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Elıterjesztés 
Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 

2013. február 14-i ülésére 
 
 
Tárgy:   A társulások által fenntartott intézmények éves költségvetésének elfogadásához 

elızetes egyetértés 
 
Üsz: II/141/2/2013. 
 
 
Tisztelt Képviselı-testület! 
 
1) Lajosmizse Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetési rendelet tervezete 
tartalmazza a felsılajosi tagintézmény tervezett bevételeit, kiadásait.  
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete és Felsılajos Község 
Önkormányzatának Képviselı-testülete a közoktatási feladatok ellátására 
Intézményfenntartó társulást hozott létre 2007. szeptember 01-tıl. A hatályos 
megállapodás IV. fejezet B/3. 2. pontja alapján: „Lajosmizse Város Önkormányzatának 
Képviselı-testülete - a társult település képviselı-testülete elızetes egyetértésével- jogosult 
dönteni az alábbi kérdésekben:…… 

− a társulás által fenntartott intézmények éves költségvetésének elfogadása 
(Az egyéb - költségvetést érintı- döntést jogosult önállóan meghozni.)” 
A közoktatási intézmény fenntartó társulási megállapodás rendelkezik a költségek viselésének 
módjáról, mely szerint a felsılajosi tagintézmény bevételei és kiadásai közötti különbözetet 
Felsılajos Önkormányzatának meg kell téríteni. 2013. január 1-tıl már csak a Meserét 
Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde tartozik a fent említett intézményfenntartó 
társulás hatálya alá. Ez az összeg tervezet szerint 2013. évre 1.443..000 forint. Ez az összeg 
Felsılajos költségvetésébe, mint mőködési célú támogatás értékő kiadás betervezésre került, 
Lajosmizse Város költségvetésébe ugyanilyen összeggel bevételként szerepel.  

 
2) Lajosmizse és Felsılajos Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális 
Intézményfenntartó Társulása társulási megállapodása 4.2 pontja alapján a települési 
önkormányzatok Képviselı-testületei a megosztás alapján számított költséghányadot a saját 
költségvetésükben tervezik. A hozzájárulás megállapításában a Képviselı-testületeket 
egyetértési jog illeti meg. Az intézmény mőködéséhez szükséges költségek fedezetét a társult 
önkormányzatok lakosságszámuk, illetve az ellátottak száma szerint biztosítják a feladatok 
tekintetében, mely 2013. évben 5.642.000 forint. Ezen megállapodás alapján biztosítjuk az 
iskolai és óvodai étkeztetést is, melyekre átadott összeg:  3.994.000.- Ft. A két feladatra 
összesen 9.636.000.- Ft. 

 
Fenti pontokra tekintettel megállapítható, hogy Lajosmizse Város Önkormányzata képviselı-
testülete a társult település képviselı-testületének elızetes egyetértésével jogosult dönteni a 
társulások által fenntartott intézmények éves költségvetésének elfogadásáról. Basky András 
Lajosmizse polgármestere megküldte részemre a lajosmizsei költségvetési rendelet tervezetét, 
mely a fenti összegeket tartalmazza. A rendelet-tervezetet költségtakarékosság miatt az 
elıterjesztéshez nem csatolom, az a kirendeltségen megtekinthetı. 

 
A leírtakra figyelemmel a társult intézményekre vonatkozó költségvetést elfogadásra 
javaslom.  
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Határozat-tervezet 

 
…/2013. (…) ÖH  
A társulások által fenntartott intézmények éves  
költségvetésének elfogadásához elızetes egyetértés 

 
 

Határozat 
 

Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete elızetes egyetértését adja, 
hogy Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testülete a társulások által 
fenntartott intézményei éves költségvetését a rendelet tervezetben foglalt tartalommal 
elfogadja. 
 
 
Felelıs: Képviselı-testület 
Határid ı: 2013. február 14. 
 
 
Felsılajos, 2013. február 07. 
 
 
 

Juhász Gyula s.k. 
 polgármester 
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Lajosmizse Város Polgármesterétıl 
6050 Lajosmizse, Városház tér 1. 

 
             Tel/Fax:76/457-575.                           E-mail: lajosmizse@lajosmizse.hu  

 
Ikt.szám: I/1652/2/2013. 
 
Felsılajos Község Önkormányzata 
Juhász Gyula polgármester 
 
Felsılajos 
 
 
Tisztelt Polgármester Úr! 
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete és Felsılajos Község 
Önkormányzatának Képviselı-testülete a közoktatási feladatok ellátására Intézményfenntartó 
társulást hozott létre 2007. szeptember 01-tıl. 
 
A hatályos megállapodás IV. fejezet B/3.2. pontja alapján: 
 
„Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete - a társult település képviselı-testülete 
elızetes egyetértésével- jogosult dönteni az alábbi kérdésekben:…… 

- a társulás által fenntartott intézmények éves költségvetésének elfogadása 
(Az egyéb - költségvetést érintı- döntést jogosult önállóan meghozni.)” 

 
Lajosmizse és Felsılajos Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézményfenntartó Társulása 
társulási megállapodása 4.2 pontja alapján a települési önkormányzatok Képviselı-testületei a 
megosztás alapján számított költséghányadot a saját költségvetésükben tervezik. A hozzájárulás 
megállapításában a Képviselı-testületeket egyetértési jog illeti meg. Az intézmény mőködéséhez 
szükséges költségek fedezetét a társult önkormányzatok lakosságszámuk, illetve az ellátottak száma 
szerint biztosítják a feladatok tekintetében.  
 
A fenti megállapodások értelmében, mellékelten megküldöm Lajosmizse Város Önkormányzatának 
2013. évi költségvetés tervezetét, mely tartalmazza a társulás által fenntartott intézmények éves 
költségvetését is. 
 
Tájékoztatom, hogy a 2013. évi költségvetés Képviselı-testületi tárgyalására 2013. február 14-én 
14.00 órakor kerül sor. 
 
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (2) bekezdése az alábbiakról rendelkezik: 
 
„24. § (2) A jegyzı által elıkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester a központi 
költségvetésrıl szóló törvény hatálybalépését követı negyvenötödik napig nyújtja be a képviselı-
testületnek.” 
 
Kérem Önt és a tisztelt Képviselı-testületet, hogy a tervezettel kapcsolatos egyetértési jogukat a fenti 
idıpontig szíveskedjenek kifejteni. 
 
Lajosmizse, 2013. február 7. 
 
     Tisztelettel: 
                    Basky András sk. 
          polgármester 


