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J e g y z ő k ö n y v 
 
 

Készült:  Felsőlajos Község Önkormányzatának Ügyrendi Bizottsági ülésén 2013. április 26-
án 08.30 órakor a Faluházban. 
 
Jelen vannak:  Makainé Antal Anikó   ÜB elnök 
                         Majoros István     ÜB tag 
     Farkas Ferenc     ÜB tag 
 
Tanácskozási joggal meghívott:  dr. Balogh László jegyző 
     Muhariné Mayer Piroska aljegyző  
     Gáspár Vilmos pénzügyi szakértő 
       
Jegyzőkönyvvezető:    Terenyi Helga 
 
 
Makainé Antal Anikó ÜB elnök: Tisztelettel köszöntöm az ülésen megjelenteket. 
Megállapítom, hogy a bizottsági ülés határozatképes, mivel mind a három tag jelen van. 
Javaslom, hogy a meghívóban meghirdetett napirendi pontot tárgyaljuk meg. Van-e valakinek 
más napirendi pontra javaslata? Amennyiben nincs, aki egyetért a napirendi ponttal, kérem 
kézfelemeléssel jelezze.  
Megállapítom, hogy az Ügyrendi Bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás 
nem volt – az alábbi napirendet fogadta el.  
 
 Napirend 

 
Előterjesztő 

1. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. évi 
költségvetési koncepciója 

Makainé Antal Anikó 
ÜB elnök 

 
1. napirendi pont 
Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. évi költségvetési 
koncepciója 
 
Makainé Antal Anikó ÜB elnök: Megkérem jegyző urat, hogy mondja el nekünk az 
előterjesztést. 
 
dr. Balogh László jegyző: Köszöntök mindenkit. A költségvetési koncepciót minden 
bizottságnak meg kell tárgyalnia, így az Ügyrendi Bizottságnak is. Ezt eddig november 30-ig 
kellett megtenni, de az új Áht. szerint ezt most április 30-ig kell elfogadni. A parlament előtt 
van egy módosító indítvány, mely szerint október 30-ig kell elkészíteni és elfogadni a 
koncepciót, de mivel még nincs aláírva és kihirdetve, így tárgyalnunk kell az anyagot. Ami 
adat jelenleg a rendelkezésünkre áll, azt beleírtuk, de nagyon nehéz helyzetben vagyunk, 
hiszen még ennyire az év elején nem sok mindent látunk a következő évből. A szakmai 
részeknél Gáspár Vilmosra hagyatkoztunk.  
 
Gáspár Vilmos pénzügyi szakértő: Tulajdonképpen jegyző úr elmondta a lényeget, hogy 
nem nagyon tudunk még semmit. Április elején még az idei költségvetéssel sem nagyon 
vagyunk tisztában, nemhogy a jövő évivel. Azért elkészítettük, még az is lehet, hogy megállja 
majd a helyét. Felsőlajos sorsa hasonló mederben folyik évek óta, úgyhogy ha a dolgok 



alapvetően nem változnak, akkor nem lesz gond. Mint tudjuk jól a súlyadó nagy része elment, 
de az iparűzési adónk szerencsére meghatározó a település életében. Bízom abban, hogy azért 
majd valahogyan honorálni fogják, hogy Felsőlajosnak nem volt adóssága, amit át kellett 
volna vállalni, és valamilyen pályázat keretében ez előnyt fog jelenteni nekünk.  
 
dr. Balogh László jegyző: Ha jól tudom június 1-én nyílnak meg azok a pályázatok, 
melyeken azok a települések pályázhatnak, akik nem vettek részt az 
adósságkonszolidációban.  
 
Muhariné Mayer Piroska aljegyző: Csak annyit szeretnék elmondani, hogy a Képviselő-
testület ugye tárgyalja azt a napirendi pontot, mely egy BM-es pályázat, és a térfigyelő 
rendszerre vonatkozik, ami szintén úgy van kiírva, hogy azok az önkormányzatok 
pályázhatnak rá, akik nem részesültek az adósságkonszolidációba. Mivel ez egy 100 %-os 
támogatottságú pályázat, egyszerűsített eljárással, mindenképpen meg kell próbálni. 
Maximum 10 millió forintot lehet nyerni, ez Felsőlajoson elég is lenne.  
 
Makainé Antal Anikó ÜB elnök: Köszönjük szépen a tájékoztatást, kiegészítést. Van-e 
esetleg valakinek kérdése, véleménye, javaslata?  
 
Farkas Ferenc ÜB tag: Véleményem szerint fogadjuk el ezt az anyagot, én jónak tartom, ha 
módosítani kell rajta, akkor azt úgyis megtesszük.  
 
Makainé Antal Anikó ÜB elnök: Köszönöm szépen. Még esetleg valakinek kérdése, 
véleménye, javaslata? Amennyiben nincs, aki elfogadja a költségvetési koncepciót, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy az Ügyrendi Bizottság 3 igen szavazattal – 
ellenszavazat, tartózkodás nem volt- következő határozatot hozta: 

 
3/2013. (IV. 26.) ÜB határozat   
Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-      
testületének 2014. évi költségvetési koncepciója 

 
Határozat 

 
Felsőlajos Község Önkormányzatának Ügyrendi Bizottsága a 2014. évi költségvetési 
koncepciót megtárgyalta, és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.  
 
Felelős: A bizottság 
Határidő: 2013. április 26.  

 
Makainé Antal Anikó ÜB elnök: Mivel több napirend nincs, az Ügyrendi Bizottság ülését 
08.45 órakor bezárom. 
 

 
kmf. 

 
    Makainé Antal Anikó sk.                                                  Majoros István sk. 
             ÜB  elnök                                                                  ÜB tag 
     
 
                                                                                         


