gazdakör 
munkája. 
 
Basky András polgármester: Szerintem ezt a részt zárjuk le, sokan tesznek az utak javítása 
érdekében, és kérjük, hogy ez továbbra is így legyen.   
Magához a költségvetéshez van e még hozzászólás? 
Amennyiben nincs, kérem, hogy aki egyetért a költségvetési rendelet tervezettel az általam elmondott 
létszámjavítással együtt kézfeltartással jelezze. 
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 8 igen szavazattal – 2 ellenszavazat, 1 tartózkodás mellett – 
az alábbi rendeletét alkotta meg. 
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Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 

2/2011. (……….) önkormányzati rendelete 
a 2011. évi költségvetésrıl 

 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi 
XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról 
szóló 1990. évi LXV. törvény 91.§ (1) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva, a gazdasági 
kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény 37.§ (4) bekezdése alapján Bács-Kiskun Megyei 
Kereskedelmi és Iparkamara, a Bács-Kiskun Megyei Agrárkamara, a Lajosmizsei Kereskedık és 
Vendéglátósok Egyesülete, a Lajosmizsei Ipartestület, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. 
törvény 102. § (3) bekezdése szerint a Fekete István Általános Iskola és a Meserét Lajosmizsei 
Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde Alkalmazotti Közössége és Szülıi Szervezete, valamint a 
Fekete István Általános Iskola Diákönkormányzata, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény 16. § (2) bekezdése alapján Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, 
Gyermekjóléti és Szociális Intézménye Közalkalmazotti Tanácsa, a Meserét Lajosmizsei Napközi 
Otthonos Óvoda és Bölcsıde Közalkalmazotti Tanácsa, a Fekete István Általános Iskola 
Közalkalmazotti Tanácsa, Lajosmizse Város Mővelıdési Háza és Könyvtára Közalkalmazotti 
Képviselıje, a köztisztviselık jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 66. § (2) bekezdése alapján 
Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatala Szakszervezeti Bizottsága, a közalkalmazottak jogállásáról 
szóló 1992. évi XXXIII. törvény. 6. § (1) bekezdése alapján Lajosmizse Város Önkormányzata 
Érdekegyeztetı Fóruma, az államháztartás mőködési rendjérıl szóló 292/2009.(XII.19.) Korm. 
rendelet 36. § (3) bekezdése értelmében a Fekete István Általános Iskola, a Meserét Lajosmizsei 
Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde, Lajosmizse Város Mővelıdési Háza és Könyvtára, Lajosmizse 
Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye, Lajosmizse Város 
Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete intézményvezetıi, Lajosmizse Város 
Önkormányzata Képviselı-testületének a Képviselı-testület és Szervei Szervezeti és Mőködési 
Szabályzatáról szóló 7/2007. (III. 08.) önkormányzati rendelete 2. melléklete alapján a Pénzügyi, 
Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság, az Ügyrendi és Sport Bizottság, az Önkormányzat 
Intézményeinek Bizottsága, a Mezıgazdasági és Gazdaságfejlesztési Bizottság véleményének 
kikérésével, Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testülete és Felsılajos Község 
Önkormányzatának Képviselı-testülete között közoktatási feladatok ellátására létrejött 
Intézményfenntartó társulási megállapodás B/3. pontja alapján, valamint Lajosmizse és Felsılajos 
Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézményfenntartó Társulása társulási megállapodása 4.2 
pontja alapján Felsılajos Község Önkormányzata elızetes egyetértésével az alábbi rendeletet alkotja: 

 
1. Általános rendelkezések 

 
1. § 

 
A Lajosmizse Város Önkormányzata rendelet hatálya kiterjed Lajosmizse Város Önkormányzatának 
Képviselı-testületére (továbbiakban: Képviselı-testület) és Lajosmizse Város Önkormányzata 
bizottságaira, Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatalára és az önkormányzat fenntartásában mőködı 
intézményekre (továbbiakban intézmények). 
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2. A költségvetés címrendje, fı összegei és a végrehajtásának általános szabályai 
 

2. § 
 
(1) A Képviselı-testület a költségvetési címrendet 2011. évre a következık szerint határozza meg: 

 
Cím 
szám

a 

Név 

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

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

(továbbiakban: EGYSZI) 
d) Fekete István Általános Iskola (továbbiakban: FIÁI) 
da) Fekete István Általános Iskola Kollégiuma (továbbiakban: FIÁI Kollégium) 
db) Fekete István Általános Iskola Felsılajosi Tagintézménye (továbbiakban: FIÁI Felsılajosi 

tagintézmény) 
e) Lajosmizse Város Mővelıdési Háza és Könyvtára (továbbiakban: Mővelıdési Ház) 
f) Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde (továbbiakban: Óvoda) 
fa) Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde Felsılajosi Tagintézménye 

(továbbiakban: Óvoda Felsılajosi tagintézménye) 
fb) Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde Bölcsıdei Tagintézménye 

(továbbiakban: Óvoda Bölcsıdei tagintézménye) 
 

(2) A nem intézményi keretek közötti szakfeladatok az 1. mellékletben alkotnak önálló címeket. 
 

3. § 
 
(1) A Képviselı-testület az önkormányzati tevékenységek megvalósításáról e rendeletben 

megállapított egységes költségvetés szerint gondoskodik. 
 

(2) A Képviselı-testület  Lajosmizse Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat)  2011. évi 
költségvetésének 

 
a) tárgyévi költségvetési bevételek fıösszegét 1 789 768 e Ft-ban 

aa) mőködési költségvetést 1 530 455 e Ft-ban 

ab) felhalmozási költségvetést 259 313 e Ft-ban 

   

b) tárgyévi költségvetési kiadások fıösszegét 1 884 292 e Ft-ban 

ba) mőködési költségvetést 1 543 883 e Ft-ban 

bb) felhalmozási költségvetést 297 129 e Ft-ban 

bc) pénzforgalom nélküli kiadások 43 280 e Ft-ban 

melybıl: általános tartalék 7 500 e Ft-ban 

           és céltartalék 35 780 e Ft-ban 

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

94 524 e Ft-ban 
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d) A költségvetési hiány belsı finanszírozására 
szolgáló elızı évek pénzmaradványát 94 524 e Ft-ban 

da) mőködési célra 56 708 e Ft-ban 

db) felhalmozási célra 37 816 e Ft-ban 

hagyja jóvá.   

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

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

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

(3) A Képviselı-testület az éves létszám-elıirányzatot költségvetési szervenként az 1.2. melléklet 
szerint hagyja jóvá. 
 

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

 
(5) A Képviselı-testület a Hivatal 2011. évi bevételeinek részletezését a 2.1., 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. 

mellékletek szerint hagyja jóvá. 
 

(6) A Képviselı-testület az önkormányzat elızı évek pénzmaradványának részletezését a 2.6. 
melléklet szerint hagyja jóvá. 

 
(7) A Képviselı-testület az Önkormányzat önállóan mőködı és az önállóan mőködı és gazdálkodó 

(Hivatal kivételével) költségvetési szervek 2011. évi bevételeit a 3. melléklet szerint hagyja jóvá. 
 

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

 
(9) A Képviselı-testület az Önkormányzat egyéb mőködési kiadás részletezését a 4.1. melléklet 

szerint hagyja jóvá. 
 

(10) A Képviselı-testület az Önkormányzat által folyósított ellátások részletezését a 4.2. melléklet 
szerint hagyja jóvá. 

 
(11) A Képviselı-testület a felhalmozási kiadásokat feladatonként a 4.3. melléklet szerinti 

részletezettségben hagyja jóvá. 
 

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

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

elıirányzatait mérlegszerően, egymástól elkülönítetten, - a finanszírozási mőveleteket is 
figyelembe véve - a 6. melléklet, a Hivatal és a helyi kisebbségi önkormányzat összevont 
költségvetési mérlegét 6.1. melléklet és az önkormányzat és a helyi kisebbségi önkormányzat 
összevont költségvetési mérlegét a 6.2. melléklet szerint hagyja jóvá. 
 

(14) A Képviselı-testület az év várható bevételi és kiadási elıirányzatainak teljesülésérıl készített 
elıirányzat-felhasználási ütemtervet a 7. melléklet szerint állapítja meg. 
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(15) Lajosmizse Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat (továbbiakban: CKÖ) költségvetését a 8. 
melléklet tartalmazza. 

 
(16) A Képviselı-testület a közvetett támogatásokat a 9. melléklet szerint állapítja meg. 

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

programok, projektek bevételeit, kiadásait a 10. melléklet szerint hagyja jóvá. 
 

5. § 
 

(1) Az Önkormányzat az egységes költségvetést (bevételek beszedését, kiadások teljesítését) a 
Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetésérıl szóló törvény, az államháztartásról szóló törvény, 
az államháztartás mőködési rendjérıl szóló kormányrendelet, az államháztartás szervezetei 
beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló kormányrendelet, az 
államháztartási szakfeladatok rendjérıl szóló nemzetgazdasági minisztérium tájékoztatója,  
Lajosmizse Város  Önkormányzata Képviselıt-testületének a Képviselı-testület és Szervei 
Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló rendelete, valamint a költségvetési rendelet 
elıírásainak megfelelıen hajtja végre a Hivatal és az IGSZ útján. A költségvetés végrehajtásáért a 
polgármester felel. 
 

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

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

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

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

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

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

 

(4) A költségvetési szervek a Képviselı-testület által jóváhagyott költségvetés fıösszegét és a kiemelt 
elıirányzatokat kötelesek betartani. 
 

(5) A költségvetési szervek rendelkezésére álló 2010. év végi pénzeszközök záró állománya - az elızı 
évi elıirányzatokon belül vállalt kötelezettségek teljesítésére - felhasználható. 
 

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

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

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

(8) Az önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szervek (IGSZ és Hivatal) elismert 
tartozásállománya (30 napot meghaladó) eléri az 1 millió forintot, a tartozásállományról kötelesek 
adatszolgáltatást teljesíteni a tárgyhót követı 10-ig az önkormányzat részére. 
 

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

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

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

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

támogatását a köztisztviselık jogállásáról szóló törvény elıírása szerint. 
 

(12) Az Önkormányzat által támogatott szervezetek kötelesek legkésıbb a tárgyévet követı év 
január 31-ig a támogatott célnak megfelelı felhasználásról számlákkal igazolt írásbeli elszámolást 
készíteni. A folyó évi támogatás benyújtására csak az jogosult, akinek az elızı évi támogatás 
számlákkal igazolt elszámolása elfogadásra került. 
 

(13) A sportszervezetek támogatására képzett keret felosztásáról az Ügyrendi és Sport Bizottság, a 
társadalmi szervezetek támogatására képzett keret felosztásáról az Önkormányzat Intézményeinek 
Bizottsága (kivéve Lajosmizsei Tőzvédelmi és Mőszaki Mentési Köztestület; CKÖ; Történelmi 
egyházak; Lajosmizséért Közalapítvány; Lajosmizsei Rendırırs) javaslata alapján a Képviselı-
testület a márciusi ülésen dönt. 

 
(14) A költségvetés általános tartalékot tartalmaz, melynek felhasználásáról a Képviselı-testület 

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

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

dönt. 
 

(16) Az önkormányzat a 2011. évi feladatellátása során felmerülı átmeneti likviditási nehézségeket 
folyószámla hitel igénybevételével tervezi megoldani. 

 
 

3. Záró rendelkezések 
 

6. § 
 

E rendelet kihirdetését követı 3. napon lép hatályba, rendelkezései 2011. január 1. napjától 
alkalmazandók. 
 
 

/: Basky András   :/     /: Kutasiné Nagy Katalin :/ 
       polgármester                                                                                 jegyzı 
 

A kihirdetés ideje: 2011. ………………..   

 
        /: Kutasiné Nagy Katalin :/ 
             jegyzı 
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        1. melléklet a 2/2011. (……..) önkormányzati rendelethez 

               

Nem intézményi keretek közötti szakfeladatok kiadásának alakulása 
 

       .      Ezer Ft-ban 

Megnevezés 
Szakfeladat Személyi 

juttatás 
Munka-adókat 
terhelő járulék 

Dologi és egyéb 
folyó kiadás 

Szociál-
politikai 
juttatás 

Támogatásértékű 
működési kiadás 

Működési célú 
pénzeszközátadás 
államháztartáson 

kívülre  

Általános 
tartalék 

Céltartalék Beruházás Felújítás 

Felhalmozási célú 
pénzeszközátadás 
államháztartáson 

kívülre 

Összesen 
Engedélyezett
létszámkeret 

(fő) 

1. Víztermelés, kezelés, ellátás 360000     1 870                 1 870 
  

2. Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 370000           200           200 
  

3. Települési hulladékbegyűjtés, szállítás 381103     1 645                 1 645 
  

4. Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása 382101                 186 375     186 375 
  

5. Folyadék szállítási szolgáltatás .közmű építése 
(csatorna) 422100                 32 547     32 547 

  

6. Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása 
(belterület.) 522110     12 000                 12 000 

  

7. Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása 
(külterület.) 522110     5 000                 5 000 

  

8. Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 682001     650               980 1 630 
  

9. Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
(Piac) 682002 4 708 1 271 5 485                 11 464 

8 

10. Zöldterület-kezelés (Park) 813000 7 611 1 938 5 155                 14 704 
6 

11. Települési kisebbségi önk. igazgatási 
tevékenység (CKÖ) 841127     267                 267 

  

12. Közvilágítás 841402     32 684                 32 684 
  

13. Város-, községgazdálkodás máshová nem 
sorolt szolgáltatások 841403     1 000                 1 000 

  

14. Bölcsıdei ellátás 889101                 52 130     52 130 
  

15. Civil szervezetek mőködési támogatása 890301         800 15 000           15 800 
  

16. Sportlétesítmények működtetése és 
fejlesztése 931102 4 812 1 241 2 727                 8 780 

3 

17. Köztemető fenntartás és üzemeltetés 963102                       0 
  

18. Önkormányzat igazgatási tevékenysége    178 428 44 693 84 931       7 500 35 780 25 097     376 429 
51 

19. Szociálpolitikai ellátás      5 640   165 640               171 280 
  

20. Összesen   195 559 54 783 153 414 165 640 800 15 200 7 500 35 780 296 149 0 980 925 805 
68 
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      1.1. melléklet a 2/2011. (……...) önkormányzati rendelethez 
             

A Hivatal igazgatási tevékenységének szakfeladatokra történı megbontása 
           Ezer Ft-ban 

 

Megnevezés 
Szakfeladat Személyi 

juttatás 

Munka-
adókat 
terhelő 
járulék 

Dologi és 
egyéb 
folyó 

kiadás 

Szociál-
politikai 
juttatás 

Működési 
célú és 

támoga-
tásértékű 
működési

kiadás 

Tartalék Beruházás  

Felhalmozási 
célú 

pénzeszköz 
átadás 

Összesen 
Engedélyezett 
létszám keret 

(fő) 

 
1. Igazgatási tevékenység 841126 96 694 24 302 55 382           176 378 33 

 

2. Adó, illeték kiszabása, 
beszedése 

841133 21 527 5 364 7059           33 950 6 

 
3. Területi igazgatás 841124 37 901 9 557 12185           59 643 11 

 
4. Jogalkotás 841112 22 306 5 470 10305     43 280 25 097   106 458 1 

 5. Összesen  178 428 44 693 84 931 0 0 43 280 25 097 0 376 429 51 
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1.2. melléklet a 2/2011. (….) önkormányzati rendelethez 

 
Létszám elıirányzat alakulása önállóan mőködı és gazdálkodó; önállóan mőködı 

intézményenként 
           

 
Megnevezés 

Eredeti 
előirányzat 

 1. Zöldterület-kezelés (Park) 6 

 2. Önkormányzat igazgatási tevékenysége  51 

 3. Települési kisebbségi önkormányzat igazgatási tevékenysége   

 4. Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése 3 

 5. Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (Piac) 8 

 6. Önkormányzat összesen 68 

 7. IGSZ 6 

 8. FIÁI 91 

 9. FIÁI Kollégiuma 33 

 10. Óvoda 53 

 11. Művelődési Ház 14 

 12. EGYSZI 37 

 13. FIÁI Felsőlajosi tagintézménye 8 

 14. Óvoda Felsőlajosi tagintézménye 7 

 15. Óvoda Bölcsődei tagintézménye 7 

 16. Intézmény összesen 256 

 17. Mindösszesen 324 
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2. melléklet a 2/2011. (……….) önkormányzati rendelethez 

     

Az Önkormányzat 2011. évi bevételei 
 

    EEzer Ft-ban 

  
Megnevezés Hivatal IGSZ  

Összesen 
  1. Költségvetési bevételek       

  1.1. Mőködési bevételek 1 357 231 173 224 1 530 455 

  1.1.1. Mőködési bevételek  27 060 82 892 109 952 

  1.1.2. Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei  629 837 0 629 837 

    1.1.2.1. Helyi adók  263 500   263 500 

    1.1.2.2. Átengedett központi adók  359 187   359 187 

    1.1.2.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek  7 150   7 150 

  1.1.3. Mőködési támogatások 584 038 0 584 038 

    1.1.3.1. Normatív hozzájárulások  469 580   469 580 

    1.1.3.2. Központosított elıirányzatokból mőködési célúak      0 

    1.1.3.3. Helyi önkormányzatok kiegészítı támogatása      0 

  
  1.1.3.4. Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott elıadó-mővészeti 
szervezetek támogatása      0 

    1.1.3.5. Normatív kötött felhasználású támogatások  114 458   114 458 

  1.1.4. Egyéb mőködési bevételek 116 296 90 332 206 628 

    1.1.4.1. Támogatásértékő mőködési bevételek összesen  92 842 44 929 137 771 

       1.1.4.1.1.ebbıl: támogatás értékő mőködési bevételek társadalombiztosítási alaptól    44 929 44 929 

    1.1.4.2. Mőködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl  23 454 45 403 68 857 

    1.1.4.3. Elızı évi mőködési célú elıirányzat maradvány, pénzmaradvány átvétel      0 

    1.1.4.4. Elızı évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések     0 

  1.2. Felhalmozási bevételek 259 313 0 259 313 

  1.2.1. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek  19 800 0 19 800 

    1.2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése  16 500   16 500 

    1.2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tıke bevételei  3 300   3 300 

    1.2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei      0 

  1.2.2. Felhalmozási támogatások 0 0 0 

    1.2.2.1. Központosított elıirányzatokból fejlesztési célúak      0 

    1.2.2.2. Fejlesztési célú támogatások      0 

  1.2.3. Egyéb felhalmozási bevételek 239 513 0 239 513 

    1.2.3.1. Támogatásértékő felhalmozási bevételek összesen      0 

    1.2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl  239 513   239 513 

    1.2.3.3. Elızı évi felhalmozási célú elıirányzat maradvány, pénzmaradvány átvétel     0 

  1.3. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele      0 

  1.4. Pénzforgalom nélküli bevételek 0 0 0 

  1.5. Költségvetési bevételek összesen 1.1.+1.2.+1.3.+1.4. 1 616 544 173 224 1 789 768 

  1.6. Elızı évek pénzmaradványának igénybevétele  80 632 13 892 94 524 

  1.6.1. Mőködési célra 42 816 13 892 56 708 

  1.6.2. Felhalmozási célra 37 816   37 816 

  1.7. Finanszírozási bevételek összesen     0 

 1.8.Tárgyévi bevételek, a belsı és külsı finanszírozási mőveletekkel együtt 1 697 176 187 116 1 884 292 

  1.9. Irányító szervtıl kapott támogatás    771 371 771 371 
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2.1. melléklet a 2/2011. (……….) önkormányzati rendelethez 
  

  

Mőködési bevételek részletezése 
 Ezer Ft-ban 

Megnevezés eredeti el ıirányzat 

1. Közhatalmi bevételek  3 000 

2. Egyéb saját mőködési bevétel  22 060 

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

4. Mőködési célú hozam- és kamatbevételek  0 

5. Mőködési bevételek  27 060 

   

2.2. melléklet a 2/2011. (……….) önkormányzati rendelethez 
  

Önkormányzat sajátos mőködési bevételei 
  

Helyi adók részletezése 
  Ezer Ft-ban 

Megnevezés eredeti el ıirányzat 

1. Idegenforgalmi adó  3 500 
2. Iparőzési adó állandó jelleggel végzett iparőzési 
tevékenység után  260 000 

3. Helyi adók összesen  263 500 

  

Átengedett központi adók részletezése 
 Ezer Ft-ban 

Megnevezés eredeti el ıirányzat 

1. Személyi jövedelemadó helyben maradó része  80 604 

2. Jövedelemkülönbség mérséklése  165 583 

3. Gépjármőadó  113 000 

4. Átengedett központi adók  359 187 

  

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

Megnevezés eredeti el ıirányzat 

1. Pótlékok, bírságok  6 650 

2. Környezetvédelmi bírság  0 

3. Talajterhelési díj  500 

4. Egyéb sajátos bevételek  0 

5. Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek 7 150 
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2.3. melléklet a 2/2011. (……….) önkormányzati rendelethez 
Mőködési támogatások részletezése 

Ezer Ft-ban 

Megnevezés eredeti el ıirányzat 

1. Normatív hozzájárulások  469 580 

      1.1.1. Lakosságszámhoz kötött  52 418 

      1.1.2. Feladatmutatóhoz kötött  417 162 

      1.2.1. Közoktatási feladatokra 326 987 

      1.2.2. Szociális feladatokra 80 591 

      1.2.3. Globális feladatokra 62 002 

2.Normatív kötött felhasználású támogatások  114 458 

2.1. Kiegészítı támogatás egyes közoktatási feladatokhoz  3 031 

2.2. Egyes szociális feladatok támogatása  122 

2.3. Szociálpolitikai juttatásokra  111 305 

3. Mőködési támogatások összesen 584 038 

 
2.4. melléklet a 2/2011. (……...) önkormányzati rendelethez 

 
Egyéb mőködési bevételek 

Támogatásértékő mőködési bevételek részletezése 
Ezer Ft-ban 

Megnevezés eredeti el ıirányzat 

1. Támogatásértékű működési bevétel kp-i költségvetési 
szervtől (09/07) (CKÖ 210 eFt, Bölcsőde 5.929 eFt, 
Szociálpolitikai juttatás 24.940 eFt) 

31 079 

2. Támogatásértékű működési bevétel helyi 
önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 
(09/13)(Felsőlajostól működésre: 9.366 eFt és egészségügyi 
szolgáltatás: 4.434 eFt, Közoktatási és Szociális 11.319 eFt, 
Kerekegyházától Belső Ellenőrzési Társulás 664 eFt) 

25 783 

3. Támogatásértékű működési bevétel Többcélú Kistérségi 
Társulástól (09/14) (Közoktatás 26.688 eFt, Szociális 6.392 eFt, 
Logopédia 2.158 eFt + 2010. évi elmaradás: 742 eFt) 

35 980 

4. Támogatásértékő mőködési bevételek  92 842 

 
Mőködési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülr ıl 

Ezer Ft-ban 

Megnevezés eredeti el ıirányzat 

1. Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 
(07/25) (ÁROP-Roma) 

3 007 

2. Működési célú pénzeszközátvétel az EU költségvetésből 
(07/29) (ÁROP-Hivatal fejlesztés; TÁMOP-Gyermekjóléti) 

17 718 

3. TIOP-1.1.1-07/0-2008-0923 "Professzionális oktatás elérése 
az IKT eszközökkel a Fekete István Általános Iskolában 
Lajosmizsén és Felsőlajoson" 

2 729 

4. Mőködési célú pénzeszközátvétel államháztartáson 
kívülr ıl  

23 454 
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2.5. melléklet a 2/2011. (……….) önkormányzati rendelethez 
  

Felhalmozási bevételek részletezése 

  

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítés részletezése 
  

 Ezer Ft-ban 

Megnevezés eredeti el ıirányzat 

1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 16 500 

 

Sajátos felhalmozási és tıke bevételek részletezése 
 Ezer Ft-ban 

Megnevezés eredeti el ıirányzat 

1.Önkormányzati lakások értékesítése (törlesztés)  1500 

2.Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, 
koncesszióból származó bevétel. 

1800 

3.Önkormányzat sajátos felhalmozási és tıke bevételei  3 300 

 

Egyéb felhalmozási bevételek részletezése 
 Ezer Ft-ban 

Megnevezés eredeti el ıirányzat 

1. Beruházási célú pénzeszközátvétel EU költségvetésből 
DAOP - Bölcsőde 

51 416 

2. TIOP-1.1.1-07/0-2008-0923 "Professzionális oktatás 
elérése az IKT eszközökkel a Fekete István Általános 
Iskolában Lajosmizsén és Felsőlajoson" 

25 097 

3. DAOP-5.2.1/E-09-2010-0004 Folyékony hulladéklerakó 
rekultiváció 

63 000 

4. DAOP-5.2.1/E-09-2010-0005 Szilárd hulladéklerakó 
rekultiváció 

100 000 

5. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson 
kívülr ıl  239 513 
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  2.6. melléklet a 2/2011. (……….) önkormányzati rendelethez 
      

Elızı évek pénzmaradványának részletezése 
    Ezer Ft-ban 

  
Megnevezés Hivatal  IGSZ  Összesen  

  1. Működési célú pénzmaradvány 42 816 13 892 56 708 

  2. Felhalmozási célú pénzmaradvány 37 816   37 816 

  3. Elızı évek pénzmaradványa összesen 80 632 13 892 94 524 

 



 30 

3. melléklet a 2/2011. (……..) önkormányzati rendelethez 
           

           

Az Önkormányzat önállóan mőködı és gazdálkodó; önállóan mőködı költségvetési szervek 2011. évi bevételei 

Ezer Ft-ban 

  
Megnevezés IGSZ EGYSZI FIÁI 

FIÁI 
Kollégiuma 

Művelődési 
Ház 

Óvoda 
FIÁI Felsőlajosi 
tagintézménye 

Óvoda 
Felsőlajosi 

tagintézménye 

Összesen 

  1. Költségvetési bevételek                 0 

  1.1. Mőködési bevételek                 0 

  1.1.1. Mőködési bevételek    14 763 3 870 28 554 5 850 23 586 2 991 3 278 82 892 

  1.1.2. Egyéb mőködési bevételek                 0 

    1.1.2.1. Támogatásértékő mőködési bevételek összesen      20 697   19 706 5 000     45 403 

     1.1.2.1.1.ebbıl: támogatás  értékő mőködési bevétel társadalombiztosítási    alaptól    44 929             44 929 

    1.1.2.2. Mőködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl                  0 

  1.2. Felhalmozási bevételek                 0 

  1.2.1. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek                  0 

    1.2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése                  0 

  1.2.2. Egyéb felhalmozási bevételek                 0 

    1.2.2.1. Támogatásértékő felhalmozási bevételek összesen                  0 

    1.2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl                  0 

    1.2.2.3. Elızı évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétel                  0 

  1.3. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele                  0 

  1.4. Pénzforgalom nélküli bevételek                 0 

  1.5. Költségvetési bevételek összesen 1.1.+1.2.+1.3.+1.4.                 0 

  1.6. Elızı évek pénzmaradványának igénybevétele                  0 

  1.6.1. Mőködési célra   1 200 6 978 1 895 800 2 019 500 500 13 892 

  1.6.2. Felhalmozási célra                 0 

  1.7. Finanszírozási bevételek összesen                 0 

 1.8.Tárgyévi bevételek, a belsı és külsı finanszírozási mőveletekkel együtt    60 892 31 545  30 449  26 356  30 605  3 491  3 778  187 116 

  1.9. Irányító szervtıl kapott támogatás                    
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 4. melléklet a 2/2011. (……….) önkormányzati rendelethez 
     

Az Önkormányzat 2011. évi kiadásai 
   Ezer Ft-ban 

  
Megnevezés Hivatal IGSZ  

Összesen 
  1. Költségvetési kiadások       
  1.1. Működési kiadások 585 396 958 487 1 543 883 

  1.1.1. Személyi juttatás  195 559 527 610 723 169 

  1.1.2. Munkaadókat terhelı járulékok 54 783 135 405 190 188 

  1.1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások  153 414 295 472 448 886 

  1.1.4. Egyéb mőködési kiadások: 181 640   181 640 

    1.1.4.1. Támogatásértékő mőködési kiadások  800   800 

  

  1.1.4.2. Mőködési célú pénzeszközátadás 
államháztartáson kívülre  

15 200   15 200 

  

  1.1.4.3. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás, 
támogatás  

164 640   165 640 

  

  1.1.4.4. Elızı évi mőködési célú elıirányzat maradvány, 
pénzmaradvány átadás  

    0 

  1.1.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai      0 

  1.2. Felhalmozási kiadások 297 129 0 297 129 

  1.2.1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val  296 149   296 149 

  1.2.2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val      0 

  1.2.3. Egyéb felhalmozási kiadások 980   980 

    1.2.3.1. Támogatásértékő felhalmozási kiadások      0 

  

  1.2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás 
államháztartáson kívülre  

980   980 

  

  1.2.3.3. Elızı évi felhalmozási célú elıirányzat 
maradvány, pénzmaradvány átadás  

    0 

  1.3. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése      0 

  1.4. Pénzforgalom nélküli kiadások 43 280 0 43 280 

    1.4.1.ebbıl: általános tartalék 7 500   7 500 

    1.4.2.           céltartalék 35 780   35 780 

  1.5. Költségvetési kiadások összesen 1.1.+1.2.+1.3.+1.4. 925 805 958 487 1 884 292 

 

1.6. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek 
folyósított támogatás  

771 371   771 371 

 

Céltartalék részletezése 
   Ezer Ft-ban 

 Megnevezés Önkormányzat 

 1. Környezetvédelmi Alap 200 

 2. Kezességvállalás 15 000 

 3. Óvoda Bölcsıde tagintézményének mőködési kiadásai 17 310 

 4. Gyermekétkeztetés támogatása 150 

 5. Iskolapszichológiai pályázat (Többcélú Kistérségi Társulás) 1 300 

 6. Közfoglalkoztatás támogatása 1 820 

 7. Céltartalék összesen 35 780 
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  4.1. melléklet a 2/2011. (……….) önkormányzati rendelethez 
    

    

 Egyéb mőködési kiadás részletezése 
    

Támogatásértékő mőködési kiadás 
    

   Ezer Ft-ban 
 

 
Megnevezés eredeti 

elıirányzat 
 Támogatásértékű működési kiadás (Lajosmizse Rendőrőrs, CKÖ)  800 

       

    

    

Mőködési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 
    

   Ezer Ft-ban 
 

 
Megnevezés eredeti 

elıirányzat 
 1. Társadalmi szervezetek 750 

 2. Sportszervezetek 5 300 

 3. Egyéb szervezetek 4 200 

 4. Egyéb támogatások 4 950 

 
5. Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 
összesen  15 200 
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 4.2. melléklet a 2/2011. (……...) önkormányzati rendelethez 

    

Önkormányzat által folyósított ellátások részletezése 
 Ezer Ft-ban 

Megnevezés Szakfeladat  
eredeti 

elıirányzat 
1. Rendszeres szociális segély (55 éven felüliek,14 éven aluliak) 882111 19 000 

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

3. Rendszeres szociális segély egészségkárosodott személyek részére 882111 7 500 

4. Rendelkezésre állási támogatás  882111 4 750 

5. Bérpótló juttatás  882111 59 750 

6. Közcélú munka (2010. december hónapra járó, 2011. január hónapban kifizetendő) 882111 500 

7. Idõskorúak járadéka  882112 15 000 

8. Lakásfenntartási támogatás (normatív)  882113 9 000 

9. Adósságkezelési szolgáltatásban részesülőknek kifizetett lakásfenntartási támogatás      

10. Lakásfenntartási támogatás (helyi megállapítás)  882114 400 

11. Adósságcsökkentési támogatás      

12. Ápolási díj  (normatív)  882115 23 500 

13. Ápolási díj (helyi megállapítás)       

14. Átmeneti segély  882122 5 000 

15. Temetési segély  882123 1 500 

16. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli támogatása  882117 12 000 

17. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótléka  882118 300 

18. Óvodáztatási támogatás  882119 500 

19. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (helyi megállapítás)  882124 40 

20. Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás     

21. Rászorultságtól függő pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen   158 740 

22. Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás      

23. Természetben nyújtott rendszeres szociális segély      

24. Adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása      

25. Átmeneti segély  882122 1 000 

26. Temetési segély      

27. Köztemetés  882203 1 100 

28. Közgyógyellátás  882202 2 200 

29. Rászorultságtól függő normatív kedvezmények (mozgáskorlátozottak támogatása) 882125 1 300 

30. Megelőlegezett gyermektartásdíj 882129 1 300 

31. Étkeztetés      

32. Házi segítségnyújtás      

33. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás      

34. Természetben nyújtott óvodáztatási támogatás      

35. Természetben nyújtott szociális ellátások összesen   6 900 

36.  Önkormányzatok által folyósított szociális, gyermekvédelmi  
ellátások összesen 

 165 640 

37. Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás     

38. Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni 
ellátás 

    

39. Önkormányzatok által folyósított ellátások összesen      

40. Ápolási díj járuléka   5 640 
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 4.3. melléklet a 2/2011. (……...) önkormányzati rendelethez 
   

   

Felhalmozási kiadások részletezése 
  

  
 Ezer Ft-ban 

Megnevezés eredeti 
elıirányzat 

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

32 547 

2. DAOP-4.1.3/C-2f-20009-0019 Elsı Esély Program Bölcsıdei 
ellátás biztosítása Lajosmizse Városban 

52 130 

3. TIOP-1.1.1-07/0-2008-0923 "Professzionális oktatás elérése az 
IKT eszközökkel a Fekete István Általános Iskolában Lajosmizsén 
és Felsılajoson" 

25 097 

4. DAOP-5.2.1/E-09-2010-0004 Folyékony hulladéklerakó 
rekultiváció 

63 000 

5. DAOP-5.2.1/E-09-2010-0004 Folyékony hulladéklerakó 
rekultiváció (saját forrás) 

5 204 

6. DAOP-5.2.1/E-09-2010-0005 Szilárd hulladéklerakó 
rekultiváció 

100 000 

7. DAOP-5.2.1/E-09-2010-0005 Szilárd hulladéklerakó 
rekultiváció (saját forrás) 

18 171 

8. Beruházási kiadások ÁFÁ-val  296 149 
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    5. melléklet a 2/2011. (……….) önkormányzati rendelethez 
          

Az Önkormányzat önállóan mőködı és gazdálkodó; önállóan mőködı költségvetési szervek 2011. évi kiadásai 
          

         
Ezer Ft-

ban 

1. Költségvetési kiadások IGSZ EGYSZI FIÁI 
FIÁI 

Kollégiuma 
Művelődési 

Ház 
Óvoda 

FIÁI Felsőlajosi 
tagintézménye 

Óvoda 
Felsőlajosi 

tagintézménye 
Összesen 

1.1. Működési kiadások 22 294 147 911 323 955 143 120 69 549 183 322 39 569 28 767 958 487 

1.1.1. Személyi juttatás  15 910 71 472 219 552 50 818 33 993 101 877 20 605 13 383 527 610 

1.2.2. Munkaadókat terhelı járulékok  4 179 18 001 57 145 13 052 8 882 25 511 5 197 3 438 135 405 

1.1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások  2 205 58 438 47 258 79 250 26 674 55 934 13 767 11 946 295 472 

1.1.4. Egyéb mőködési kiadások:                 0 

  1.1.4.1. Támogatásértékő mőködési kiadások                  0 

  1.1.4.2. Mőködési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre                  0 

  1.1.4.3. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás                  0 
  1.1.4.4. Elızı évi mőködési célú elıirányzat maradvány, pénzmaradvány 
átadás                 

0 

1.1.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai                  0 

1.2. Felhalmozási kiadások                 0 

1.2.1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val                  0 

1.2.2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val                  0 

1.2.3. Egyéb felhalmozási kiadások                 0 

  1.2.3.1. Támogatásértékő felhalmozási kiadások                  0 

  1.2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre                  0 
  1.2.3.3. Elızı évi felhalmozási célú elıirányzat maradvány, pénzmaradvány 
átadás                  

0 

1.3. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése                  0 

1.4. Pénzforgalom nélküli kiadások                 0 

  1.4.1.ebbıl: általános tartalék                 0 

  1.4.2.           céltartalék                 0 

1.5.Költségvetési kiadások összesen 1.1.+1.2.+1.3.+1.4. 22 294 147 911 323 955 143 120 69 549 183 322 39 569 28 767 958 487 
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    6. melléklet a 2/2011. (……...) önkormányzati rendelethez 

        

Az Önkormányzat 2011. évi összevont költségvetési mérlege  

       Ezer Ft-ban 

  Hivatal (+CKÖ) IGSZ Mindösszesen   Hivatal (+CKÖ) IGSZ Mindösszesen 

1. Költségvetési bevételek       2. Költségvetési kiadások       

1.1 Működési költségvetés 1 357 231 173 224 1 530 455 2.1. Működési költségvetés 585 396 958 487 1 543 883 

1.1.1. Működési bevételek  27 060 82892 109 952 2.1.1. Személyi juttatások 195 559 527 610 723 169 

1.1.2. Önkormányzatok sajátos működési 
bevételei  

629 837   629 837 2.1.2. Munkaadókat terhelő járulékok  54 783 135 405 190 188 

1.1.3.  Működési támogatások  584 038   584 038 2.1.3. Dologi kiadások és egyéb folyó 
kiadások 

153 414 295 472 448 886 

1.1.4. Egyéb működési bevételek 116 296 90332 206 628 2.1.4. Egyéb működési kiadások  181 640   181 640 

        2.1.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai 0   0 

1.2. Felhalmozási költségvetés 259 313 0 259 313 2.2. Felhalmozási költségvetés 297 129 0 297 129 

1.2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 19 800   19 800 2.2.1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val 296 149   296 149 

1.2.2. Felhalmozási jellegű támogatások      0 2.2.2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val 0   0 

1.2.3. Egyéb felhalmozási bevételek 239 513   239 513 2.2.3. Egyéb felhalmozási kiadások 980   980 

1.3. Támogatási célú kölcsönök visszatérülése, 
igénybevétele 

0 0 0 2.3. Támogatási célú kölcsönök nyújtása, 
törlesztése 

0 0 0 

1.3.1. Működési célra 0   0 2.3.1. Működési célra 0   0 

1.3.2. Felhalmozási célra 0   0 2.3.2. Felhalmozási célra 0   0 

1.4. Pénzforgalom nélküli bevételek     0 2.4. Pénzforgalom nélküli kiadások  43 280   43 280 

1.5. Költségvetési bevételek összesen: 
I.+II.+III.+IV. 

1 616 544 173 224 1 789 768 2.5. Költségvetési kiadások összesen: 
I.+II.+III.+IV. 

925 805 958 487 1 884 292 

1.6. Előző évek pénzmaradványának 
igénybevétele  

80 632 13 892 94 524       0 

1.6.1. Működési célra 42 816 13 892 56 708       0 

1.6.2. Felhalmozási célra 37 816   37 816       0 

1.7. Finanszírozási bevételek összesen 0   0 2.6. Finanszírozási kiadások összesen     0 

1.8.Tárgyévi bevételek, a belső és külső 
finanszírozási műveletekkel együtt: 

1 697 176 187 116 1 884 292 
2.7.Tárgyévi kiadások, a belső és külső 
finanszírozási műveletekkel együtt:  

925 805 958 487 1 884 292 
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6.1. melléklet a 2/2011. (………...) önkormányzati rendelethez 

 
Az Önkormányzat 2011. évi összevont költségvetési mérlege  

       Ezer Ft-ban 

  
Hivatal 

(CKÖ nélkül) 
CKÖ Hivatal + CKÖ   

Hivatal 
(CKÖ nélkül) 

CKÖ Hivatal + CKÖ 

1. Költségvetési bevételek       2. Költségvetési kiadások      

1.1. Működési költségvetés 1 357 021 210 1 357 231 2.1.  Működési költségvetés 585 129 267 585 396 

1.1.1. Működési bevételek  27 060   27 060 2.1.1. Személyi juttatások 195 559   195 559 

1.1.2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei  629 837   629 837 2.1.2. Munkaadókat terhelő járulékok  54 783   54 783 

1.1.3.  Működési támogatások  584 038   584 038 
2.1.3. Dologi kiadások és egyéb folyó 
kiadások 

153 147 267 153 414 

1.1.4. Egyéb működési bevételek 116 086 210 116 296 2.1.4. Egyéb működési kiadások  181 640   181 640 

        2.1.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai 0   0 

1.2. Felhalmozási költségvetés 259 313 0 259 313 2.2. Felhalmozási költségvetés 297 129 0 297 129 

1.2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 19 800   19 800 2.2.1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val 296 149   296 149 

1.2.2. Felhalmozási jellegű támogatások      0 2.2.2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val 0   0 

1.2.3. Egyéb felhalmozási bevételek 239 513   239 513 2.2.3. Egyéb felhalmozási kiadások 980   980 

1.3. Támogatási célú kölcsönök visszatérülése, 
igénybevétele 

0 0 0 
2.3. Támogatási célú kölcsönök nyújtása, 
törlesztése 

0 0 0 

1.3.1. Működési célra 0   0 2.3.1. Működési célra 0   0 

1.3.2. Felhalmozási célra 0   0 2.3.2. Felhalmozási célra 0   0 

1.4. Pénzforgalom nélküli bevételek     0 2.4. Pénzforgalom nélküli kiadások  43 280   43 280 

1.5. Költségvetési bevételek összesen: 
1.1.+1.2.+1.3.+1.4. 

1 616 334 210 1 616 544 
2.5. Költségvetési kiadások összesen: 
2.1.+2.2.+2.3.+2.4. 

925 538 267 925 805 

1.6. Előző évek pénzmaradványának igénybevétele  80 575 57 80 632       0 

1.6.1. Működési célra 42 759 57 42 816 2.6. Intézményfinanszírozás 771 371   771 371 

1.6.2. Felhalmozási célra 37 816   37 816       0 

1.7. Finanszírozási bevételek összesen 0   0 2.7. Finanszírozási kiadások összesen     0 

1.8. Tárgyévi bevételek, a belső és külső  
finanszírozási műveletekkel együtt: 

1 696 909 267 1 697 176 
2.8. Tárgyévi kiadások, a belső és külső 
finanszírozási műveletekkel együtt:  

1 696 909 267 1 697 176 
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6.2. melléklet a 2/2011. (………..) önkormányzati rendelethez 

 
Az Önkormányzat 2011. évi összevont költségvetési mérlege  

        

       Ezer Ft-ban 
  Önkormányzat CKÖ Mindösszesen   Önkormányzat CKÖ Mindösszesen 

1. Költségvetési bevételek       2. Költségvetési kiadások       

1.1. Működési költségvetés 1 530 245 210 1 530 455 2.1. Működési költségvetés 1 543 616 267 1 543 883 

1.1.1. Működési bevételek  109 952   109 952 2.1.1. Személyi juttatások 723 169   723 169 

1.1.2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei  629 837   629 837 2.1.2. Munkaadókat terhelő járulékok  190 188   190 188 

1.1.3.  Működési támogatások  584 038   584 038 2.1.3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 448 619 267 448 886 

1.1.4. Egyéb működési bevételek 206 418 210 206 628 2.1.4. Egyéb működési kiadások  181 640   181 640 

        2.1.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai 0   0 

1.2. Felhalmozási költségvetés 259 313 0 259 313 2.2. Felhalmozási költségvetés 297 129 0 297 129 

1.2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 19 800   19 800 2.2.1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val 296 149   296 149 

1.2.2. Felhalmozási jellegű támogatások      0 2.2.2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val 0   0 

1.2.3. Egyéb felhalmozási bevételek 239 513   239 513 2.2.3. Egyéb felhalmozási kiadások 980   980 

1.3. Támogatási célú kölcsönök visszatérülése, 
igénybevétele 

0 0 0 
2.3. Támogatási célú kölcsönök nyújtása, 
törlesztése 

0 0 0 

1.3.1. Működési célra 0   0 2.3.1. Működési célra 0   0 

1.3.2. Felhalmozási célra 0   0 2.3.2. Felhalmozási célra 0   0 

1.4. Pénzforgalom nélküli bevételek     0 2.4. Pénzforgalom nélküli kiadások  43 280   43 280 

1.5 Költségvetési bevételek összesen: 
1.1.+1.2.+1.3.+1.4. 

1 789 558 210 1 789 768 
2.5. Költségvetési kiadások összesen: 
2.1.+2.2.+2.3.+2.4. 

1 884 025 267 1 884 292 

1.6. Előző évek pénzmaradványának igénybevétele  94 467 57 94 524       0 

1.6.1. Működési célra 56 651 57 56 708       0 

1.6.2. Felhalmozási célra 37 816   37 816       0 

1.7. Finanszírozási bevételek összesen 0   0 2.6 Finanszírozási kiadások összesen     0 

1.8. Tárgyévi bevételek, a belső és külső 
finanszírozási műveletekkel együtt: 

1 884 025 267 1 884 292 
2.7.Tárgyévi kiadások, a belső és külső 
finanszírozási műveletekkel együtt:  

1 884 025 267 1 884 292 
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    7. melléklet a 2/2011. (………….) önkormányzati rendelethez 

 
2011. évi elıirányzat felhasználási ütemterv 

            Ezer Ft-ban 

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

1.Pénzmaradvány 94 524                       94 524 

2.Bevételi többlet   90 253 85 982 81 711 77 440 73 169 68 898 64 627 60 356 56 085 51 814 47 543   

3.Működési bevételek 9 163 9 163 9 163 9 163 9 163 9 163 9 163 9 163 9 163 9 163 9 163 9 159 109 952 
4.Önkormányzat sajátos 
működési bevételei 52 486 52 486 52 486 52 486 52 486 52 486 52 486 52 486 52 486 52 486 52 486 52 491 629 837 

5.Működési támogatás 48 670 48 670 48 670 48 670 48 670 48 670 48 670 48 670 48 670 48 670 48 670 48 668 584 038 

6.Egyéb működési bevételek 17 219 17 219 17 219 17 219 17 219 17 219 17 219 17 219 17 219 17 219 17 219 17 219 206 628 
7.Felhalmozási és tőke jellegű 
bevételek 1 650 1 650 1 650 1 650 1 650 1 650 1 650 1 650 1 650 1 650 1 650 1 650 19 800 

8.Egyéb felhalmozási bevételek 19 959 19 959 19 959 19 959 19 959 19 959 19 959 19 959 19 959 19 959 19 959 19 964 239 513 

9.Bevételek összesen 243 671 239 400 235 129 230 858 226 587 222 316 218 045 213 774 209 503 205 232 200 961 196 694 2 642 170 

10.Működési kiadások 128 657 128 657 128 657 128 657 128 657 128 657 128 657 128 657 128 657 128 657 128 657 128 656 1 543 883 

11.Felhalmozási kiadások 24 761 24 761 24 761 24 761 24 761 24 761 24 761 24 761 24 761 24 761 24 761 24 758 297 129 

12.Tartalék                       43 280 43 280 

13.Kiadások összesen 153 418 153 418 153 418 153 418 153 418 153 418 153 418 153 418 153 418 153 418 153 418 196 694 1 884 292 

 
 



8. melléklet a 2/2011. (………..) önkormányzati rendelethez 
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9. melléklet a 2/2011. (………...) önkormányzati rendelethez 
 
 
 

Kimutatás a közvetett támogatásokról  
 

 Ezer Ft-ban 
1. Ellátottak térítési díjának illetve kártérítésének 
méltányosságból történı elengedésének összege 

 

2. lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz 
nyújtott kölcsönök elengedésének összege 

 

3. Helyi adónál, gépjármő adónál biztosított 
kedvezmény, mentesség összege adónemenként 
   Helyi iparőzési adómentesség 

 
 

3 000 
4. Helyiségek, eszközök hasznosításából származó 
bevételbıl nyújtott kedvezmény, mentesség összege 

 

5. Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön 
elengedésének összege 
   Szilárd hulladék közszolgáltatási díjkedvezmény 

 
 

1 000 
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 10. melléklet a 2/2011. (……….) önkormányzati rendelethez 
     

Európai uniós támogatással megvalósuló programok, p rojektek bevételei, 
kiadásai 

     

  Ezer Ft-ban  

  

 
Hivatal Bevétel  Kiadás 

 

 

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

  32 547 
 

 
2. DAOP-4.1.3/C-2f-20009-0019 Elsı Esély Program Bölcsıdei 
ellátás biztosítása Lajosmizse Városban 

51 416 52 130 
 

 

3. TIOP-1.1.1-07/0-2008-0923 "Professzionális oktatás elérése az 
IKT eszközökkel a Fekete István Általános Iskolában Lajosmizsén 
és Felsılajoson" (szállítói finanszírozás) 

25 097 25 097 

 

 

4. TIOP-1.1.1-07/0-2008-0923 "Professzionális oktatás elérése az 
IKT eszközökkel a Fekete István Általános Iskolában Lajosmizsén 
és Felsılajoson" (utófinanszírozás) 

2 729 1 909 

 

 
5. DAOP-5.2.1/E-09-2010-0004 Folyékony hulladéklerakó 
rekultiváció 

63 000 63 000 
 

 
6. DAOP-5.2.1/E-09-2010-0004 Folyékony hulladéklerakó 
rekultiváció (saját forrás) 

  5 204 
 

 7. DAOP-5.2.1/E-09-2010-0005 Szilárd hulladéklerakó rekultiváció 100 000 100 000  

 
8. DAOP-5.2.1/E-09-2010-0005 Szilárd hulladéklerakó rekultiváció 
(saját forrás) 

  18 171 
 

 
9. ÁROP-1.A.2/A-2008-0091 Lajosmizse Város Polgármesteri 
Hivatal fejlesztése  

16 718 
   

 
10. TÁMOP-5.2.5-08/1-2008-0052 Lajosmizsei Gyermekvédelmi 
program. 

1 000 
   

 11. ÁROP-2.2.9-10/B-2010-0005 Roma foglalkoztatás 3007 1503  

 12. Összesen 262 967 299 561   
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SZÜNET   
 
2. Napirendi pont 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének …/2011. (…) önkormányzati 
rendelete Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a 2010. évi költségvetésrıl 
szóló 1/2010. (II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról  
Elıadó: Basky András polgármester 
 
Basky András polgármester: Mindannyian tudjuk, hogy folyamatosan vannak olyan önkormányzati 
döntések, melyeket át kell vezetni az önkormányzati rendeleteken, annak érdekében, hogy minden a 
helyére kerüljön, ezért készült ez az elıterjesztés.  
Amennyiben szükség lesz rá, az utolsó módosítást majd a 2010. évi költségvetési rendelet végrehajtása 
elıtt végezzük el.   
A PTK tárgyalta, elfogadásra javasolja. 
Van-e valakinek kérdése, véleménye a rendeletmódosítással kapcsolatban? – Amennyiben nincs, aki 
egyetért az anyaggal kézfeltartással jelezze. 
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 11 igen szavazattal - tartózkodás, ellenszavazat nem volt – az 
alábbi rendeltét alkotta meg. 
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Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
3/2011. (……...) önkormányzati rendelete Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-

testületének a 2010. évi költségvetésrıl szóló 
1/2010. (II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi 
XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján figyelemmel, az Áht. a 74.§ 
(1) bekezdésére, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91.§ (1) bekezdésében 
foglalt feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja: 

1. § 
 

(1) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a 2010. évi költségvetésrıl szóló 
1/2010. (II.18.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: önkormányzati költségvetési rendelet) 5. § 
helyébe a következı rendelkezés lép: 

„Az önkormányzat és az intézmények mőködési  
bevételei forrásonként 

 
5. § 

(1) Önkormányzat mőködési bevételei: 

 

Önkormányzat mőködési bevételei 32 175 E Ft 

Önkormányzat sajátos mőködési bevételei                      621 437 E Ft 

               Ebbıl:  Helyi adók              245 015 E Ft 

              Átengedett központi adók                             368 022 E Ft 

                          Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevétel    8 400 E Ft 

 

Támogatások (mőködési célú) 

Önkormányzat mőködési célú költségvetési támogatása 653 912 E Ft 

             Ebbıl: Normatív hozzájárulás 480 563 E Ft 

                        Normatív kötött felhasználású. támogatások 115 851 E Ft 

                        Központosított elıirányzat                                57 470 E Ft 

                        Vis maior támogatás                        28 E Ft 

Támogatásértékő mőködési bevétel 

Önkormányzat támogatásértékő mőködési bevétele  89 049 E Ft 

Mőködési célú pénzeszközátvétel Áht. kívülrıl 30 375 E Ft 

 

Önkormányzat mőködési bevételei összesen:           1 426 948E Ft 

 

Intézmény mőködési bevételei              83 730 E Ft 

Intézmény támogatásértékő  mőködési bevétel             69 100 E Ft 

Intézmény mőködési bevételei összesen:             152 830 E Ft 

 

Mőködési bevételek mindösszesen:          1 579 778 E Ft 

 

Felhalmozási és tıke jellegő bevételek 19 700 E Ft 
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Támogatásértékő felhalmozási bevétel    0 E Ft 

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Áht-n kívülrıl 116 877 E Ft 

Támogatás értékő felhalmozási bevétel 1 710 E Ft 

 

Felhalmozási bevételek összesen:   138 287 E Ft 

 

Költségvetési bevételek összesen: 1 718 065 E Ft 

 

Költésvetési hiány belsı finanszírozására szolgáló  

Önkormányzat pénzforgalom nélküli bevételei (pénzmaradvány) 128 135 E Ft 

 

Intézmények pénzforgalom nélküli bevétele                                                          10 709  E Ft 

 

Pénzforgalom nélküli bevétel mindösszesen:                                                    138 844  E Ft 

 

Önkormányzat bevételei mindösszesen:                                                         1 856 909  E Ft 

 

(2) A fenti bevételek részletezését e rendelet 2., 2/a-2/e., 3.  melléklete tartalmazza.” 

 

 

(2) Az önkormányzati költségvetési rendelet 6. § (1)-(7) bekezdései helyébe a következı 
rendelkezések lépnek: 

 

              „   Mőködési, fenntartási és felhalmozási elıirányzatok önállóan és 
részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként 

 
6. § 

 
(1) Az önkormányzat oktatási, kulturális, egészségügyi és szociális intézményeinek mőködési, 

fenntartási elıirányzatai és felhalmozási kiadásai:                                        986 243 E Ft 

                   Ebbıl: személyi juttatás                                         547 650 E Ft 

  munkaadókat terhelı járulékok                   139 859 E Ft                                      

 dologi kiadások:                                          290 290 E Ft 

       

       Intézmény mőködési, fenntartási kiadásai összesen:                                   977 799   E Ft 

      Intézmény beruházási kiadásai összesen:                                         8 444 E Ft 

 

       Engedélyezett létszámkeret:     249 fı 

 

(2) Az intézményenkénti részletezést a rendelet 4/a melléklete tartalmazza.  

(3) Az önkormányzat és a polgármesteri hivatal gazdasági tevékenységének mőködési, fenntartási,  

      felhalmozási kiadásai, egyéb támogatások:       835 462 E Ft 
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    Ebbıl: személyi juttatások:         210 593 E Ft 

               munkaadót terhelı járulék                                          58 403 E Ft 

               dologi kiadás és egyéb folyó kiadás                   163 441 E Ft 

               mőködési célú pénzeszköz átadás                              14 831 E Ft 

               támogatás értékő mőködési célú pénzeszköz átadás    4 954 E Ft                                       

               társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás    176 267 E Ft 

      Önkormányzat mőködési kiadásai összesen  628 489 E Ft 

      Önkormányzat felhalmozási kiadásai: 206 973 E Ft 

                 Ebbıl:  beruházás    150 133 E Ft 

                              felújítás                                                         54 150 E Ft 

                felhalmozási célú pénzeszköz átadás              2 690 E Ft 

        Az önkormányzat és polgármesteri hivatal személyi juttatása tartalmaz 300 E Ft-ot a nyugdíjas 

        köztisztviselık szociális juttatásainak fedezetére.  

 

      Engedélyezett létszámkeret összesen:    68 fı 

 

(4) A felhalmozási kiadások (beruházás, felújítás, felhalmozási célra átadott pénzeszközök)      
részletezését a rendelet 5. melléklete tartalmazza. 

 

(5) Általános tartalék:                11 829 E Ft 

         

(6) Céltartalékok:                                  23 375 E Ft 

                 - 

Kiadások mindösszesen: 1 856 909 E Ft 

 

(7)  A fenti  kiadások részletezését a rendelet 1., 4., 4/a., 5., 6., 7.,  mellékletei tartalmazzák.” 

 

2. § 
 

(1) Az önkormányzati költségvetési rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 
(2) Az önkormányzati költségvetési rendelet 1/1 melléklete helyébe az 1/1 melléklet lép. 
(3) Az önkormányzati költségvetési rendelet 1/a melléklete helyébe az 1/a melléklet lép. 
(4) Az önkormányzati költségvetési rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép 
(5) Az önkormányzati költségvetési rendelet 2/a. melléklete helyébe a 2/a melléklet lép. 
(6) Az önkormányzati költségvetési rendelet 2/b. melléklete helyébe a 2/b melléklet lép. 
(7) Az önkormányzati költségvetési rendelet 2/c. melléklete helyébe a 2/c melléklet lép. 
(8) Az önkormányzati költségvetési rendelet 2/d. melléklete helyébe a 2/d melléklet lép. 
(9) Az önkormányzati költségvetési rendelet 2/e. melléklete helyébe a 2/e melléklet lép. 
(10) Az önkormányzati költségvetési rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép. 
(11) Az önkormányzati költségvetési rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép  
(12) Az önkormányzati költségvetési rendelet 4/a melléklete helyébe a 4/a melléklet lép. 
(13) Az önkormányzati költségvetési rendelet 4/b. melléklete helyébe a 4/b melléklet lép. 
(14) Az önkormányzati költségvetési rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép. 
(15) Az önkormányzati költségvetési rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép. 
(16) Az önkormányzati költségvetési rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép. 
(17) Az önkormányzati költségvetési rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép. 
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3. § 
 

 
E rendelet a kihirdetését követı harmadik napon lép hatályba és a hatályba lépését követı 
napon hatályát veszti.  
 
 
 
 

/: Basky András  :/     /: Kutasiné Nagy Katalin :/ 
       polgármester                                                                             jegyzı 
 
         
 
 
 

E rendelet kihirdetés ideje: 2011.  ……….. 

 
        /: Kutasiné Nagy Katalin :/ 
            jegyzı 
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1.  melléklet a 3/2011. (……….) önkormányzati rendelethez 
„ 1. melléklet az  1/2010. (II.18.) önkormányzati rendelethez  

Nem intézményi keretek közötti szakfeladatok kiadásának alakulása                                          E Ft-ban 

                                                                                                                                                        „                                                                                                         
         

 

Megnevezés Személyi 
juttatás 

Munkaadó
kat terhelı 

Járulék 

Dologi és 
egyéb 
folyó 
kiadás 

Szociálpolitik
ai  

támogatás 

Mőködési 
célú és 

támogatás 
értékő kiadás 

Tartalék Beruházás, 
felújítás 

Felhalmozási 
célú pénzeszköz 

átadás 

Összesen 

1. Zöld terület kezelés (813000) park 7 138 1 810 4 534      13 482 
2. Út, autópálya építése (421100)       400  400 
3. Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása (522110) belterület   10 000      10 000 
4.Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása (522110) külterület   6 000      6 000 
5. Köztemetı fenntartás és üzemeltetés (960302)       38 750  38 750 
6. Önkormányzat igazgatási tevékenysége (részletezve 1/1. melléklet) 191 447 47 504 75 170   35 204 9 661 2 445 361 431 
7. Települési kisebbségi önkormányzat igazgatási tevékenysége 
(841127) CKÖ 42 12 954      1008 
8. Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (682002) piac 4 708 1 271 1 500      7 479 
9. Víztermelés kezelés ellátás (360000)   3 150      3 150 
10. Közvilágítás (841402)   31 250      31 250 
11. Szociálpolitikai juttatások (részletezve 6. melléklet)  5 940 1 000 176 267     183 207 
12. Települési hulladék vegyes begyőjtése, szállítása, átrakása 
(381103)   1 078  150    1 228 
13. Sportlétesítmények mőködtetése, fejlesztése (931102) 5 084 1 315 3 250      9 649 
14. Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (682001)   750     245 995 
15. Folyadék szállítására szolgáló közmő építése, (422100) 
csatorna   5 000    88 900  93 900 
16. TÁMOP-5.2.5 projekt   5 666      5 666 
17. ÁROP-1/A/2 projekt   12 387      12 387 
18. Civil szervezetek támogatása (8903013)     14 131    14 131 
19. Egyházak támogatása (8905063) Árvízkárosultak     550    550 
20. Egyéb szervezetek támogatása (Rendırség, CKÖ) (8905093)     800    800 
21. Szakmai érdekképviselet támogatása (8906023)     4 154    4 154 
22. Lakó és nem lakó épület építése, felújítása (412001)       59 647  59 647 
23. Országgyőlési képviselı választás (8411141) 1 045 271 688      2 004 
24. Önkormányzati képviselı választás (8411151) 971 239 665      1 875 
25. Kisebbségi önkormányzat választás (8411161) 158 41 399      598 
26. Hulladéklerakó rekultivációja (3821011)       6 925  6 925 
27. Önkormányzat összesen 210 593 58 403 163 441 176 267 19 785 35 204 204 283 2 690 870 666 
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   1/1. melléklet a 3/2011. (………..) önkormányzati rendelethez 
 

„ 1/1. melléklet az  1/2010. (II.18.) önkormányzati rendelethez  
 

 
 

Önkormányzat igazgatási tevékenységének szakfeladatokra történı megbontása 
 
 
 
 

 
„ 

 

Megnevezés Személyi 
juttatás 

Munkaad
ókat 

terhelı 
Járulék 

Dologi és egyéb 
folyó kiadás 

Szociálpolit
ikai 

támogatás 

Mőködési célú 
és támogatás 
értékő kiadás 

Tartalék Beruházás, 
felújítás 

Felhalmozási 
célú 

pénzeszköz 
átadás 

Összesen Engedélyezett 
létszám keret 

(fı) 

1. 841126 önkormányzat igazgatási tevékenység 74 402 18 406 35 025    3 352  131 185 26 
2. 841133 adó illeték kiszabása, beszedése 24 096 5 980 9 048      39 124 6 
3. 841124 önkormányzat területi igazgatás 39 009 9 714 16 588      65 311 11 
4. 841129 önkormányzat pénzügyi feladatai 21 739 5 283 10 556      37 578 7 
5. 841112 önkormányzat jogalkotás 32 201 8 121 3 953   35 204  6 309 2 445 88 233 1 
6. Önkormányzati tevékenység Összesen 191 447 47 504 75 170    35 204 9 661 2 445 361 431 51 
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1/a.  melléklet a 3/2011. (………...) önkormányzati rendelethez 

 
„ 1/a. melléklet az  1/2010. (II.18.) önkormányzati rendelethez  

 

Létszám elıirányzat alakulása szakfeladatonként , 

 önállóan mőködı és gazdálkodó és önállóan mőködı intézményenként 

 
 
           fı 

Megnevezés Módosított 
elıirányzat 

1. Önkormányzat  
1.1. Zöldterület kezelés (813000) park 6 
1.2. Út, autópálya építése (421100)  
1.3. Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása (522110) belterület  
1.4. Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása (522110) külterület  
1.5. Köztemetı fenntartás és üzemeltetése (960302)  
1.6. Önkormányzat igazgatási tevékenysége (részletezve 1/ melléklet) 51 
1.7. Települési kisebbségi önkormányzat igazgatási tevékenysége (841127) CKÖ  
1.8. Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (682002) piac 8 
1.9. Víztermelés kezelés ellátás (360000)  
1.10. Közvilágítás (841402)  
1.11. Szociálpolitikai juttatás  
1.12. Települési hulladék vegyes begyőjtése, szállítása, átrakása (381103)  
1.13. Sportlétesítmények mőködtetése, fejlesztése (931102) 3 
1.14. Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (682001)  
1.15. Folyadék szállítására, szolgáló közmő építése (422100) csatorna  
1.16. TÁMOP-5.2.5 projekt  
1.17. ÁROP-1/A/2 projekt  
1.18. Önkormányzat összesen 68 
2. Intézmények  
2.1. Fekete István Általános Iskola (FIÁI) 91 
2.2. Fekete István Általános Iskola Kollégiuma 33 
2.3. Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde 53 
2.4. Lajosmizse Város Mővelıdési Háza és Könyvtára 14 
2.5. EGYSZI 37 
2.6. IGSZ 6 
2.7. FIÁI Felsılajosi tagiskola 8 
2.8. Meserét NOÓB Felsılajosi tagóvoda 7 
2.9. Intézmény összesen 249 
3. Mindösszesen 317 

 
„ 
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2. melléklet a 3/2011. (………...) önkormányzati rendelethez 

„ 2. melléklet az  1/2010. (II.18.) önkormányzati rendelethez  
 

Bevételek alakulása önállóan gazdálkodó intézményenként 
 

              E Ft-ban 
Megnevezés Hivatal IGSZ Önkormány

zat összesen 
1. Önkormányzat Mőködési bevételei 653 612 83 730 737 342 
  1.1. Intézményi mőködési bevételek (07/04, 14, 21,27) 32 175 83 730 115 905 
  1.2. Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei (16/26) 621 437  621 437 
      1.2.1. Helyi adók (16/11) 245 015  245 015 
      1.2.2. Átengedett központi adók (16/19) 368 022  368 022 
      1.2.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek (16/12, 20-25) 8400  8 400 
2. Támogatások 653 912  653 912 
  2.1.Önkormányzatok költségvetési támogatása (09/06) 653 912  653 912 
     2.1.1 Normatív hozzájárulások (16/39) 480 563  480 563 
     2.1.2 Központosított elıirányzatok (16/40) 57 470  57 470 
          2.1.2.1. ebbıl: felhalmozási célú    
     2.1.3 Normatív kötött felhasználású támogatások (16/49) 115 851  115 851 
     2.1.4 Fejlesztési célú támogatások (16/50-55)    
     2.1.5 Vis maior támogatás (16/53) 28  28 
3. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek 19 700  19 700 
  3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (08/09) 16 400  16 400 
  3.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tıkebevétel (16/36) 3 300  3 300 
  3.3. Pénzügyi befektetések bevételei (08/17)    
4.Támogatásértékő bevétel 90 759 69 100 159 859 
  4.1. Támogatásértékő mőködési bevétel (09/18) 89 049 69 100 158 149 
        4.1.2. ebbıl társadalombiztosítási Alapból átvett pénzeszköz (09/09) 1 369 45 118 46 487 
  4.2. Támogatásértékő felhalmozási bevétel ((09/30) 1 710  1 710 
        4.2.1. ebbıl társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz (09/18)    
5. Véglegesen átvett pénzeszközök 147 252  147 252 
  5.1. Mőködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl (07/37) 

30 375  30 375 
  5.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl (08/35) 116 877  116 877 
6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok 
kibocsátásának bevétele (10/60,78,80,81) 

 
   

  6.1. Mőködési célú    
  6.2. Felhalmozási célú    
7. Hitelek (10/74, 82-85)    
  7.1. Mőködési célú hitel    
  7.2. Felhalmozási célú hitel     
8. Költségvetési bevételek összesen 1 565 235 152 830 1 718 065 
9. Pénzforgalom nélküli bevételek(10/64) 128 135 10 709 138 844 
  9.1. Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele (10/61) 

128 135 10 709 138 844 
        9.1.1.  ebbıl: mőködési célú 57 422 10 709 68 131 
        9.1.2.            felhalmozási célú 70 713  70 713 
10. Összesen 1 693 370 163 539 1 856 909 
11. Intézményi finanszírozás  822 704 822 704 

„ 
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2/a.  melléklet a 3/2011. (………...) önkormányzati rendelethez 
 

„ 2/a. melléklet az  1/2010. (II.18.) önkormányzati rendelethez  
 
 

 
 
Mőködési bevételek részletezése 

             E Ft-ban 
Megnevezés Módosított 

elıirányzat 
1. Hatósági jogkörhöz köthetı mőködési bevétel 
(Hatósági engedélyezési, felügyeleti díj) (07/04) 2 500 
2. Áru-és készletértékesítés (illetékbélyeg) (07/05) 1 800 
3. Egyéb saját bevétel (piac, vásár 15 000, temetı 
5 500, továbbszámlázott szolgáltatás 2000) 
(07/060809) 22 875 
4. ÁFA bevételek, visszatérülések (07/21) 2000 
5. Hozam és kamatbevételek (07/27) 3 000 
6. Hivatal mőködési bevétel összesen 32 175 

 
Helyi adók részletezése 

     E Ft-ban 
Megnevezés Módosított 

elıirányzat  
1. Idegenforgalmi adó (16/07) 4 000 
2. Iparőzési adó (16/09) 241 015 
3. Iparőzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparőzési 
tevékenység után (16/10) 

 

4. Helyi adók összesen 245 015 
 
       

Bírságok, pótlékok részletezése 
            E Ft-ban 

Megnevezés Módosított 
elıirányzat 

1. Bírságok, pótlékok (16/12) 4 500 
2. Környezetvédelmi bírság (16/20) 200 
3. Természetvédelmi bírság (16/21)  
4. Mőemlékvédelmi bírság (16/22)  
5. Építésügyi bírság (16/23) 200 
6. Talajterhelési díj (16/24) 500 
7. Egyéb sajátos bevételek (16/25) 3000 
8. Bírságok pótlékok, és egyéb sajátos mőködési 
bevételek összesen 8 400 

 
„ 
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2/b.  melléklet a 3/2011. (……...) önkormányzati rendelethez 
„ 2/b. melléklet az  1/2010. (II.18.) önkormányzati rendelethez  

 
 

 
Átengedett központi adók részletezése 

 
         E Ft-ban 

Megnevezés Módosított 
elıirányzat 

1. Személyi jövedelemadó helyben 
maradó része (SZJA átengedett rész) 
(16/13) 86 189 
2. Jövedelemkülönbség mérséklése 
(SZJA kiegészítés) (16/14) 174 333 
3. Gépjármőadó (16/15) 107 500 
4. Átengedett központi adók 368 022 

 
 
 

Normatív hozzájárulások részletezése 
 
         E Ft-ban 

Megnevezés Módosított 
elıirányzat 

1. Normatív hozzájárulások (16/39) 480 563 
   1.1. Lakosságszámhoz kötött (16/37) 51 691 
   1.2. Normatív hozzájárulás (16/38)                                                        428 872 
      1.2.1.  Ebbıl: közoktatási feladatokra 332 893 
      1.2.2.             Szociális feladatokra 95 979 
      1.2.3.             Egyéb feladatokra  
2. Központosított elıirányzatok,(16/40) 57 470 
    2.1. Ebbıl: felhalmozási célú   
3. Normatív kötött felhasználású 
támogatások (16/49) 115 851 
   3.1 Kiegészítı támogatás egyes 
közoktatási feladatokhoz (16/46)  
   3.2. Kiegészítı támogatás egyes 
szociális feladatokhoz (16/49-bıl) 75 
   3.3. Szociálpolitikai juttatásokra 
(16/49) 115 775 
4. Vis maior támogatás 28 
5. Összesen: 653 912 

 
 „
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      2/c.  melléklet a 3/2011. (………..) önkormányzati rendelethez 
„ 2/c. melléklet az  1/2010. (II.18.) önkormányzati rendelethez  

 
 
     

Fejlesztési célú támogatások részletezése 
         E Ft-ban 

Megnevezés Módosított 
elıirányzat 

1. Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak 
támogatása (16/52) 

 

2. Fejlesztési célú támogatások összesen  
 

Felhalmozási és tıkejellegő bevételek részletezése 
         E Ft-ban 

Megnevezés Módosított 
elıirányzat 

1. Immateriális javak értékesítése (08/01)  
2. Ingatlanok érétkesítése 056/4 hrsz (08/02) 4 400 
3. Ingatlanok értékesítése OTP feletti szolgálati lakás (08/02) 12 000 
4. Termıföld értékesítése (08/03)  
5. Gépek berendezések, felszerelések értékesítése (08/04)  
6. Jármővek értékesítése (08/05)  
7. Egyéb felhalmozási bevételek (08/07)  
8. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (08/09) 16 400 

 
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıke bevételei részletezése 

      E Ft-ban 
Megnevezés Módosított 

elıirányzat 
1. Önkormányzati lakások értékesítése (részletek)(16/27) 1 500 
2. Önkormányzati lakótelek értékesítés (16/28)  
3. Privatizációból származó bevétel (16/29)  
4. Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából származó 
bevétel (16/33) 

 

5. Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetésébıl, koncesszióból 
származó bevétel (BÁCSVÍZ Zrt.) (16/34) 

1 800 

6. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıke bevételei 
(16/36) 3 300 

       
 

„ 
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2/d.  melléklet a 3/2011. (………….) önkormányzati rendelethez 
 
„ 2/d. melléklet az  1/2010. (II.18.) önkormányzati rendelethez  

 
 

Támogatásértékő mőködési bevételek részletezése 
      E Ft-ban 

Megnevezés Módosított 
elıirányzat 

1. Támogatásértékő mőködési bevétel központi költségvetés. 
CKÖ (09/07) OEP Választások 25 635 
2. Támogatásértékő mőködési bevétel helyi önkormányzatoktól 
és költségvetési szerveitıl (Felsılajostól mőködésre és szociális 
feladatokra 8 679 E Ft, intézményi Társulás 18 092 E Ft belsı 
ellenırzési Társulás 474 E Ft (09/03) 27 245 
3. Támogatásértékő mőködési bevétel többcélú kistérségi 
társulástól közoktatás 24 113 Ft, logopédia 1 980 szociális 6136 
(09/14) 36 169 
4. Támogatásértékő mőködési bevétel (09/18) 89 049 

 
Támogatásértékő felhalmozási bevételek részletezése 

        E Ft-ban 
Megnevezés Módosított 

elıirányzat 
1. Otthonteremtési támogatás 1 710 
2. Támogatásértékő felhalmozási bevétel (09/41)  

 
 
 
 

„ 
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2/e.  melléklet a 3/2011. (…………..) önkormányzati rendelethez 
 
 

„ 2/e. melléklet az  1/2010. (II.18.) önkormányzati rendelethez  
 
 
 

Átvett pénzeszközök  
 
 
 

Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 
 államháztartáson kívülrıl 

 
 

      E Ft-ban 
Megnevezés Módosított 

elıirányzat 
1. DAOP. Egészségház felújítás 2009. évrıl áthúzódó 
(08/27) 

25 498 

2. Rendezési tervhez földtulajdonosi befizetés (08/17) 5 550 
3. KEOP-1.2.0/1 Csatorna beruházás 59 733 
4. DAOP-4.1.3/c Bölcsıde 26 096 
5. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 
államháztartáson kívül (08/31) 

116 877 

 
 

Mőködési célra átvett pénzeszközök átvétele  
államháztartáson kívülrıl 

 
 

       E Ft-ban 

Megnevezés 
Módosított 
elıirányzat 

1. ÁROP – 1/A/2 2010.évi támogatás 17 089 
2. TÁMOP-5.2.5. 11 782 
3. ÁROP 229/B-2010.Romák foglalkoztatása 1 504 
4. Mőködési célú pénzeszköz átvétel 
államháztartáson kívülrıl (07/32) 30 375 

”
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           3. melléklet a 3/2011. (…….) önkormányzati rendelethez 
„ 3. melléklet az  1/2010. (II.18.) önkormányzati rendelethez  

BEVÉTELEK 
2010. ÉVI MÓDOSÍTOTT BEVÉTELI EL İIRÁNYZAT DECEMBER  E Ft-ban 

Intézmények Saját 
Bevételek 

Egészség- 
pénztár 

Önkormányzati 
támogatás 

Pénzmaradvány Pályázat Összesen 

1. FIÁI  
Pedagógia Mesterei  
TÁMOP-3.1.5-09/A/2-2-2010-0072 

    5 600 5 600 

2. FIÁI  
Tehetséggondozás 
TÁMOP -3-08/2-2009-0008 

    5 545 5 545 

3. FIÁI 2 806     2 806 
4. FIÁI Kollégiuma 34 600     34 600 
5. Meserét NOÓB 
Pedagógia mesterei  
TÁMOP -3.1.5-09/A/2 

    2 687 2 687 

6. Meserét NOÓB 22 269     22 269 
7. Mővelıdési Ház és Könyvtár  
Nevelési Oktatási Intézményi 
Támogatás  
TÁMOP-3.2.11/10-1-2010-0047 

    6 569 6 569 

8. Mővelıdési Ház és Könyvtár 
Könyvtári Szolgáltatás összehangolt 
infrastrukturális  
TIOP-1.2.3—08/1-2008-0029 

    3 581 3 581 

9.Mővelıdési Ház és Könyvtár 6 150      
10. EGYSZI 11 412 45 118    56 530 
11. FIÁI Felsılajosi tagiskola 3 559     3 559 
12. Meserét NOÓB. Felsılajosi 
tagóvoda 

2 934     2 934 

13. IGSZ      0 
14. PÉNZMARADVÁNY    10 709  10 709 
15. Önkormányzati támogatás   822 704   822 704 
16. Összesen 83 730 45 118 822 704 10 709 23 982 986 243 
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4. melléklet a 3/2011. (……….) önkormányzati rendelethez 

 
„ 4. melléklet az  1/2010. (II.18.) önkormányzati rendelethez  

 
Kiadások alakulása kiemelt elıirányzatonként és  
önállóan mőködı és gazdálkodó intézményenként 

 
                E Ft-ban 

Megnevezés Hivatal IGSZ Önkormányzat 
összesen 

1. Személyi juttatás 210 593 547 650 758 243 
2. Munkaadókat terhelı járulék 58 403 139 859 198 262 
3. Dologi és egyéb folyó kiadás 163 441 290 290 453 731 
4. Támogatás értékő mőködési kiadás    
5. Mőködési célú pénzeszköz átadás 
államháztartáson kívül 14 831   14 831 
6. Támogatásértékő mőködési célú 4 954  4 954 
7. Társadalom-,szociálpolitikai és 
egyéb juttatás 176 267  176 267 
8. Ellátottak pénzbeli juttatása    
9. Mőködési kiadás összesen 628 489 977 799 1 606 288 
10. Felújítás 54 150  54 150 
11. Intézményi beruházás 150 133 8 444 158 577 
12. Támogatás értékő felhalmozási 
kiadás    
13. Felhalmozási célú pénzeszköz 
átadás államháztartáson belül    
14. Felhalmozási célú pénzeszköz 
átadás államháztartáson kívül 2 690  2 690 
15. Felhalmozási kiadás összesen 
(felújítással együtt) 206 973 8 444 215 417 
16. Továbbadási (lebonyolítási ) célú 
kiadás összesen    
17. Pénzforgalom nélküli kiadások 
(tartalékok) 35 204  35 204 
  17.1     ebbıl: általános tartalék 11 829  11 829 
  17.2.    ebbıl: céltartalék  23 375  23 375 
  17.3.    ebbıl: pályázati önerı    
18. Költségvetési kiadás összesen 870 666 986 243 1 856 909 

 
17.2. Céltartalék részletezés 

        E Ft-ban 
Megnevezés Önkormányzat 

összesen 
15.2.1. DAOP- 5.2.1/E-09-2010-0004 

Folyékony hulladéklerakó rekultivációja  
                   5 204   

15.2.2. DAOP- 5.2.1/E-09-2010-0005 
Szilárd hulladéklerakó rekultivációja 18 171 
15.2.3. Normatíva lemondás miatt  0 
15.2.4. Összesen 23 375 

„
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          4/a. melléklet a 3/2011. (……...) önkormányzati rendelethez 
„ 4/a. melléklet az  1/2010. (II.18.) önkormányzati rendelethez  

 
KIADÁSOK 

 
2010. ÉVI MÓDOSÍTOTT KIADÁSI EL İIRÁNYZAT DECEMBER 

 
 
 

                 E Ft-ban 
Intézmények Személyi juttatás Járulékok Dologi kiadások  Felhalmozási Összesen 

1. FIÁI 230 158 58 491 48 403 4 600 341 652 
2. FIÁI Kollégiuma 56 965 14 647 78 439 1 651 151 702 
3. Meserét NOÓB 103 876 26 255 52 516 1 256 183 903 
4. Mővelıdési Ház és 
Könyvtár 

30 102 7 703 
 

20 461 937 59 203 

5. EGYSZI 75 484 19 575 62 869  157 928 
6. IGSZ 16 747 4 351 2 294  23 392 
7. FIÁI Felsılajosi 
tagiskola 

19 987 5 134 14 809  39 930 

8. Meserét NOÓB 
Felsılajosi tagóvoda 

14 331 3 703 10 499  28 533 

9. Összesen 547 650 139 859 290 290 8 444 986 243 
 

 
„ 
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4/b. melléklet a 3/2011. (……….) önkormányzati rendelethez 
 

„ 4/b. melléklet az  1/2010. (II.18.) önkormányzati rendelethez  
KIADÁSOK 

 
2010. ÉVI KIADÁSI EL İIRÁNYZAT VÁLTOZÁS DECEMBER 

           E Ft-ban 
Intézmények Személyi juttatás Járulékok Dologi kiadások Felhalmozási ÖSSZESEN 

1. FIÁI       0 

2. FIÁI Kollégiuma         0 

3. NOÓB Esélyegyenlıség pályázat 716 194    910 

4. Mővelıdési Ház és Könyvtár 
Könyvtári Szolgáltatás összehangolt 
infrastrukturális  
TIOP-1.2.3-08/1-2009-0029 

-1 301 -344   -4 575 -6 220 

5. EGYSZI         0 
6. IGSZ         0 
7. FIÁI Felsılajosi tagiskola      
8. Meserét NOÓB Felsılajosi 
tagóvoda. 

        0 

9. Összesen -585 -150 0 -4 575 -5 310 
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BEVÉTELEK 
 

2010. ÉVI BEVÉTELI EL İIRÁNYZAT VÁLTOZÁS DECEMBER 
 

        E Ft-ban 

Intézmények Saját bevételek Egészség 
Pénztár 

Önkormányzati 
támogatás 

Pályázat      Összesen 

1. FIÁI         0 
2. Meserét NOÓB. 
Esélyegyenlıségi pályázat  

     910  910 

3. Mővelıdési Ház és Könyvtár 
Könyvtári Szolgáltatás összehangolt 
infrastruktura 
TIOP-1.2.3-08/1-2008-0029 

     -6 220  -6 220 

4. Önkormányzati támogatás         0 

5. Összesen 0 0 -5 310 0 -5 310 
  „ 

 



 
5.  melléklet a 3/2011. (………...) önkormányzati rendelethez 

„ 5. melléklet az  1/2010. (II.18.) önkormányzati rendelethez  
 

Felhalmozási kiadások részletezése 
 

   Beruházási kiadások alakulása (ÁFA-val együtt)           E Ft-ban 

     Beruházási kiadások feladatonként 
Hivatal IGSZ Összesen 

1. KEOP-1.2.0/1 F pályázat saját 
erı+ÁFA+támogatás 89 145  89 145 
2. Járdaépítés 400  400 
3. Konyha melegítı pult (kollégium)  1 651 1 651 
4. Térfigyelı kamerák 5 000  5 000 
5. Könyvtár TIOP pályázat  937 937 
6. EGYSZI gép, mőszer beszerzés (8411121) 984  984 
7. Bölcsıde beruházás (4120011) 18 151  18 151 
8. Esélyegyenlıségi pályázat (8411121) 325  325 
9. Földvásárlás csatorna építés miatt 650  650 
10. Szoftver legalizáció 2 146  2 146 
11. 2 db számítógép 109  109 
12. 2 db nyomtató 113  113 
13. Informatikai fejlesztés óvoda  1000 1000 
14. Informatikai fejlesztés iskola  4000 4000 
15. Óvoda pedagógia mesterei  256 256 
16. Iskola pedagógia mesterei  600 600 
17. Iktatóprogram licencedíja 334  334 
18. Hulladéklerakó rekultiváció folyékony 3 463  3 463 
19. Hulladéklerakó rekultiváció szilárd 3 462  3 462 
20. Bölcsıde  26 096  26 096 
21. Összesen 150 378 8 444 158 822 

 
Felújítási kiadások alakulása 

                               E Ft-ban 

Felújítási célok megnevezése  
Hivatal IGSZ Összesen 

1. Temetı felújítás 38 750   
2. Meserét NOÓB főtéskorszerősítés (4120011) 4 569   
3. EGYSZI átalakítás (4120011) 10 831   
4. Felújítás összesen 54 150  54 150 

 
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás részletezése    

                   E Ft-ban 
Megnevezés Módosított elıirányzat 

1. Elsı lakáshoz jutók támogatása 0 
2. Csatornabekötés 12 ingatlanra 980 
3. Otthonteremtési támogatás 1 710 
4. Összesen 2 690 

„ 
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„ 
 

6. melléklet a 3/2011. (……….) önkormányzati rendelethez 
 

„ 6. melléklet az  1/2010. (II.18.) önkormányzati rendelethez  
 
 

Szociálpolitikai juttatások alakulása 
        
 
 

                         E Ft-ban 
 

 
„ 

 
 
 
 
 
 

Megnevezés Módosított elıirányzat 
1. Rendszeres szociális segélye (55 felettiek, 14 éven aluliak)  23 359 
2. Rendszeres szociális segély egészségkárosodott személyek részére 
(önkormányzati rendeletben meghatározott feltételnek megfelel) 

9 000 

3. Rendelkezésre állási támogatás  60 000 
4. Közcélú munka  10 412 
5. Idıskorúak járadéka  17 000 
6. Lakásfenntartási támogatás (normatív) 3 000 
7. Lakásfenntartási támogatás (helyi megállapítás)  100 
8. Ápolási díj (normatív)  22 000 
9. Átmeneti segély  6 600 
10. Temetési segély  1 800 
11. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülık pénzbeli 
támogatása  

11 500 

12. Kiegészítı gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítı 
gyermekvédelmi támogatás pótléka  

500 

13. Óvodáztatási támogatás  720 
14. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (helyi megállapítás)  40 
15. Köztemetés  1 100 
16. Étkeztetés (Nyári gyerekétkeztetés) 4 036 
17. Közgyógyellátás  2 500 
18. Rászorultságtól függı normatív kedvezmény (mozgáskorlátozott 
támogatás)  

1 300 

19. Megelılegezett gyermektartásdíj  0 

20. Egyéb pénzbeli juttatás  1 300 

21. Önkormányzat által folyósított szociális, gyermekvédelmi 
ellátások összesen 

176 267 

  
22. Ápolási díj járuléka 5 940 
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7. melléklet a 3/2011. (……...) önkormányzati rendelethez 
 

„ 7. melléklet az  1/2010. (II.18.) önkormányzati rendelethez  
 

Mőködési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre és  
támogatás értékő mőködési célú pénzeszköz átadás 

 
E Ft-ban 

Megnevezés Összeg Támogatott cél 
   
1. Egyéb szervezetek   
1.1. Református egyház 150 Egyházközség tulajdon. lévı ingatlanok 

felújítása 
1.2. Lajosmizsei Tőzvédelmi és Mőszaki 
Mentési Köztestület 

2 900 Élet és vagyonbiztonság a környezetet 
veszélyeztetı tőzesetek megelızése, 
felszámolása, egyéb káreseményeknél 
segítségnyújtás, közlekedésbiztonság 
védelme, önkéntes tőzoltás, mentés, 
katasztrófa elhárítás 

1.3. Cigány Kisebbségi Önkormányzat 200 CKÖ által rendezett programok támogatása 
1.4. Lajosmizséért Közalapítvány 200 Kulturális tevékenység támogatása és 

kulturális örökség megóvása, közrend és 
közbiztonság védelme 

1.5. Lajosmizse Rendırırs 600 Üzemanyag költségek fedezése 
1.6. Táborfalvi Közmővelıdési és 
Népzenei Egyesület 

 XXV. Csutorás Nemzetközi Népzenei és 
Néptánc tábor rendezés 

1.7. Egyéb szervezetek támogatása 
összesen 

4 050  

   
2. Sportszervezetek   
2.1. Lajosmizsei Sakk Kör 150 Mőködési támogatás 
2.2. Lajosmizsei Sakk Kör 0 Versenyeken való részvétel támogatása  
2.3. N-18 postagalamb sportkör 50 Versenyeken való részvétel támogatása 
2.4. Lajosmizse Általános Iskola Sport 
Egyesület 

100 Mőködési támogatás 

2.5. Asztalitenisz Club 200 Mőködési támogatás 
2.6. Almavirág Horgászegyesület 50 Mőködési támogatás 
2.7. Kispályás Teremlabdarúgás 0 Versenyeken való részvétel támogatása  
2.8. Topkids Kse 50 Mőködési támogatás 
2.9. Lajosmizse Városi Labdarugó Club  
(felnıtt labdarúgás) 

329 + 50 Mőködési támogatás 

2.10. Lajosmizse Városi Labdarugó Club  
(utánpótlás nevelés) 

1 000 Mőködési támogatás 

2.11. Mizse Kézilabda Club 3 000 Mőködési támogatás 
2.12. Lajosmizsei UKC 250 Mőködési támogatás 
2.13. Ladánybenei Lovas Se 0 Mőködési támogatás 
2.14. Kollár Petra 50 Versenyeken való részvétel támogatása 
2.15. Sportszervezetek támogatása 
összesen 

5 279  

   
3. Társadalmi szervezetek   
3.1. Lajosmizsei Polgárır Egyesület 300 Üzemanyag költségek fedezése 
3.2. Gyermekmosoly Alapítvány 47 Kollégista gyermekek színházba eljuttatása 
3.3. Tündérkert Alapítvány 47 KIT 1272-P típusú nagymozgás fejlesztı 
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tornaeszköz vásárlása 
3.4. „Legyetek jók, ha tudtok” Alapítvány 147 Idısek Világnapja ünnepség megszervezése, 

idısek pihenıparkjának létrehozása (Védınıi 
kitüntetés) 

3.5. Lajosmizsei Kultúrapártoló Alapítvány 0 Családi majális programjainak 
finanszírozása, Könyves vasárnapi 
programok támogatása 

3.6. Mozgáskorlátozottak Bács-Kiskun 
Megyei Egyesülete 

47 Gyógyfürdı látogatás, színház, helyi 
kulturális rendezvények látogatása, évzáró, 
nınapi, adventi, télapó rendezvények 

3.7. İszikék Nyugdíjas Klub Egyesület 47 Megyei irodalmi vetélkedı, 
múzeumlátogatások, virágcsokrok, koszorúk 
vétele, színházlátogatások, betlehemi 
jászolkiállítás megrendezése 

3.8. Gyermekekért Plusz Alapítvány 47 Fekete István Általános Iskola Szabadság tér 
13. épületegységének udvarán lévı 
térburkolat felújítása 

3.9. Életfa Hagyományırzı Egyesület 47 Megfelelı próbatermi és színpadi hangosítás 
hiányának megszüntetése 

3.10. Lajosmizsei Jászok Ifjúsági 
Egyesület 

0 A régi Polgármesteri Hivatalban helyiséget 
kérnek 

3.11. Pedagógus Nyugdíjas Olvasókör 20 Rendek-tanya meglátogatása, Nemzeti 
Színház megismerése, kirándulás szervezése, 
író-olvasó találkozó 

3.12. Társadalmi szervezetek 
támogatása összesen 

749  

   
4. Egyéb támogatások   
4.1. Bursa Hungarica 500  
4.2. Folyékony hulladék ártalmatlanítás 150  
4.3. Polgármesteri keret, és testvérvárosi 
kapcsolatok 

0  

4.4. Orvosok támogatása 3 960  
4.5. Egyéb támogatások összesen 4 610  
   
5.   
5.1. Gyermekétkeztetési Alapítvány 150 „Mindenki Ebédel” pályázat támogatása 
5.2. Kecskemét és Térsége Többcélú 
Társulás 

1 218 Iskolapszichológiai pályázatra 

5.3. Kecskemét és Térsége Többcélú 
Társulás 

917 
Közfoglalkoztatás-szervezık 
foglalkoztatásának támogatása” 

5.4. Felsılajos Önkormányzat 2 019 2009. évi normatív állami támogatás 
elszámolás 

5.5. Összesen: 4 304  
6.   
6.1. RÉV szenvedélybetegek 263  
6.2. Falufelújítási és Mőemléki 
Alapítványt 

30  

6.3. Felsızsolca árvízkárosultjainak 
megsegítése 

400  

6.4. Vörösiszap károsultjainak megsegítése 100  
7. Mőködési célú pénzeszköz átadás 
összesen 

19 785  
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8. melléklet a 3/2011. (……….) önkormányzati rendelethez 
 

„ 8. melléklet az  1/2010. (II.18.) önkormányzati rendelethez  
 

Mőködési bevételek és kiadások alakulása mérlegszerően    
 

Önkormányzat mindösszesen CKÖ nélkül     E Ft-ban 
1. Bevételek Módosított 

elıirányzat 
2. Kiadások  Módosított 

elıirányzat 
1.1. Önkormányzat mőködési bevételei 653 612 2.1. Személyi juttatás 758 201 
1.2. Támogatások 653 912 2.2. Munkaadókat terhelı járulék 198 250 
1.3. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek  2.3. Dologi és egyéb folyó kiadás 452 777 

1.4. Támogatás értékő bevételek 88 089 
2.4. Mőködési célú pénzeszköz 
átadás államháztartáson belül  

1.5. Véglegesen átvett pénzeszközök  30 375 
2.5. Mőködési célú pénzeszköz 
átadás államháztartáson kívül 

14 831 

 
 
2.6. Támogatás értékő mőködési 
célú pénzeszköz átadás 4 954 

1.6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, 
igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának 
bevétele 

 
2.7. Felújítás 

 
1.7. Továbbadási célú bevételek  2.8. Intézményi beruházás  
1.8. IGSZ saját mőködési bevétele 

83 730 
2.9. Társadalom-, szociálpolitikai 
és egyéb juttatás 

176 267 

1.9. IGSZ támogatás értékő bevételek 69 100 
2.10. Támogatásértékő 
felhalmozási kiadás  

1.10. Pénzforgalom nélküli bevételek  68 083 
2.11. Felhalmozási célú 
pénzeszköz átadás 
államháztartáson kívül  

1.11. Finanszírozási bevételek  
 
2.12. Kölcsön nyújtása, hitel 
törlesztés  

1.12. Keresztfinanszírozás 
 
2.13. Továbbadási célú mőködési 
kiadás  

  2.14. Finanszírozási kiadás  
  2.15. Pénzforgalom nélküli kiadás 11 829 
  2.16. Keresztfinanszírozás  

1.13. Bevételek összesen 1 646 901 2.17. Kiadások összesen 1 617 109  
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Mőködési bevételek és  kiadások alakulása mérlegszerően 
CKÖ           E Ft-ban 
1. Bevételek Módosított 

elıirányzat 
2. Kiadások Módosított 

elıirányzat 
1.1. Önkormányzat mőködési bevételei  2.1. Személyi juttatás 42 
1.2. Támogatások  2.2. Munkaadókat terhelı járulék 12 
1.3. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek  2.3. Dologi és egyéb folyó kiadás 954 
1.4. Támogatás értékő bevételek 960 2.4. Mőködési célú pénzeszköz 

átadás államháztartáson belül 
 

1.5. Véglegesen átvett pénzeszközök  2.5. Mőködési célú pénzeszköz 
átadás államháztartáson kívül 

 

1.6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, 
igénybevétele, értékpapírok 
kibocsátásának bevétele 

 2.6. Felújítás  

1.7. Továbbadási célú bevételek  2.7. Intézményi beruházás  
1.8. IGSZ saját mőködési bevétele  2.8. Társadalom-, szociálpolitikai és 

egyéb juttatás 
 

1.9. IGSZ támogatás értékő bevételek  2.9. Támogatásértékő felhalmozási 
kiadás 

 

1.10. Pénzforgalom nélküli bevételek 48 2.10. Felhalmozási célú pénzeszköz 
átadás államháztartáson  kívül 

 

1.11. Finanszírozási bevételek   2.11. Kölcsön nyújtása, hitel 
törlesztés 

 

1.12. Keresztfinanszírozás  2.12. Továbbadási célú mőködési 
kiadás 

 

  2.13. Finanszírozási kiadás  
  2.14. Pénzforgalom nélküli kiadás  
  2.15. Keresztfinanszírozás  

1.13. Bevételek összesen 1008 2.16. Kiadások összesen 1008 
Mőködési bevételek és kiadások alakulása mérlegszerően 

Önkormányzat mindösszesen            E Ft-ban 
1. Bevételek Módosított 

elıirányzat 
2. Kiadások Módosított 

elıirányzat 
1.1. Önkormányzat mőködési bevételei 653 612 2.1. Személyi juttatás 758 243 
1.2. Támogatások 653 912 2.2. Munkaadókat terhelı járulék 198 262 
1.3. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek  2.3. Dologi és egyéb folyó kiadás 453 731 

1.4. Támogatás értékő bevételek 89 049 
2.4. Mőködési célú pénzeszköz átadás 
államháztartáson belül  

1.5. Véglegesen átvett pénzeszközök 30 375 
2.5. Mőködési célú pénzeszköz átadás 
államháztartáson kívül 

14 831 

 
 
2.6. Támogatás értékő mőködési célú 
pénzeszköz. átad 4 954 

1.6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, 
igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának 
bevétele  

2.7. Felújítás 
 

1.7. Továbbadási célú bevételek  2.8. Intézményi beruházás  

1.8. IGSZ saját mőködési bevétele 83 730 
2.9. Társadalom-, szociálpolitikai és 
egyéb juttatás 

176 267 

1.9. IGSZ támogatás értékő bevételek 
69 100 

2.10. Támogatásértékő felhalmozási 
kiadás  

1.10. Pénzforgalom nélküli bevételek 68 131 
2.11. Felhalmozási célú pénzeszköz 
átadás államháztartáson kívül  

1.11. Finanszírozási bevételek   2.12. Kölcsön nyújtása, hitel törlesztés  
1.12. Keresztfinanszírozás  2.13. Továbbadási célú mőködési kiadás  
  2.14. Finanszírozási kiadás  

  2.15. Pénzforgalom nélküli kiadás 11 829 
  2.16. Keresztfinanszírozás  

1.13. Bevételek összesen 1 647 909 2.17. Kiadások összesen 1 618 117 
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Felhalmozási bevételek és kiadások alakulása mérlegszerően 
 
Önkormányzat mindösszesen CKÖ nélkül                       E Ft-ban 
1. Bevételek Módosított 

elıirányzat 
2. Kiadások Módosított 

elıirányzat 
1.1. Önkormányzat mőködési bevételei  2.1. Személyi juttatás  
1.2. Támogatások  2.2. Munkaadókat terhelı járulék  
1.3. Felhalmozási és tıke jellegő 
bevételek 19 700 

2.3. Dologi és egyéb folyó kiadás 
 

1.4. Támogatás értékő bevételek  
2.4. Mőködési célú pénzeszköz átadás 
államháztartáson belül  

1.5. Véglegesen átvett pénzeszközök 118 587 
2.5. Mőködési célú pénzeszköz átadás 
államháztartáson kívül  

1.6. Támogatási kölcsönök 
visszatérülése, igénybevétele, 
értékpapírok kibocsátásának bevétele  

2.6. Felújítás 54 150 

1.7. Továbbadási célú bevételek  2.7. Intézményi beruházás 158 822 
1.8. IGSZ saját mőködési bevétele 

 
2.8. Társadalom-, szociálpolitikai és 
egyéb juttatás  

1.9. IGSZ támogatás értékő bevételek 
 
2.9. Támogatás értékő felhalmozási 
kiadás  

1.10. Pénzforgalom nélküli bevételek 70 713 
2.10. Felhalmozási célú pénzeszköz 
átadás államháztartáson kívül 

2 690 

1.11. Finanszírozási bevételek   2.11. Kölcsön nyújtása, hitel törlesztés  
1.12. Keresztfinanszírozás 

 
2.12. Továbbadási célú mőködési 
kiadás  

  2.13. Finanszírozási kiadás  
  2.14. Pénzforgalom nélküli kiadás 23 375 
  2.15. Keresztfinanszírozás  

1.13. Bevételek összesen 209 000 2.16. Kiadások összesen 238 792 
Felhalmozási bevételek és  kiadások alakulása mérlegszerően 

 
CKÖ                            E Ft-ban 
1. Bevételek Módosított 

elıirányzat 
2. Kiadások Módosított 

elıirányzat 
1.1. Önkormányzat mőködési bevételei  2.1. Személyi juttatás  
1.2. Támogatások  2.2. Munkaadókat terhelı járulék  
1.3. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek  2.3. Dologi és egyéb folyó kiadás  
1.4. Támogatás értékő bevételek  2.4. Támogatásértékő mőködési 

kiadás 
 

1.5. Véglegesen átvett pénzeszközök  2.5. Mőködési célú pénzeszköz átadás 
államháztartáson kívül 

 

1.6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, 
igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának 
bevétele 

 2.6. Felújítás  

1.7. Továbbadási célú bevételek  2.7 Intézményi beruházás  
1.8. IGSZ saját mőködési bevétele  2.8. Társadalom-, szociálpolitikai és 

egyéb juttatás 
 

1.9. IGSZ támogatás értékő bevételek  2.9. Támogatásértékő felhalmozási 
kiadás 

 

1.10. Pénzforgalom nélküli bevételek  2.10. Felhalmozási célú pénzeszköz 
átadás államháztartáson kívül 

 

1.11. Finanszírozási bevételek  2.11. Továbbadási célú mőködési 
kiadás 

 

1.12. Keresztfinanszírozás  2.12. Finanszírozási kiadás  
  2.13. Pénzforgalom nélküli kiadás  
  2.14. Keresztfinanszírozás  

1.13. Bevételek összesen  2.15. Kiadások összesen  



 73 

Felhalmozási bevételek és kiadások alakulása mérlegszerően 
       Önkormányzat mindösszesen       E Ft-ban 
1. Bevételek Módosított 

elıirányzat 
2. Kiadások Módosított 

elıirányzat 
1.1. Önkormányzat mőködési bevételei  2.1. Személyi juttatás  
1.2. Támogatások  2.2. Munkaadókat terhelı járulék  
1.3. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek 19 700 2.3. Dologi és egyéb folyó kiadás  
1.4. Támogatás értékő bevételek 

1 710 
2.4. Támogatásértékő mőködési 
kiadás  

1.5. Véglegesen átvett pénzeszközök 116 877 
2.5. Mőködési célú pénzeszköz 
átadás államháztartáson kívül  

1.6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, 
igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának 
bevétele  

2.6. Felújítás 54 150 

1.7. Továbbadási célú bevételek  2.7. Intézményi beruházás 158 577 
1.8. IGSZ saját mőködési bevétele 

 
2.8. Társadalom-, szociálpolitikai és 
egyéb juttatás  

1.9. IGSZ támogatás értékő bevételek 
 
2.9. Támogatásértékő felhalmozási 
kiadás  

1.10. Pénzforgalom nélküli bevételek 
70 713 

2.10. Felhalmozási célú pénzeszköz 
átadás államháztartáson kívül 

2 690 

1.11. Finanszírozási bevételek  
 
2.11. Kölcsön nyújtása, hitel 
törlesztés  

1.12. Keresztfinanszírozás 
 
2.12. Továbbadási célú mőköd. 
kiadás  

  2.13. Finanszírozási kiadás  
  2.14. Pénzforgalom nélküli kiadás 23 375 
  2.15. Keresztfinanszírozás  

1.13. Bevételek összesen 209 000 2.16. Kiadások összesen 238 792 
Bevételek és kiadások alakulása mérlegszerően  (Mőködési és felhalmozási célú együtt) 

      Önkormányzat mindösszesen       E Ft-ban 
1. Bevételek Módosított 

elıirányzat 
2. Kiadások Módosított 

elıirányzat 
1.1. Önkormányzat mőködési bevételei 653 612 2.1. Személyi juttatás 758 243 
1.2. Támogatások 653 912 2.2. Munkaadókat terhelı járulék 198 262 
1.3. Felhalmozási és tıke jellegő 
bevételek 19 700 

2.3. Dologi és egyéb folyó kiadás 
453 731 

1.4. Támogatás értékő bevételek 90 759 
2.4. Mőködési célú pénzeszköz átadás 
államháztartáson belül  

1.5. Véglegesen átvett pénzeszközök 147 252 
2.5. Mőködési célú pénzeszköz átadás 
államháztartáson kívül 

14 831 

 
 
2.6. Támogatásértékő mőködési célú 
pénzeszköz átad 4 954 

1.6. Támogatási kölcsönök 
visszatérülése, igénybevétele, 
értékpapírok kibocsátásának bevétele  

2.7. Felújítás 54 150 

1.7. Továbbadási célú bevételek  2.8. Intézményi beruházás 158 577 

1.8. IGSZ saját mőködési bevétele 83 730 
2.9. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb 
juttatás 176 267 

1.9. IGSZ támogatás értékő bevételek 69 100 2.10. Támogatásértékő felhalmozási kiadás  

1.10. Pénzforgalom nélküli bevételek  138 844 
2.11. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 
államháztartáson kívül 

2 690 

1.11. Finanszírozási bevételek   2.12. Kölcsön nyújtása, hitel törlesztés  
1.12. Keresztfinanszírozás  2.13. Továbbadási célú mőködési kiadás  

  2.14. Finanszírozási kiadás  
  2.15. Pénzforgalom nélküli kiadás 35 204 
  2.16. Keresztfinanszírozás  

1.13. Bevételek összesen 1 856 909 2.17. Kiadások összesen 1 856 909 
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3. Napirendi pont 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének …../2011. (…) önkormányzati 
rendelete a vásárokról és piacokról szóló 4/2005. (II. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról 
Elıadó: Basky András polgármester 
 
Basky András polgármester: A módosítás alapvetı oka az volt, hogy az elmúlt idıszakban a piac 
vásáron, próbáltunk némi fejlesztést eszközölni. Célja az volt, hogy rendezettebb és jobb körülmények 
alakuljanak ki, ezek közül az egyik ilyen, hogy az önkormányzat, elsısorban a nagyobb vásároknál, 
szinte folyamatosan megrendel igényes TOI TOI WC-t. Szükség van arra, hogy megállapítsunk egy 
nagyobb térítési díjat, amit 100 Ft-ban állapítanánk meg. A javaslattal egyetértett a PTK és a 
Mezıgazdasági és Gazdaságfejlesztési Bizottság is.  
A másik dolog pedig az lenne, hogy az elmúlt évben felmerült egyfajta lehetısége annak, hogy azok 
akik megérkeznek a vásárba, adott területeket tudjanak igénybe venni, így fel lett parcellázva a vásár 
területe. Innentıl kezdve mindenki tudja azt, hogy melyik az a terület melyet ı bérel. Annak 
érdekében, hogy még kevesebb problémát okozzon, és még könnyebben menjen a helyek elfoglalása, 
javaslom a bérletek bevezetését. Ez azt jelentené, hogy ı a választott területet lefoglalja fél évre, egész 
évre, vagy, ahogy neki a legmegfelelıbb. Akik bérletet vásárolnak, részükre egyfajta kedvezményt 
tudunk biztosítani, például annak, aki fél éves bérletet vásárol, 5 havi bérleti díjat kell fizetnie, aki egy 
éves bérletet kér, annak pedig 10 hónapot kellene fizetnie. Így lehetıség nyílna arra, hogy gyorsabb 
kiszolgálást, kulturált körülményeket biztosítsunk.  
A mezıgazdasági bizottság ülésén elhangzott, hogy a rendelet tervezet 2. §-ának (14) bekezdés 
módosítása. Az eredetei rendelet úgy szólt, hogy mindenki akinek bérelt helye van foglalja el a helyét 
az adott idıpontig, de a javaslat alapján kapnának még egy órát, hiszen ha távolabbról érkeznek, 
elıfordulhatnak késések. Akkor ezzel a módosítással kerülne elfogadva. 
Volt még egy javaslat a táblázatra vonatkozóan, 1.2.3-as  pontban a nagy mőanyag láda helyett 
mőanyag 30-ast használnánk, ez ma már a szabvány, a . 
Apró Ferenc kér szót. 
 
Apró Ferenc képviselı: A TOI TOI WC-re vonatkozóan szeretném megjegyezni, hogy legalább 300-
320 fınek igénybe kellene vennie ahhoz, hogy a bérlés megtérüljön. Nem voltam kint mostanában, 
nem tudom mekkora a látogatók létszáma. Tudjuk, hogy kb. 30 000 forint egy ilyen mobil wc bérleti 
díja. 
A másik dolog, hogy az elektromos áram biztosítása a búcsúra is igaz? Szerintem írjuk oda, hogy 
kivéve búcsú. 
 
Orbán Antal képviselı: Tudomásom szerint a búcsúra egyedi megállapodás vonatkozik. 
 
Basky András polgármester: Ez a vásárokra vonatkozik, mivel a búcsúra mindig külön 
megállapodást kötünk. 
 
Turupuli Péterné képviselı: A megállapodásra az vonatkozik, amit Orbán Antal is mondott, külön 
megállapodás készül a búcsú alkalmával. Ilyenkor a Démásszal kötnek külön egyedi szerzıdést. 
 
Apró Ferenc képviselı: Azt az egy mondatot, hogy „kivéve búcsú”, nem lehetne e rendeletbe 
foglalni? 
 
Basky András polgármester: Rendben van, megoldható. 
Van-e valakinek kérdése, véleménye a rendeletmódosítással kapcsolatban? – Amennyiben nincs, aki 
egyetért az anyaggal, az elhangzott módosításokkal együtt, az kézfeltartással jelezze. 
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 11 igen szavazattal - tartózkodás, ellenszavazat nem volt – a 
következı határozatot hozta. 
 
 
 
 



 75 

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
4/2011. (………..)  önkormányzati rendelete 

a vásárokról és  a piacokról szóló 4/2005. (II. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 
LXV törvény 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 44/A. § (1) bekezdés 
b) pontjában foglalt feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja: 

 
1. § 

 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a vásárokról és a piacokról szóló 4/2005. 
(II. 18.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: rendelet) 4. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a 
következı rendelkezés lép: 
 
[Vásáron a helyfoglalás sorrendje a következı:] 
 
„a) a sorszámmal ellátott elárusítóhelyek bérlıi” 

 
2. § 
 

A rendelet 6. §-a a következı (13)-(14)-(15)-(16) bekezdéssel egészül ki: 
 
„(13)  A vásártéren a sorszámmal ellátott elárusítóhelyek bérlésére van lehetıség.  
  (14) A bérelt sorszámmal ellátott elárusítóhelyet a vásár nyitását követı egy órán belül el kell 

foglalni, ellenkezı esetben a vásár rendezıje az elárusítóhelyet másnak is kiadhatja. 
 (15) A bérleti díj idıtartama, mértéke, megfizetésének módja:  

a)  fél éves idıtartamú bérlet esetén a bérleti díj  5 havi helypénz összegével egyenlı mértékő, 
melyet  egy összegben elıre  kell megfizetni, 

b) egy éves idıtartamú bérlet esetén, a bérleti díj 10 havi helypénz összegével egyenlı mértékő, 
melyet  egy összegben elıre  kell megfizetni. 

 (16)  A bérleti díj megfizetése a szerzıdéskötés idıpontjában esedékes. A bérleti szerzıdés a rendelet 
3. mellékletét képezi.” 

 
3. § 

 
(1) A rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 
(2) A rendelet e rendelet 2. melléklete szerinti 3. melléklettel egészül ki. 
 

4. § 
 
A rendelet 2. mellékletében a „Zsigó Viktor polgármester képviseletében” szövegrész helyébe a 
„képviseli a polgármester” szöveg lép.     
 

5. § 
 

Ez a rendelet 2011. március 01. napján lép hatályba és a hatályba lépését követı napon hatályát veszti.  

 
                 Basky András                                                                Kutasiné Nagy Katalin 
                  polgármester                                                                             jegyzı  
              
A rendelet kihirdetésének napja: 2011. ………….. 
   
                                                                                                      Kutasiné Nagy Katalin 
                                                                                                                   jegyzı 
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1. melléklet a 4/2011. (………..) önkormányzati rendelethez  
 

„1. melléklet a 4/2005.(II. 18.) önkormányzati rendelethez                                                                                                                                                  
                                    A vásár, piac területére bevitt állatok, termények és egyéb 
                                    területfoglalások helypénze, bérleti  és parkolási díjak 
                                                                                                                            

Jogcím Fizetendı összeg (Ft)
1.  Helypénz 
1.1. Állatok  Ft/db  
1.1.1. Ló, szarvasmarha     600.- 
1.1.2. Csikó, borjú      250.- 
1.1.3. Hízott sertés, anyakoca    180.- 
1.1.4. Malac       100.- 
1.1.5. Süldı       150.- 
1.1.6 .Juh, kecske              150.- 
1.1.7. Bárány, gida                100.- 
1.1.8. Nyúl, egyéb kisállat                        50.- 
1.1.9. Napos baromfi     5.- 
1.1.10. Baromfi, egyéb szárnyasok 40.- 
1.2. Élelmiszerek      
1.2.1. Tojás, tejtermék, zöldség, gyümölcs termények stb. Ft / m 150.- 
1.2.2. Kis láda / mőanyag 10, mőanyag 5, kismérető faláda /  Ft/db                                                                         70.-  
1.2.3. mőanyag 30 mérető láda Ft/db                                                                                      100.- 
 1.3. Kirakodók   

 1.3.1. Büfé-kocsi, pecsenyesütık, üdítıital mérık Ft / m / nap 600.- 
 1.3.2. Egyéb árusok sátrainak helyfoglalása Ft / m / nap 400.-  
 1.3.3. Piaci bérelt fedett pavilonok helyfoglalása Ft / m / nap 200.-  

2. Bérleti díjak 
2.1. Állandó, zárt pavilonok /Ft/hó/  8000.- 
2.2. Nyitott pavilonok és terménypiaci árusító helyek bérleti díja Ft/ hó 5200.-  

2.3. Piaci bérelt asztalok bérleti díja Ft /m /hó + helypénz                                                   400.- 
2.4. Saját asztalok helyfoglalása Ft/ m/hó 250.- 

3. Parkolási díjak/vásárba bevitt jármővek is/ 
3.1. Árusoknak a vásárba bevitt gépjármőveik után Ft /nap 400.- 

3.2. Egy-kétfogatú szekér, kocsi    200.- 
3.3. Talicska, kézikocsi   50.- 
3.4. Motorkerékpár  60.- 
3.5. Személygépkocsi  200.- 
3.6. Kerékpár   30.- 
3.7. 3.5 t. összsúly alatti tehergépjármő és személygépkocsi utánfutóval Ft/alkalom. 400.- 
3.8. 3.5 t. összsúly feletti  tehergépjármő és a traktor vontatóval  /Ft/ alkalom/ 600.- 

4. Egyéb 
4.1. A piactéren üzemelı nyilvános illemhely használati díja 100.- 

4.2. A vásártéren üzemelı nyilvános illemhely használati díja  100.- 
4.3. A lakossági hirdetmények hangosbemondóban történı elhangzása szó / Ft 20.-  
4.4. Elektromos áram biztosítása a vásártéren – kivéve búcsú alkalmával -  Ft/ nap           
  

1000.-  

4.5. Elektromos áram biztosítása a piactéren  Ft/ nap  500.- 
4.6. Körhintás, mutatványos Ft/m2. 150.- 
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 2. melléklet a 4/2011. (………..) önkormányzati rendelethez  

 
„3. melléklet a 4/2005. (II. 18.) önkormányzati rendelethez        
 
Ikt.sz .:   …../20….. 

 
 
 

BÉRLETI SZERZ İDÉS 
 
 
 
Mely létrejött egyrészrıl Lajosmizse Város Önkormányzata - képviseli a polgármester - mint 
bérbeadó,  
 
másrészrıl ...…………………………név………………………………adószám 
…………………….telefon,………………………………………..cím sz. alatti lakos, mint 
bérlı között a lajosmizsei vásártér kirakodó vásár területén a ……sorszámú 
…………..folyóméteres árusítóhely 20.... évre történı bérbe adása tárgyában, az alábbiak 
szerint: 
 

1.  A bérlı 20....…év……………hónaptól, 20....év ………………………… hónapig 
bérli a fent jelzett árusítóhelyet.  

 
2. Az 1. pontban foglalt idıtartamra a bérleti díj:……….Ft,azaz ………………….Ft. 
 
3. A bérlı tudomásul veszi, hogy a bérelt területet a vásár napján reggel 07 óráig el kell 

foglalni, ellenkezı esetben a vásár rendezıje az árusítóhelyet másnak is kiadhatja. 
 
4.  A vásár nyitva tartása: reggel 06 órától- 12 óráig. 

 
5. A bérlı az árusítóhelyet köteles tisztán tartani, a vásár befejeztével a keletkezett 

hulladékot az erre a célra kitett hulladékgyőjtıbe elhelyezni. 
 

6.  A bérlı a 2. pontban meghatározott bérleti díjat e szerzıdés aláírásával egy idıben, 
egy összegben köteles megfizetni. 

 
7. A szerzıdésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. az irányadó. 

 
 
 
Lajosmizse, 20... .év………hó………nap 
 
 
 
 
 
 ……………….             ………….……….. 
      bérlı            polgármester” 
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4. napirendi pont 
Urnás temetkezési helyek bıvítése 
Elıadó: Basky András polgármester 
 
Basky András polgármester: Az üzemeltetı Suta Géza jelezte felénk, hogy annak ellenére, hogy 
nem túl régen építettünk urnafalat, már olyan szinten megtelt, hogy lassan új fal építése válik majd 
szükségessé. Elmondta továbbá, hogy Kecskeméten és más temetıkben már egy ideje mőködik az a 
lehetıség is, hogy úgynevezett urna sírkertbe, földbe helyezéssel történik az urnás temetés. A képek 
között látható egy a kecskeméti temetırıl. Ajánlatot szeretnénk kérni két féle megoldásra. Egyrészt a 
fıbejárat mellett jobbra kerítést építve a belsı felére kialakítva urna sírokat alakítunk ki. A másik 
lehetıség, hogy a Kecskemét felıli részen már van egy urnafal, az izraelita temetı elıtti területen (7. 
parcella) de ott ki lehet alakítani egy urnasírkertet. Javaslom, hogy mindkét lehetıségre kérjünk 
ajánlatot, utána pedig el tudjuk dönteni, hogy melyik megoldás mellett döntünk.  
A PTK már tárgyalta, és elfogadásra javasolja a módosítást. 
Van-e valakinek kérdése, véleménye a rendeletmódosítással kapcsolatban? 
 
Apró Ferenc képviselı: Egy javaslatot szeretnék tenni az urnafallal kapcsolatban, ami az lenne, hogy 
közvetlenül az urnafal mellett egy kis padkát alakítsunk ki, megnéztem a helyszínen, könnyebb lenne a 
fő és egyéb növények takarítása, gondozása.  
Köszönöm! 
 
Basky András polgármester: Köszönöm szépen! 
Aki egyetért az anyaggal kézfeltartással jelezze. 
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 11 igen szavazattal - tartózkodás, ellenszavazat nem volt – a 
következı határozatot hozta. 
 
11/2011. (II. 23.) ÖH. 
Urnás temetkezési helyek bıvítése 

Határozat 
 

1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy 
három árajánlatot kérjen be az urnafal kerítés 7 szakaszának kialakítására és azt az ajánlatok 
beérkezését követıen terjessze a Képviselı-testület elé. 
 

2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete kijelöli a 7. parcellát (az izraelita 
temetı elıtti területen) az urnasírhelyek helyéül és  felhatalmazza a polgármestert, hogy 
három költségvetést tartalmazó tervdokumentációt  kérjen be az urnasírhelyek kialakítására és 
azt az ajánlatok beérkezését követıen terjessze a Képviselı-testület elé. 

 
Felelıs: Képviselı-testület, polgármester 
Határid ı: 2011. február 23. 
 
5. napirendi pont 
Közoktatási intézményekbe történı felvétel, illetve beíratás idıpontjának meghatározása 
Elıadó: Basky András polgármester 
 
Basky András polgármester: Kötelezı feladata az önkormányzatnak, hogy meghatározza a 
beiratkozás idıpontját. Az anyagban látható, hogy az óvodai beíratás idıpontja 2011. április 11-15 
között hétfıtı – péntekig lenne, 7.00-15.00 óráig. A felsılajosi tagintézményben, hétfıtıl – szerdáig, 
7.30-13.00 óráig. 
A bölcsıdei beíratást is megejtenénk ezzel egy idıben, amely egybe esne a központi óvodában az 
óvodások beíratásával. Az iskolában az elsı évfolyamra történı beíratás idıpontja, 2011. április 11-
14-ig, hétfıtıl – csütörtökig, 13.00-17.00 óráig. A felsılajosi tagintézményben április 5-én és 6-án, 
kedden és szerdán, 8.00-15.00 óráig.  
Ezek az idıpontok a javaslatok, úgy gondolom, hogy el kellene fogadnunk ıket. 
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Az ÖIB tárgyalta, javasolja elfogadásra. 
Aki egyetért az anyaggal kézfeltartással jelezze. 
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 11 igen szavazattal - tartózkodás, ellenszavazat nem volt – a 
következı határozatot hozta. 

12/2011. (II. 23.) ÖH. 
Közoktatási intézményekbe történı felvétel,  
illetve beíratás idıpontjának meghatározása  
 

Határozat 
  

1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete, mint Lajosmizse és Felsılajos 
Közoktatási Intézményfenntartó Társulás gesztor önkormányzat a Meserét Lajosmizsei 
Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıdében az óvodai felvétel idıpontját az alábbiak szerint 
állapítja meg: 
a.)  2011. április 11-15. (hétfıtıl-péntekig) 

                  7-15 óráig 
                  Helye: Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde  

       Központi Óvoda Lajosmizse, Attila út 6. 
b.) 2011. április 11-13. (hétfıtıl-szerdáig) 

7,30-13 óráig 
Helye: Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde 
        Felsılajosi Tagintézménye Felsılajos, Óvoda u. 4. 

2.)  Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete, mint Lajosmizse és Felsılajos 
Közoktatási Intézményfenntartó Társulás gesztor önkormányzat a Meserét Lajosmizsei 
Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıdében a bölcsıdei felvétel idıpontját az alábbiak szerint 
állapítja meg: 
a.)  2011. április 11-15. (hétfıtıl-péntekig) 

                  7-15 óráig 
                  Helye: Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde  

       Központi Óvoda Lajosmizse, Attila út 6. 
3.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete, mint Lajosmizse és Felsılajos 

Közoktatási Intézményfenntartó Társulás gesztor önkormányzata a Fekete István Általános 
Iskolában az elsı évfolyamra történı beíratás idıpontját az alábbiak szerint állapítja meg: 
a.) 2011. április 11-14. (hétfıtıl-csütörtökig) 
     13-17 óráig 

           Helye: Fekete István Általános Iskola Lajosmizse, Szabadság tér 13. 
b.) 2011. április 5-6. (kedd-szerda) 

            8-15 óráig 
       Helye: Fekete István Általános Iskola 
                        Felsılajosi Tagintézménye Felsılajos, Iskola u. 16. 
4.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete felkéri a jegyzıt, hogy az 1)-3) 

pontokban foglaltakról Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testületét soros 
ülésén tájékoztassa. 

 
 Felelıs: Képviselı-testület 
 Határid ı: 2011. február 23. 
 
6. Napirendi pont 
Magyar Telekom Nyrt. bérleti díj emelésének elhagyására vonatkozó kérelme 
Elıadó:   Basky András polgármester 
 
Basky András polgármester: A Magyar Telekom Nyrt. kötött egy bérleti szerzıdést az 
Önkormányzattal, hogy az iskola környékén kialakítson egy olyan területet, ahonnan meg tudja oldani 
a sugárzásnak a problémáit. Akkor megállapodtunk egy bérleti díjban, mely éves szinten 500 eFt. Ez 
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minden évben az infláció mértékével emelkedik. 2010-ben 521.000.- Ft-ot fizettek, az idei évben 
25.500.- Ft-os emelkedést jelentene az infláció mértéke. Azt kérte a Magyar Telekom Nyrt. hogy ezt 
engedjük el nekik. Mi az elıterjesztésben ezt nem javasoltuk elfogadásra. A Pénzügyi, 
Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság tárgyalta e napirendi pontot és elfogadja a javaslatot. 
Javaslat, hogy nem adunk helyt a kérelemnek és emelt díjasan számláznánk a Magyar Telekom Nyrt. 
részére a bérleti díjat. 
 
Orbán Antal képviselı: Ha eltelepülne innen a Magyar Telekom Nyrt., akkor visszamondjuk a 
szerzıdést. 
 
Basky András polgármester: Az eltelepülés a Magyar Telekom Nyrt.-nek nagyon költséges, erre mi 
nem gondolunk, hogy ezért el fog települni. Ha új kérelemmel fordul felénk, akkor újra tárgyaljuk ezt 
a dolgot.  
Én azt javaslom, hogy az elıterjesztés javaslatát fogadjuk el. Van-e egyéb módosítási javaslat, 
amennyiben nincs, kérem, hogy aki az elıterjesztéssel egyetért, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 11 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt – 
az alábbi határozatot hozta: 

 

13/2011. (II. 23.) ÖH. 
Magyar Telekom Nyrt. bérleti díj emelésének 
elhagyására vonatkozó kérelme 
 

Határozat 
 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete nem fogadja el a Magyar Telekom Nyrt. 
kérelmét, mely a 700 hrsz-ú ingatlanon lévı bérelt terület bérleti díj emelésének elhagyására 
vonatkozik. A 2011. évi bérleti díjat a bérleti szerzıdésben meghatározottak szerint kell kiszámlázni. 

 
Felelıs: Képviselı-testület 
Határid ı: 2011. február 23. 
 
 
7. Napirendi pont 
Versenytárgyalás kiírása a volt szülıotthon hasznosítására 
Elıadó  Basky András polgármester 
 
Basky András polgármester: Az Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézmény a volt 
Szülıotthon épületét 2010. március 1-jével visszaadta Lajosmizse Város Önkormányzatának. Ennek 
hasznosításával folyamatosan foglalkoztunk, és gondolkodtunk arról, hogy milyen tevékenységet 
lehetne ott végezni, ami a város érdekét is szolgálná, ezért versenytárgyalást írnánk ki a volt 
Szülıotthon épületének hasznosítására. Három érdeklıdı volt, eddig egyik üzletet szeretett volna ott 
nyitni, volt, aki szociális szolgáltatást szeretne végezni (nappali ellátás lenne fogyatékosok számára), 
volt, aki foglalkozás-egészségügyi ellátást szeretne végezni a vállalkozások felé, munkaegészségügyi 
ellátást szeretne, ha lehetıség lenne, illetve olyan jellegő komplex fejlesztést végrehajtani, aminek 
eredményeképpen egy komoly egészségügyi intézmény alakulna ki, ami egy 50 km-es körzetet tudna 
ellátni. A rendeletünk szerint versenytárgyalást kell kiírni. A hasznosítása az épületnek bérbeadás 
útján történne. Versenytárgyalásban leírtuk azt a dolgot, hogy mit szeretne az önkormányzat csinálni. 
A versenytárgyalás idıpontja 2011. március 25-e 10.00 óra. A versenytárgyalási felhívásban 
meghatároztuk, hogy a hasznosítással kapcsolatban milyen információkat szeretne az önkormányzat 
kérni: 
- mekkora ajánlott bérleti díjat tud felajánlani az épületért +25 % ÁFA, a bérleti jogviszony   
   tervezett idıtartama,  
- a tervezett foglalkoztatottak száma,  
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- egyéb olyan információkat is adjon meg, amik a döntésben segítenek bennünket,  
- milyen elvárásai vannak az önkormányzattal kapcsolatban, 
- milyen pozitív információkat tud felénk mutatni, és a tervezett tevékenységet is írja le, hogy   
   mit szeretne.  
Továbbá kitétel még, hogy versenytárgyalási biztosítékot fizessen be 200.000.-Ft-ot, melyet a 
Polgármesteri Hivatal pénztárában 2011. március 25-én, 9.45 óráig kell letétbe helyezni. 
Ki kell kötni azt, hogy az önkormányzat csak azokat a pályázatokat kívánja támogatni, amire azt 
mondja, hogy a legkedvezıbb. Ez a versenyfelhívás a kiosztós anyagban pontosítva található meg. 
A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság tárgyalta a napirendet, az ı javaslataikat 
beépítettük az anyagba. 
 
Józsáné dr. Kiss Irén képviselı: Ennek a témának van egy elég fontos összetevıje. Ehhez az 
épülethez a helyi lakosság érzelmileg kötıdött. Ez jelenleg üres, a szociális alapszolgáltatásokat 
áthelyeztük az Egészségházba. Az épület helyi védettség alatt van, a hasznosításnál törekedni kell arra, 
hogy ami szolgáltatás szükséglet igény van a lajosmizseiek részérıl, elébe menjen a jelenlegi 
szolgáltatásnak. A másik egészségügyi szolgáltató a kecskeméti Mercedes Gyár egészségügyi 
alkalmassági vizsgálatát tervezi. Jó lenne, hogy ha olyan szolgáltatások lennének ott, ami még nincs az 
Egészségházban. Az Egészségházat a Lajosmizsei Önkormányzat akkor tudja üzemeltetni, ha az évi 
bevételt a MEP-tıl megkapja. Ha olyan szolgáltató települ be, akinek olyan a profilja, mint az 
Egészségház szolgáltatása, az nem lenne elınyös. Oda kell figyelni, hogy az intézmény és a lakosság 
is jól járjon. 
 
Basky András polgármester: Kérdés, vélemény, hozzászólás van-e a napirenddel kapcsolatban? 
 
dr. Adonyi Lajos alpolgármester: „Az ingatlanba tervezett beruházás és annak tervezett költsége” 
azt is bele kellene tenni a szerzıdésbe. 
 
Basky András polgármester: Ezzel a mondattal kiegészítve tárgyaljuk a továbbiakban. 
 
Orbán Antal képviselı: Az legyen kitétel, hogy a homlokzatát az épületnek ne változtassa meg. 
 
Basky András polgármester: Miután védett épület, nem lehet változtatni a homlokzatán. 
Más egyéb kérdés, hozzászólás van-e még a napirenddel kapcsolatban? 
Amennyiben nincs, szavazásra teszem fel a kérdést. Aki elfogadja a VERSENYTÁRGYALÁSI 
FELHÍVÁST a volt Szülıotthon hasznosítására az elhangzott módosításokkal együtt, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 11 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt – 
az alábbi határozatot hozta: 

 

14/2011. (II. 23.) ÖH. 
Versenytárgyalás kiírása a volt   
Szülıotthon hasznosítására 

Határozat 
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az elıterjesztés mellékletében foglalt 
versenytárgyalást ír ki a volt Szülıotthon (Lajosmizse, Dózsa Gy. út 123. sz.), 2295 hrsz-ú ingatlan, 
bérbeadás útján történı hasznosítására, a Képviselı-testületi ülésen kiosztott - és ahhoz az ülésen 
elhangzott módosítást tartalmazó  - VERSENYTÁRGYALÁSI  FELHÍVÁS szerint.  
 
Felelıs: Képviselı-testület 
Határid ı: 2011. február 23. 
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8. Napirendi pont 
XVIII. Lajosmizsei Napok programjának elızetes egyeztetése 
Elıadó: Basky András polgármester 
 
Basky András polgármester: Minden évben az önkormányzat szokta kérni, hogy a Mővelıdési Ház 
tervezze meg, hogy mi az, amit szeretne megvalósítani a Lajosmizsei Napok keretében. Ez egy 
támpont a Mővelıdési Ház és a Képviselı-testület felé. A Mővelıdési Ház, ha megkapja az 
információt, akkor tud olyan programot elıállítani, hogy a lakosok számára megfelelı legyen. Nem 
több napos Lajosmizsei Napokat szeretnének, hanem inkább több hétvégén lennének programok, s ott 
gyermekmősorok, humoros mősorok. Az Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága megtárgyalta. Itt 
van egy költség meghatározva, de ebbıl csak 1.300.000.- Ft az az összeg, amit el lehet fogadni, s ha 
némelyik program belépıs lenne, akkor ezt a kiadási oldalhoz hozzá lehet tenni, s ezzel lehet növelni 
az ez évi költségvetését a Lajosmizsei Napoknak. 
Kérdezem, hogy a napirenddel kapcsolatban van-e kérdés, hozzászólás? 
 
Holminé Sebık Márta ÖIB elnöke: Tegnap megtárgyaltuk, elfogadásra javasoljuk a keretösszeget és 
a tervezett programot, ami még nem végleges programnak számít. Számomra nagyon örömteljes 
lenne, hogy ha ez a program így megvalósulna, mert akkor minden korosztály ki tudná választani a 
számára leginkább megfelelı programot. Én egy ajánlatot mondtam még a bizottsági ülésen, és 
elmondom most is, hogy a SZIÉTA Mővészeti Stúdió Nyilas Misi címő elıadását szeretném, ha 
beépítésre kerülne a Lajosmizsei Napok programtervezetébe. Nagyon színvonalas, és van 
mondanivalója a mai ember számára. 
 
Basky András polgármester: Köszönöm. Más hozzászólás van-e még? 
Amennyiben nincs, én még annyit szeretnék elmondani, hogy a tőzijáték elgondolkodtató, hogy 
legyen-e, mert csak akkor van jelentısége, ha szabadtéri program is van a Lajosmizsei Napok 
keretében, s utána lenne a tőzijáték. Ha benn lennének a programok, akkor el lehet rajta gondolkodni, 
hogy legyen-e vagy sem. Ez még csak egy ajánlás, majd erre még visszatérünk a programok 
pontosításánál. 
Van-e még kérdés, vélemény, hozzászólás a napirenddel kapcsolatban? 
Amennyiben nincs, szavazásra teszem fel a kérdést. 
Aki elfogadja a XVIII. Lajosmizsei Napok programjának elızetes egyeztetését azzal a javaslattal, 
hogy a SZIÉTA Mővészeti Stúdió Nyilas Misi címő elıadása kerüljön felvételre a programok közé, 
valamint a belépıs forma lehetısége biztosítva legyen, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 11 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt – 
az alábbi határozatot hozta:  

 

15/2011. (II. 23.) ÖH. 
XVIII. Lajosmizsei Napok programjának elızetes egyeztetése 

 
Határozat 

  
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete elfogadja a 2011. évi augusztusában 
megrendezésre kerülı XVIII. Lajosmizsei Napok program-tervezetét az alábbi kiegészítésekkel: 
A SZIÉTA Stúdió Nyilas Misi címő elıadás felvétele a programok közé, belépıs forma lehetıségét is 
fenntartva. 
 

Felelıs: Képviselı-testület, Intézményvezetı 
Határid ı: 2011. február 23., illetve 2011. augusztus 
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9. Napirendi pont 

Pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali ellátása, közösségi ellátások biztosítása, valamint a 
2010. évi beszámoló elfogadása 

Elıadó: Basky András polgármester 

 

Basky András polgármester: Az önkormányzatnak van egy kötelezı feladata, amit el tudunk látni. a 
RÉV-en keresztül és így lényegesen olcsóbban tudjuk megoldani, mint ha valamelyik intézményen 
keresztül látnánk el. Ez a szolgáltatás kiegészülne egyéb szolgáltatásokkal, ami az önkormányzatnak 
300 eFt-jába kerülne, valamint lenne még egy költség, ami 263.086.- Ft. Ez a költségvetésünkben 
benne van. Azt javaslom, hogy ezt a tevékenységet továbbra is rendeljük meg a RÉV-tıl. A Pénzügyi, 
Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság és az Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága is 
támogatta. 
Kérdés, vélemény, hozzászólás van-e napirendhez? 
 
Józsáné dr. Kiss Irén EGYSZI vezetıje, /képviselı/: Az érdeklıdés több okból is fontos. Az egyik 
ok, hogy a feladat ellátásának a módja kötelezı jelleg, és a Kistérségen keresztül látjuk el a feladatot. 
A költségvetéssel összefüggı, hogy több pályázati forrásból és különbözı szervezetektıl szerzett 
pénzügyi forrásból tudnak mőködni. 
Az anyag 19. oldalán található az ellátottak betegség szerinti megoszlása. Kiemelkedı az alkohol 
okozta viselkedészavarok, és még nagyon figyelemreméltó a szerencsejáték függıséggel kapcsolatos 
betegség. 
Javaslom a támogatási összegnek a megadását és a szakmai beszámolónak az elfogadását. Köszönöm. 
 
Basky András polgármester: Köszönöm. Más egyéb kérdés, vélemény, hozzászólás van-e még? 
Amennyiben nincs, szavazásra teszem fel a kérdést. Aki elfogadja a pszichiátriai és szenvedélybetegek 
nappali ellátásának biztosítását, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
 
 
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 11 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt – 
az alábbi határozatot hozta: 

16/2011. (II. 23.) ÖH. 
Pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali 
ellátásának biztosítása  
 

Határozat 
 

1. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a pszichiátriai és szenvedélybetegek 
nappali ellátását 2011. évben is a Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás útján biztosítja. 

2. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az 1.) pontban foglalt ellátások 
biztosításához szükséges 300.000 Ft hozzájárulás összegére a 2011. évi költségvetésében 
fedezetet biztosított, melyet átad a Kecskemét és Térsége Többcélú Társulásnak. 

 
Felelıs: Képviselı-testület 
Határid ı: 2011. február 23. 
 
Basky András polgármester: Aki a közösségi ellátások biztosítását elfogadja, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 11 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt – 
az alábbi határozatot hozta: 
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17/2011. (II. 23.) ÖH. 
Közösségi ellátások biztosítása 

 
Határozat 

 
1. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete vállalja a közösségi ellátások 

(szenvedélybetegek közösségi ellátása, pszichiátriai betegek közösségi ellátása és 
szenvedélybetegek alacsonyküszöbő közösségi ellátása) biztosítását 2011. évre, melyre 
263.086 Ft. településarányos összeget biztosított a 2011. évi költségvetésben.  

2. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a határozat 1 pontjában foglalt 
feladat ellátására feladat ellátási szerzıdést köt a Fıplébániai Karitász Alapítvány RÉV 
Szenvedélybeteg-segítı Szolgálattal, melynek aláírásra felhatalmazza a polgármestert.    

Felelıs: Képviselı-testület, polgármester 
Határid ı: 2011.február 23. 
 
Basky András polgármester: Aki a RÉV Szenvedélybeteg-segítı Szolgálat 2010. évre vonatkozó 
beszámolóját elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 11 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt – 
az alábbi határozatot hozta: 

18/2011. (II. 23.) ÖH. 
2010. évre vonatkozó beszámoló elfogadása 
 

Határozat 
 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Rév Szenvedélybeteg-segítı 
Szolgálat 2010. évre vonatkozó beszámolóját elfogadja. 
 

Felelıs: Képviselı-testület 
Határid ı: 2011. február 23. 
  
10. Napirendi pont 
A Fekete István Általános iskola igazgatói, és a Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda 
óvodavezetıi beosztására kiírt pályázati kiírások visszavonása, új pályázatok kiírása 
Elıadó: Basky András polgármester 
 
Basky András polgármester: Az önkormányzat döntött, hogy pályázatot írunk ki az iskolaigazgatói 
és óvodavezetıi beosztásra. Az önkormányzat a pályázati tartalmat elfogadta. A KSZK honlapjára 
feltettük. Kérdés, hogy milyen munkakörbe kívánunk valakit alkalmazni. A beosztás lesz az 
intézményvezetıi, illetve igazgatói állás. A honlapon elıször a beosztás jelenik meg, nem a munkakör. 
Az volt a javaslata az Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága ülésének, hogy vonjuk vissza az 
elızı pályázatot, mert így lehet módosítani. A KSZK honlapján elsı sorba írjuk be, hogy igazgatót és 
óvodavezetıt keresünk. A kiírás tartalmán változás nem történik. A határidık tekintetében, - miután a 
múltkori kiíráskor elég hosszú határidıt adtunk meg – ha ezt február 28-ig fel tudjuk tenni, akkor a 
határidıt tudjuk tartani. Az a megjelent hirdetés tartalmát nem befolyásolja, és ott rövidített 
tartalommal jelenítették meg. A honlapon óvodavezetı és igazgató jelenjen meg, ez volt a javaslata a 
bizottságnak. 
Kérdezem, hogy van-e más javaslat? 
Amennyiben nincs, én javaslom, hogy fogadjuk el a bizottság javaslatát, hogy visszavonjuk, és újra 
kiírjuk, s a honlapon az óvodavezetı és igazgató szavak jelennének meg.  
Aki egyetért a Fekete István Általános Iskola igazgatói beosztására 3/2011. (I. 19.) ÖH.-val, valamint 
a Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde óvodavezetıi beosztására 5/2011. (I. 
19.) ÖH.-val kiírt pályázati felhívások visszavonásával, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
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Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 11 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt – 
az alábbi határozatot hozta: 

19/2011. (II. 23.) ÖH. 
A Fekete István Általános Iskola igazgatói beosztására 3/2011. (I. 19.) ÖH.-val, valamint a 
Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde óvodavezetıi beosztására 5/2011. (I. 
19.) ÖH.-val kiírt pályázati felhívások visszavonása  
 

Határozat 
 

1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete, mint Lajosmizse és Felsılajos 
Közoktatási Intézményfenntartói Társulás gesztor Önkormányzata a Fekete István Általános 
Iskola igazgatói beosztására 3/2011. (I. 19.) ÖH.-val, valamint a Meserét Lajosmizsei Napközi 
Otthonos Óvoda és Bölcsıde óvodavezetıi beosztására 5/2011. (I. 19.) ÖH.-val kiírt pályázati 
felhívásokat visszavonja. 

 
2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete, mint Lajosmizse és Felsılajos 

Közoktatási Intézményfenntartói Társulás gesztor Önkormányzata felkéri a jegyzıt a jelenlegi 
pályázati felhívásoknak a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési 
Központ honlapjáról való törlésére, egyúttal arra, hogy az 1.) pontban foglaltakról Felsılajos 
Község Önkormányzatának Képviselı-testületét tájékoztassa.  

 
Felelıs: Képviselı-testület 
Határid ı: 2011. február 23. 

 
Basky András polgármester: Aki a Fekete István Általános Iskola igazgatói beosztására pályázat 
kiírását elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 11 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt – 
az alábbi határozatot hozta: 

 

20/2011. (II. 23.) ÖH. 
A Fekete István Általános Iskola 
igazgatói beosztására pályázat kiírása  
 

Határozat 
 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete, mint Lajosmizse és Felsılajos 
Közoktatási Intézményfenntartói Társulás gesztor önkormányzata a Fekete István Általános 
Iskola igazgatói beosztásának betöltésére pályázatot ír ki 

- a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, 
- a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, valamint 
- a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a 

közoktatási intézményekben szóló 138/1992.(X.8.) Korm. rendelet 
rendelkezéseinek figyelembevételével, az alábbi pályázati felhívásban foglaltak 
szerint: 

 

Pályázati felhívás 

 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete, mint Lajosmizse és Felsılajos 
Közoktatási Intézményfenntartói Társulás gesztor önkormányzata pályázatot hirdet a Fekete 
István Általános Iskola igazgatói beosztásának betöltésére. 
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A munkáltató megnevezése: Lajosmizse Város Önkormányzata 

      6050 Lajosmizse, Városház tér 1.  

Betöltendı munkakör: pedagógus 

A közalkalmazotti jogviszony idıtartama: határozatlan idejő közalkalmazotti jogviszony 

Magasabb vezetıi beosztás megnevezése: igazgató 

A magasabb vezetı megbízás idıtartama:  A megbízás határozott idıre, 5 évre szól. 

A megbízás kezdı napja: 2011. augusztus 16. 

A megbízás megszőnésének idıpontja: 2016. augusztus 15.  

A foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidı 

Munkahely: Fekete István Általános Iskola   

Munkavégzés helye: 6050 Lajosmizse, Szabadság tér 13, mint székhely, szükség esetén Felsılajosi 
Tagintézmény, Kollégium és telephelyek 

A munkakörbe tartozó, illetve a magasabb vezetıi megbízással összefüggı lényeges feladatok: A 
jogszabályokban meghatározott magasabb vezetıi feladatok, valamint az intézmény alapító okiratában 
megállapított szolgáltatások magas színvonalon történı ellátásához szükséges tevékenységek ellátása. 

A megbízás feltételei: 

- büntetlen elıélet; 
- a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvényben meghatározott, az adott 

nevelési-oktatási intézményben pedagógus munkakör betöltéséhez szükséges 
felsıfokú iskolai végzettség figyelemmel a 18. § (7) bekezdésében foglaltakra is, 
szakképzettség, továbbá pedagógus szakvizsga, - másodszor és további 
alkalommal történı megbízás esetén a pedagógus-szakvizsga keretében 
szerzett intézményvezetıi szakképzettség; 

- legalább öt év pedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat; 
- a nevelési-oktatási intézményben pedagógus munkakörben fennálló, határozatlan 

idıre szóló alkalmazás, illetve a megbízással egyidejőleg pedagógus munkakörben 
történı, határozatlan idıre szóló alkalmazás, 

-  vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása. 
 

A magasabb vezetıi megbízáshoz elıírt kiegészítı feltételek: 

A beosztáshoz kapcsolódó juttatások: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény alapján.  

Vezetıi pótlék mértéke: a pótlékalap 230 %-a 

A pályázat benyújtásának formája: a pályázatokat postai úton 6050 Lajosmizse, Városház 
tér 1. és elektronikus formában lajosmizse@lajosmizse.hu e-mail címre egyaránt be kell 
nyújtani.  
A pályázat benyújtásának határideje: 2011. április 4.  
 
A pályázat tartalmi követelményeire vonatkozó igények: -  

 
A pályázat elbírálásának határideje: 2011. május 27. 

A pályázat elbírálásának rendje: A pályázatokat Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-
testülete bírálja el Lajosmizse és Felsılajos Közoktatási Intézményfenntartó társulás tagjának, 
Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének elızetes egyetértésével. 
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A pályázatnak tartalmaznia kell: 

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

fejlesztési elképzeléssel; 
- az intézmény menedzselésével kapcsolatos elképzeléseit. 

 
A pályázathoz csatolni kell: 

- a pályázó 3 hónapnál nem régebbi, büntetlen elıéletet igazoló hatósági 
bizonyítványát; 

- a végzettségeket, illetve a pedagógusi szakvizsga letételét igazoló oklevelek 
másolatait; 

- korábbi munkaviszonyokra vonatkozó igazolásokat; 
- a pályázó nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a 

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

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

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye: 

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

- Felsılajos Község honlapja (http://felsolajos.hu) 
 
A KSZK internetes oldalán történı publikálás idıpontja: 2011. március 4.  
 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Basky András polgármester nyújt a 06-76-
457-575-ös telefonszámon. 
 
Felelıs: Képviselı-testület 
Határid ı: 2011. február 23.   
 
Basky András polgármester: Aki a Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde 
óvodavezetıi beosztására pályázat kiírását elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 11 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt – 
az alábbi határozatot hozta: 

 

21/2011. (II. 23.) ÖH. 
A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda 
és Bölcsıde óvodavezetıi beosztására pályázat kiírása 
 

Határozat 
 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete, mint Lajosmizse és Felsılajos 
Közoktatási Intézményfenntartói Társulás gesztor önkormányzata a Meserét Lajosmizsei 
Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde óvodavezetıi beosztásának betöltésére pályázatot ír ki 

- a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, 
- a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, valamint 
- a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a 

közoktatási intézményekben szóló 138/1992.(X.8.) Korm. rendelet 
rendelkezéseinek figyelembevételével, az alábbi pályázati felhívásban foglaltak 
szerint: 
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Pályázati felhívás 

 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete, mint Lajosmizse és Felsılajos 
Közoktatási Intézményfenntartói Társulás gesztor önkormányzata pályázatot hirdet a Meserét 
Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde óvodavezetıi beosztásának betöltésére. 

A munkáltató megnevezése: Lajosmizse Város Önkormányzata 

      6050 Lajosmizse, Városház tér 1.  

Betöltendı munkakör: óvodapedagógus 

A közalkalmazotti jogviszony idıtartama: határozatlan idejő közalkalmazotti jogviszony 

Magasabb vezetıi beosztás megnevezése: óvodavezetı 

A magasabb vezetı megbízás idıtartama:  A megbízás határozott idıre, 5 évre szól. 

A megbízás kezdı napja: 2011. augusztus 16. 

A megbízás megszőnésének idıpontja: 2016. augusztus 15.  

A foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidı 

Munkahely: Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde    

Munkavégzés helye: 6050 Lajosmizse, Attila út 6., mint székhely, szükség esetén Felsılajosi 
Tagintézmény, telephelyek, Bölcsıdei Tagintézmény.  

A munkakörbe tartozó, illetve a magasabb vezetıi megbízással összefüggı lényeges feladatok: A 
jogszabályokban meghatározott magasabb vezetıi feladatok, valamint az intézmény alapító okiratában 
megállapított szolgáltatások magas színvonalon történı ellátásához szükséges tevékenységek ellátása. 

A megbízás feltételei: 

- büntetlen elıélet; 
- a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvényben meghatározott, az adott 

nevelési-oktatási intézményben pedagógus munkakör betöltéséhez szükséges 
felsıfokú iskolai végzettség, szakképzettség, továbbá pedagógus szakvizsga, - 
másodszor és további alkalommal történı megbízás esetén a pedagógus-
szakvizsga keretében szerzett intézményvezetıi szakképzettség; 

- legalább öt év pedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat; 
- a nevelési-oktatási intézményben pedagógus munkakörben fennálló, határozatlan 

idıre szóló alkalmazás, illetve a megbízással egyidejőleg pedagógus munkakörben 
történı, határozatlan idıre szóló alkalmazás, 

-  vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása. 
 

A magasabb vezetıi megbízáshoz elıírt kiegészítı feltételek: 

A beosztáshoz kapcsolódó juttatások: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény alapján.  

Vezetıi pótlék mértéke: a pótlékalap 230 %-a 

 
A pályázat benyújtásának formája: a pályázatokat postai úton 6050 Lajosmizse, Városház 
tér 1. és elektronikus formában lajosmizse@lajosmizse.hu e-mail címre egyaránt be kell 
nyújtani.  
A pályázat benyújtásának határideje: 2011 .április 4.   
 
A pályázat tartalmi követelményeire vonatkozó igények: -  
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A pályázat elbírálásának határideje: 2011. május 27. 

A pályázat elbírálásának rendje: A pályázatokat Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-
testülete bírálja el Lajosmizse és Felsılajos Közoktatási Intézményfenntartó társulás tagjának, 
Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének elızetes egyetértésével. 

A pályázatnak tartalmaznia kell: 

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

fejlesztési elképzeléssel, 
- az intézmény menedzselésével kapcsolatos elképzeléseit. 

 
A pályázathoz csatolni kell: 

- a pályázó 3 hónapnál nem régebbi, büntetlen elıéletet igazoló hatósági 
bizonyítványát; 

- a végzettségeket, illetve a pedagógusi szakvizsga letételét igazoló oklevelek 
közjegyzı által hitelesített másolatait; 

- korábbi munkaviszonyokra vonatkozó igazolásokat; 
- a pályázó nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a 

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

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

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye: 

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

- Felsılajos Község honlapja (http://felsolajos.hu) 

A KSZK internetes oldalán történı publikálás idıpontja: 2011. március 4.  

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

 
Felelıs: Képviselı-testület 
Határid ı: 2011. február 23. 
 

11. Napirendi pont 
A közfoglalkoztatás megszervezésére és lebonyolítására vonatkozó megállapodások megkötése 
Elıadó:  Basky András polgármester 
 
Basky András polgármester: Régebben döntöttünk arról, hogy ezt a feladatot a Kistérségen keresztül 
látjuk el és meg fogjuk vizsgálni, hogy az önkormányzat szempontjából a leghatékonyabb megoldás 
lesz-e. A Kistérséggel a megállapodást meg kell kötni. Az elıterjesztésben jelezve lett, hogy 
egyeztettünk a megállapodás belsı tartalmát illetıen a Kistérséggel. Az egyeztetés eredményeképpen 
az elıterjesztés mellékletét képezı megállapodás 2. oldala egy új 7./ ponttal egészülne ki, mely a 
Kistérség kötelezettségeit foglalja magában a pályázattal kapcsolatban és a finanszírozással 
kapcsolatban. Az eredeti megállapodás csak arról szól, hogy milyen kötelezettségei vannak az 
önkormányzatnak. A másik félnek is kell, hogy legyen kötelezettsége.  
Kérdezem, hogy van-e valakinek ezzel kapcsolatban kérdése, észrevétele? 
 
Józsáné dr. Kiss Irén képviselı: Foglalkoztatással összefüggı feladatokat vállal a Kistérség? 
 
Basky András polgármester: Munkavédelmi oktatást a Kistérség fogja elvégezni.  
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Más egyéb kérdés, vélemény, hozzászólás van-e még? 
Amennyiben nincs, szavazásra teszem fel a kérdést. 
Aki elfogadja, hogy a közfoglalkoztatás megszervezésére és lebonyolítására vonatkozó 
megállapodások megkötésre kerüljenek, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 11 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt – 
az alábbi határozatot hozta: 
 
22/2011. (II. 23.) ÖH. 
A közfoglalkoztatás megszervezésére és 
lebonyolítására vonatkozó megállapodások megkötése 
 

Határozat 
 

1. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testülete elfogadja a Kecskemét és Térsége 
Többcélú Társulás -  a közfoglalkoztatás megszervezésére és lebonyolítására vonatkozó – 
megállapodás- tervezeteit.  

2. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a 
Kecskemét és Térsége Többcélú Társulással kötött – a közfoglalkoztatás megszervezésére és 
lebonyolítására vonatkozó – megállapodásokat aláírja.  
 
Határid ı: 2011. február 23.  
Felelıs:  Képviselı-testület 
 
12. Napirendi pont 
Interpelláció 
 
Józsáné dr. Kiss Irén képviselı: A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság ülésén 
felmerült dr. Török Tamás részérıl az a javaslat, hogy egy vállalkozó keres 400 m2 területő helyiséget 
raktározás céljára. A tőzoltóság által használt területnek egy részét visszaadta a tőzoltóság az 
önkormányzat részére, s meg kellene nézni, hogy visszaadott épületek közül van-e olyan, ami a 
vállalkozónak alkalmas lenne. 
 
Basky András polgármester: A vállalkozó felé jelezni kell, hogy jöjjön el, nézze meg, s ha neki 
megfelel, ennek nincs semmi akadálya. 
 
Kollár László képviselı: A falugazdászi teendık milyen formában lesznek ellátva, mert a 
falugazdászunk lebetegedett és jönnek a feladatalapú igénylések és az egyebek. 
 
Basky András polgármester: Nem tudjuk, hogy mikor fog tudni munkába állni Földi István 
falugazdász. Csütörtök reggel 8.00 órától Szabó János végzi e feladatokat Lajosmizsén. A sürgıs 
igényeket el tudja látni, a helyettesítésre nem kaptunk ígéretet. A gázolaj-támogatási igényeket 
Kecskeméten lehet intézni. Újra egyeztetés lesz Kecskeméttel ez ügyben, ha továbbra is indokolt. 
 
Koller Dániel képviselı: A városunkban a térfigyelı kameráknak a táblái még nincsenek kihelyezve, 
ez mikor fog megtörténni? 
 
Basky András polgármester: Már megérkeztek a táblák, és kihelyezésre fognak kerülni. 
 
Belusz László képviselı: A Pacsirta utca végén lévı ingatlanra vonatkozóan fıépítészi feladat 
módosításra lenne szükség. A fıépítészi feladatokra történt-e megállapodás, illetve lépés? 
Csatorna-szerzıdéssel kapcsolatban voltak olyan megállapodások, hogy számláról történı átutalással 
való befizetést választott a lakos, és csekket küldenek. Ez miért van így? 
Az úthálózatnak a karbantartása mikor fog kezdıdni? 
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Basky András polgármester: A fıépítésszel kapcsolatosan az egyeztetéseket lefolytattuk, ajánlatokat 
kértünk a fıépítészi feladatok ellátására. Kecskeméti vállalkozóval kötünk szerzıdést. Az 
önkormányzatnak az a kedvezıbb, ha a napidíjas verziót kössük meg, az elıkészítése a HÉSZ 
módosításnak a márciusi ülésen meg fog történni. 
Útépítés, kátyúzás tekintetében igyekszünk a lehetı legrövidebb idın belül elvégezni a munkálatokat. 
A csatornás témában pedig felkérem dr. Adonyi Lajos alpolgármester Urat, a Vízi-közmő Társulat 
elnökét, hogy adja meg a választ az interpellációra. 
 
dr. Adonyi Lajos alpolgármester: Nincs semmi gond, mert a csekken rajta van a számlaszám. 
Annyit kell csinálni, hogy nem a csekket kell befizetni, hanem az egyéni számla - számra kell ráutalni 
a pénzt. A mai napon tartottunk egyeztetést a felmerült problémák kezelésére. Ami a szerzıdéses 
összegekre vonatkozik, felvetettük a problémákat. A csekkes rendszerre vonatkozóan is bizonyos 
szervezési hiányosságok voltak az OTP részérıl. Most már lesz listánk, hogy ki az, aki szerzıdött, ki 
az, aki készpénzes. Március 31-ig van még kedvezmény LTP-s szerzıdés megkötésére. Ha valaki 
utána köti meg, akkor elveszti az állami kedvezményt. Ha valaki se így, se úgy nem fizeti, akkor el fog 
indulni az adók módjára történı behajtási intézkedés és a kényszertagság elindítása. 
 
Basky András polgármester: Abból adódik a probléma, hogy a kézzel kitöltött szerzıdéseknél a 
gépre való felvitelnél elütés történhet, és ekkor az már probléma. Ha valakinek ilyen jellegő 
problémája van, Jánvári Ferencnét keresse meg, aki ügyintézıje a csatornás témakörnek. Akik már 
megkötötték a szerzıdéseket, azok fizessék, mert ha nem, akkor az állami támogatástól elesnek. Akik 
azt választották, hogy készpénzben 3 részletben fizetik be és még nem kaptak információkat, azok is 
jöjjenek be és megtehetik a befizetést. Jelen pillanatban a szervezettsége a lakáskasszába való 
belépésnek 1700 fı körül van.  
Az elızı évben az önkormányzat úgy döntött, hogy akik december 31-ig csatlakoznak az LTP-es 
megtakarításhoz, a 2.400.- Ft-os számlakötési díjat átvállalja. Az OTP nekünk ezt a névsort átküldte és 
kifizetik. Aki most köt szerzıdést, az saját költségére kell, hogy vállalja a számlakötési díj összegét, 
mert a költségvetésünkbe 2011. évre ilyen jellegő kiadást nem tudtunk betervezni. Akiknél elmaradás 
keletkezik, felszólítást fognak kapni. Azt tudom javasolni, hogy aki még nem kötötte meg, - mert az a 
kedvezıbb, ha a 2.200.- Ft-ot kifizetik havonta – az a legrövidebb idın belül tegye meg. Egyenlı 
teherviselés ebben az esetben mindenképpen szükséges. 
 
Péli Szilveszter képviselı: A Pázmány Péter utcának a megfelelı járhatóvá tétele mikorra valósul 
meg? 
 
Basky András polgármester: Erre vonatkozóan árajánlatot kértünk be. Azt kérem Szilágyi Ödöntıl, 
hogy ha már megérkeztek, akkor meg kell nézni, és intézni kell a problémát. 
 
Józsáné dr. Kiss Irén képviselı: Belvíz probléma megoldása a Kossuth Lajos utcában mikor fog 
megtörténni? 
 
Basky András polgármester: Holnap ezt megnézzük. 
 
Holminé Sebık Márta képviselı: A 2010. évi vállalkozói adóbevallás nyomtatvány mikor kerül fel a 
honlapra? 
 
Basky András polgármester: Kérdezem én is, hogy mikor lesz? 
 
Dömötör Klára pénzügyi irodavezetı: Hamarosan, egy héten belül. 
 
Holminé Sebık Márta képviselı: Kamera-rendszerrel kapcsolatban a következıket szeretném 
elmondani: Papp Jánossal üzleti kapcsolatban vagyok, s ı kért meg, hogy segítsek neki. Az általa 
elvégzett villanyszerelési munkák számlái elkészültek, egyik számla az önkormányzatnak, a másik 
pedig a JIMNA Kereskedelmi Bt-nek került kiszámlázásra. Az önkormányzat idıben teljesítette 
fizetési kötelezettségét, a JIMNA Bt pedig nem. 2010. december 10-e volt a fizetési határidı, s a mai 
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napig nem fizetett a vállalkozó, s nem is veszi fel a telefont. Tudnánk-e segíteni Papp Jánosnak abban, 
hogy ez kiegyenlítésre kerüljön. Rendkívül etikátlannak tartom ezt, s valamilyen jogi segítséget 
szeretnék kérni. Köszönöm. 
 
Basky András polgármester: Holminé Sebık Márta települési képviselı interpellációjára szeretnék 
válaszolni. 
A 2010. évi vállalkozói adóbevallási nyomtatvány egy héten belül fel fog kerülni a honlapra. 
Papp János féle dolog: Nem vagyok illetékes ebben az esetben, nem vagyok kapcsolatban ezzel a 
vállalkozóval. A kamera-rendszer pályázati kiírás pályázatban benne volt az, hogy mi az, amit az 
önkormányzattól várunk el, és hogy melyik az a hely, ahova kihelyezzük a kamerákat. Amit az 
önkormányzat vállalt be, azt mi rendeltük meg, azt ki is fizettük. Az, hogy hova legyen kihelyezve, a 
vállalkozó feladata volt. Az oszlopok elhelyezési költsége nem a mi feladatunk kiegyenlíteni. A 
vállalkozóval beszéltem, ı azt mondta, hogy ki fogja fizetni és még kamatot is fog fizetni Papp János 
bácsinak, de saját hibáján kívül olyan helyzetbe került, hogy nem tudott fizetni. Nem akar elmenekülni 
a fizetés elıl, kamatostul ki fogja fizetni a tartozását. 
 
Holminé Sebık Márta képviselı: Köszönöm. 
 
Apró Ferenc képviselı: Lajosmizse város belterületi útjain több kressz tábláról lekopott a festés. 
Ilyen pld. a STOP, elsıbbségadás tábla is. Van-e lehetıség ezek kijavítására? 
 
Basky András polgármester: Minden évben vannak olyan táblák, amiket folyamatosan kicserélünk. 
Ha tudjuk, hogy melyek azok a táblák, akkor arra fogunk megoldást találni. Ezek a táblák 
folyamatosan mennek tönkre, javításuk belefér a költségvetésbe. 
 
Orbán Antal képviselı: Van-e lehetıség a központi buszmegállónál lévı szemetes kicserélésére, 
mert ha nincs benne zsák, akkor kihullik belıle a szemét. Ez a második újságos bódénál lévı. 
 
Basky András polgármester: A túloldali buszmegállónál két szemetes van, az egyik el van rothadva, 
mellette van még egy jó szemetes. A használhatatlant javaslom megszüntetni. 
 
Orbán Antal képviselı: Köszönöm. 
 
Péli Szilveszter képviselı: Javasolnám, hogy a város bevezetı útjainál ki kellene tenni, hogy 
kamerával megfigyelt terület. 
 
Basky András polgármester: Ez már megtörtént. 
 
Orbán Antal képviselı: A közmunka hogyan alakul március 1-tıl? 
 
Basky András polgármester: Hányan vesznek részt a közfoglalkoztatásban jelen pillanatban, errıl 
kérem Rostás Anitát, tájékoztassa a testületet. 
 
Rostás Anita csoportvezetı: 27 fıvel indultunk 90 fıre van lehetıség. 
 
Orbán Antal képviselı: Bízunk abban, hogy Lajosmizse tiszta és rendezett lesz. 
 
Basky András polgármester: Ettıl még Lajosmizse közterülete nem lesz tiszta, ha abban bízunk, 
hogy a közfoglalkoztatottak fogják rendbe hozni. Mindnyájunk közös feladata, hogy saját portánkon a 
rendet fenntartsuk. 
Kérdezem, hogy van-e még interpelláció? 
Megállapítom, hogy nincs. 
Kérdezem, hogy elfogadják-e az interpellációra adott válaszokat a képviselık? 
 
Józsáné dr. Kiss Irén képviselı: Igen, elfogadom a választ 
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Kollár László képviselı: Igen, elfogadom a választ. 
 
Koller Dániel képviselı: Igen, elfogadom a választ. 
 
Belusz László képviselı: Igen, elfogadom a választ. 
 
Holminé Sebık Márta képviselı: Igen, elfogadom a választ. 
 
Apró Ferenc képviselı: Igen, elfogadom a választ. 
 
Orbán Antal képviselı: Igen, elfogadom a választ. 
 
Péli Szilveszter képviselı: Igen, elfogadom a választ. 
 
Basky András polgármester: Tekintettel arra, hogy napirendi pontjaink végéhez érkeztünk, 
megkérdezem, hogy van-e még valakinek egyéb kérdése, bejelentenivalója, hozzászólása? 
Amennyiben nincs, megköszönöm a jelenlevık részvételét, a mai ülésünket 17.30 órakor berekesztem, 
s munkánkat a továbbiakban zárt ülés keretében folytatjuk. 
 
 
 

K.mf. 
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