
 
 

Felsılajos Község  
Önkormányzata 
 II/116/16/2012. 
 
 
 
 

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 
2012. december 20. 

 
 
 
 
 
 

Az ülésen hozott rendeletek és határozatok száma és tárgya: 
 
 
54/2012. (XII. 20.) ÖH.   A víziközmővek tulajdonjogának térítésmentes átvétele  
 
Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 15/2012. (...) önkormányzati rendelete 
a vagyonkezelés szabályairól 
 
55/2012. (XII. 20.) ÖH.   A víziközmővek üzemeltetése vagyonkezelési szerzıdés útján  

 
56/2012. (XII. 20.) ÖH.  Az alapellátásban dolgozó egészségügyi szolgáltatókkal 

kötött  feladat-ellátási szerzıdések felülvizsgálata  
 

57/2012. (XII. 20.) ÖH.  A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde 
Alapító Okirata 

 
Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 16/2012 (...) önkormányzati rendelete 
a 2012. évi költségvetésrıl szóló 1/2012. (II.07.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 17/2012. (...) önkormányzati rendelete 
a természetben nyújtott szociális célú tőzifa támogatás jogosultsági feltételeirıl 

 
58/2012. (XII. 20.) ÖH.  KEFAG Kiskunsági Erdészeti és Faipari Zrt. Észak-

Kiskunsági Erdészettel szociális célú tőzifa vásárlásra 
szerzıdés kötése  

 
59/2012. (XII. 20.) ÖH.  Lajosmizse Város Önkormányzata és Felsılajos Község 

Önkormányzata közötti részletes vagyonelszámolásról szóló 
megállapodás módosítása   

 
60/2012. (XII. 20.) ÖH.   Hírös Hulladékgazdálkodási Kft. beszámolójának elfogadása 
 
61/2012. (XII. 20.) ÖH.   Könyvtári ellátás biztosítása 
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J e g y z ı k ö n y v 
 
 
Készült: Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. december 20-án 09.00 
órakor a Faluházban megtartott ülésérıl. 
 
Jelen vannak: Juhász Gyula polgármester, Majoros István, Makainé Antal Anikó, Czigány Lajos 
képviselık. Kun János alpolgármester úr bejelentéssel van távol. A Képviselı-testület létszáma 
összesen 4 fı. 
 
Tanácskozási joggal meghívottak:  
Muhariné Mayer Piroska  aljegyzı 
Rostásné Rapcsák Renáta  Felsılajosi Kirendeltség vezetı 
Sápi Tiborné    iskolaigazgató 
Nagy Judit    irodavezetı 
Dömötör Klára Edit   irodavezetı 
Szilágyi Ödön    csoportvezetı 
Gáspár Vilmos    Pénzügyi szakértı 
Kocsis Györgyné   óvodavezetı 
Szarkáné Jurászik Zita   tagintézmény vezetı 
Aczél Péter    Bácsvíz Zrt képviselıje 
 
Jegyzıkönyvvezetı:    Terenyi Helga 
 
Juhász Gyula polgármester: Tisztelettel köszöntök mindenkit, aki a mai ülésünkön megjelent. Kun 
János alpolgármester úr elıre jelezte, hogy nem tud részt venni a mai ülésünkön. Megállapítom, hogy 
a Képviselı-testület határozatképes, négy képviselı jelen van. A meghívóban tíz napirendi pont 
szerepel, egyet javasolok pluszba felvenni, mégpedig a könyvtári ellátás biztosítását, melyet 
kiosztósként kaptunk meg. A 2-es és 4-es napirendi pontot összevonnánk, és egy napirend keretében 
tárgyalnánk azzal, hogy a rendelet címe „vagyonkezelés szabályairól” változna, és elıre vennénk elsı 
napirendi pontnak. Kérdezem, hogy van-e valakinek ezzel kapcsolatosan más javaslata? Amennyiben 
nincs, kérem, aki egyetért a napirendi pontokkal, kézfeltartással jelezze. Megállapítom, hogy a 
Képviselı-testület 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi napirendi 
pontokat fogadta el: 
 
 
 
 Napirend 

 
Elıterjesztı 

1. 
 
 
 
2.  

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének …/2012. (…) 
önkormányzati rendelete a vagyonkezelés szabályairól 
Víziközmővek tulajdonjogának térítésmentes átvétele és azok továbbüzemeltetése 
 
Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének .../2012. (...) 
önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésrıl szóló 1/2012. (II.07.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 

Juhász Gyula 
polgármester 
 
 
Juhász Gyula 
polgármester 

   
3. I.  Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének …/2012. (…) 

önkormányzati rendelete a természetben nyújtott szociális célú tőzifa támogatás 
jogosultsági feltételeirıl 
II. KEFAG Kiskunsági Erdészeti és Faipari Zrt. Észak-Kiskunsági Erdészettel  
szociális célú tőzifa vásárlásra szerzıdés kötése 

Juhász Gyula 
polgármester 

   
4. Az alapellátásban dolgozó egészségügyi szolgáltatókkal kötött feladatellátási 

szerzıdések felülvizsgálata 
Juhász Gyula 
polgármester 
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5. Lajosmizse Város Önkormányzata és Felsılajos Község Önkormányzata közötti 

részletes vagyonelszámolásról szóló megállapodás módosítása 
Juhász Gyula 
polgármester 

6. Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde Alapító Okiratának 
módosítása 

Juhász Gyula 
polgármester 

7. Hírös Hulladékgazdálkodási Kft. beszámolójának elfogadása Juhász Gyula 
polgármester 

8. 
 
9. 

Könyvtári ellátás biztosítása 
 
Interpelláció 
 

Juhász Gyula 
polgármester 
Juhász Gyula 
polgármester 

10. Egyebek Juhász Gyula 
polgármester 

 
 
1. napirendi pont: 
Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének …/2012. (…) önkormányzati 
rendelete a vagyonkezelés szabályairól 
 
Víziközmővek tulajdonjogának térítésmentes átvétele és azok továbbüzemeltetése 
 
Juhász Gyula polgármester: A két napirendet azért tárgyalnánk egybe, mert elıször el kell fogadni a 
visszaáramló vagyont, majd ezt követıen a rendeletet, és ezután tudunk dönteni a további 
üzemeltetésrıl. Tisztelettel köszöntöm körünkben Aczél Pétert, a Bácsvíz Zrt gazdasági igazgatóját. 
Kolleganımnek lenne egy ki kiegészíteni valója, így megkérem mondja el. 
 
Rostásné Rapcsák Renáta Felsılajosi kirendeltség vezetı: Tisztelt Képviselı-testület. Amennyiben 
a Képviselı-testület a vagyonkezelésbe adás mellett dönt, akkor a vagyonrendeletünknek megfelelıen 
a szerzıdést egy mondattal ki kellene egészíteni. Ez a következı: „a vagyonkezelésbe adott 
vagyontárgyak esetében értékcsökkenést meghaladóan végzett, azok értékét növelı felújítás, 
beruházás, továbbá az üzemeltetési költségek körébe nem tartozó állagvédelemmel összefüggı 
tevékenység általános forgalmi adó fizetési kötelezettsége a vagyonkezelıt terhelik.” Ezt Acél Péter 
úrral már megbeszéltük, nincs akadálya, hogy ez a mondat bekerüljön a szerzıdésbe.  
 
Juhász Gyula polgármester: Köszönjük szépen a kiegészítést. Kérem Aczél Pétert, hogy egy rövid 
tájékoztatást adjon nekünk. 
 
Aczél Péter a Bácsvíz Zrt képviselıje: A víziközmő törvény tavaly megszületett, idén nyáron 
módosították, és ennek van egy olyan passzusa, mely szerint olyan víziközmő szolgáltató társaságok 
esetén, amelyek nemzeti tulajdonba tartoznak, azaz csak önkormányzati illetve állami tulajdonosai 
vannak, a Bácsvíz Zrt ilyen, a tulajdonukban lévı víziközmőveket az ellátásért felelısnek 2013. január 
1-én vissza kell adni.  Ez törvény erejébıl fakad, viszont úgy gondoljuk, hogy szükséges ezt egy 
szerzıdésben rögzíteni, már csak azért is, mert amennyiben a felek úgy állapodnak meg, hogy térítés 
nélkül adják át, akkor nem kell Áfát fizetni a Bácsvíz Zrt-nek. Ez az egyik része, hogy visszajön a 
vagyon, de ezt nyilván január 1-tıl tovább kell üzemeltetni. Alapvetıen három lehetıség van, én a 
koncessziót kizárnám, mert azt olyan települések kötötték, akiknek nincs vagyona a társaságban, így 
marad a bérleti szerzıdés, és a vagyonkezelési szerzıdés. Röviden összehasonlítva a két szerzıdést, a 
vagyonkezelés sokkal jobban hasonlít arra a konstrukcióra, melyet eddig is alkalmaztunk. Az 
értékcsökkenést mi számoljuk el, pótlás, felújítás minket terhel, összefoglalva az önkormányzat 
válláról egy jelentıs terhet veszünk le. Bérleti üzemeltetésnél úgy tud mőködni, hogy mi bérleti díjat 
fizetünk az önkormányzatnak, amit semmi másra nem használhat fel, csak erre a célra, viszont akkor 
önöknek kell gondoskodni, mindenféle javításról, beruházásról. Lesz 2014-tıl egy úgynevezett 
gördülı fejlesztési terv készítési kötelezettség, ez szintén önöket fogja terhelni. tehát egyértelmően a 
vagyonkezelési szerzıdést javasoljuk. Ha van kérdés, akkor szívesen válaszolok. 
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Juhász Gyula polgármester: Köszönjük szépen. Az elıterjesztésbıl kiderül, hogy körülbelül 300-
500.000 Ft bérleti díjat kapnánk, ha a bérleti szerzıdést választanánk, de tudjuk nagyon jól, hogy az 
nem sok mindenre lenne elég, ha baj van. Véleményem szerint ez a rendszer eddig nagyon jól 
mőködött, nekünk a fı célunk az, hogy a lakosság ivóvízhez jusson.  
 
Aczél Péter a Bácsvíz Zrt képviselıje: A bérleti díj összegére azért ennyit ajánlottunk, mert ez 
pontosan megegyezik a visszakerülı vagyonnak általunk elszámolt éves értékével. Tehát itt nem csak 
úgy kitaláltunk egy számot, hanem ez alapján lett megállapítva. Vagyonkezelésnél ezt mi elszámoljuk, 
továbbá még vagyonkezelési díjat is fizetünk.  
 
Juhász Gyula polgármester: Köszönöm szépen. Van-e ezzel kapcsolatban valakinek kérdése, 
véleménye, javaslata? Elıször is el kell döntenünk, hogy bérleti szerzıdést kötünk, vagy 
vagyonkezelıit. Egyeztettem már Szilágyi Ödönnel is ez ügyben, egyértelmően úgy látszik, hogy a 
vagyonkezelıi lenne a célszerő számunkra.  
 
Szilágyi Ödön csoportvezetı: Felsılajoson van olyan ingatlan, amire a vagyonkezelıi jogot be tudják 
jegyezni? Amennyiben nincs, akkor hogy kerül a vagyonkezelıi jog alapító okiratba történı 
bejegyzése 
 
Aczél Péter a Bácsvíz Zrt képviselıje: Felsılajoson nincs ilyen ingatlan, így nem kerül bejegyzésre. 
2014-tıl az inatlan nyilvántartási törvény szerint önálló helyrajzi száma lesz a csöveknek is, majd 
akkor lehet ezekre.  
 
Muhariné Mayer Piroska aljegyzı: Ebben az esetben a IV. határozat-tervezetet nem kell szavaztatni, 
mert okafogyottá vált. 
 
Juhász Gyula polgármester: Köszönöm szépen az észrevételt. Én mindenképpen a vagyonkezelıi 
szerzıdést javasolnám elfogadásra. Van-e még valakinek kérdése, véleménye, javaslata ezzel 
kapcsolatban? Amennyiben nincs, akkor felteszem a kérdést, hogy aki egyetért a vagyonátháramlással, 
azaz az I. határozat-tervezettel, kézfelemeléssel jelezze.  Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 4 
igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi határozatot hozta: 
 
 
 
 
54/2012. (XII. 20.) ÖH. 
A víziközmővek tulajdonjogának térítésmentes  
átvétele  

Határozat 
 
Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete jóváhagyja az elıterjesztés 1. sz. 
mellékletében szereplı vagyonátháramlásról szóló megállapodást. Felhatalmazza Juhász 
Gyula polgármestert a megállapodás aláírására. 
 
Határid ı: 2012. december 20., a szerzıdés aláírására 2012. 12.31. 
Felelıs: Képviselı-testület, a szerzıdés aláírására Juhász Gyula polgármester 
 
 
 
Juhász Gyula polgármester: Akkor most a vagyonkezelésrıl szóló rendeletünk következik. Van-e 
valakinek kérdése, véleménye, javaslata ezzel kapcsolatban? Amennyiben nincs, akkor kérem, hogy 
aki elfogadja a vagyonkezelés szabályairól szóló rendeletet, kézfelemeléssel jelezze.  Megállapítom, 
hogy a Képviselı-testület 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi 
rendeletet alkotta: 
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Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 15/2012. (...) önkormányzati rendelete 

vagyonkezelés szabályairól 
 
 
 

Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 109. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az 
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és e) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 
következıket rendeli el: 

 
1. § 

 
(1) A rendelet hatálya Felsılajos Község Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) vagyonára 

terjed ki 
 

2. § 
 

(1) Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete (továbbiakban: Képviselı-testület) a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXXIX. törvényben (továbbiakban: 
önkormányzati törvény) meghatározott vagyonkezelıi jogot létesíthet.  

 
3. §  

 
(1) Az Önkormányzat tulajdonában lévı nemzeti vagyon kezelése a nemzeti vagyonról szóló törvény 

és az önkormányzati törvény, illetve a Víziközmő-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. 
törvényben ( a továbbiakban: víziközmő törvény) foglalt rendelkezések szerint történhet. 

4. § 
 
(1) A Képviselı-testület az Önkormányzat tulajdonában lévı nemzeti vagyonra a nemzeti  vagyonról 

szóló törvény, illetve víziközmő esetén a víziközmő törvény rendelkezései szerint az 
önkormányzati közfeladat átadásához kapcsolódva vagyonkezelıi jogot létesíthet. 

(2) A vagyonkezelıi jog – a nemzeti vagyonról szóló törvényben meghatározott kivétellel – 
vagyonkezelési szerzıdéssel jön létre. A vagyonkezelési szerzıdést a képviselı-testület döntése 
alapján, az Önkormányzat képviseletében a polgármester írja alá. 

(3) Az Önkormányzat tulajdonában álló nemzeti vagyon tekintetében vagyonkezelési szerzıdés az 
önkormányzati törvényben és a nemzeti vagyonról szóló törvényben meghatározott szervekkel 
köthetı.  

(4) A Képviselı-testület – a polgármester javaslata alapján – dönt a vagyonkezelıi jog ellenértékérıl, 
a vagyonkezelıi jog ingyenes átengedésérıl. A vagyonkezelıi jog ellenértékének 
meghatározásához - szükség szerint - az érték meghatározására jogosultsággal rendelkezı 
szakértıtıl szakvélemény kérhetı. 

(5) A vagyonkezelıi jog ellenértékérıl kivétel nélkül a vagyonkezelési szerzıdés rendelkezik. 
 
(6) A vagyonkezelıt – ha jogszabály vagy a vagyonkezelési szerzıdés másként nem rendelkezik – 

megilletik a tulajdonos jogai, és terhelik a tulajdonos kötelezettségei – ideértve a számvitelrıl 
szóló 2000. évi C. törvény (továbbiakban: számviteli törvény) szerinti könyvvezetési és beszámoló 
készítési kötelezettséget is – azzal, hogy a nemzeti vagyon megırzésére és védelmére a nemzeti 
vagyonról szóló törvény rendelkezései az irányadók. 

(7) A vagyonkezelı köteles: 
a) viselni a vagyonhoz kapcsolódó terheket, 
b) teljesíteni az önkormányzati vagyonnal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási 
kötelezettséget, 
c) a vagyonkezelésébe vett vagyon után elszámolt és a bevételekben megtérülı értékcsökkenés 
összegének felhasználásáról évente elszámolni, 
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d) teljesíteni a vagyonkezelési szerzıdésben vállalt, illetve jogszabály alapján fennálló egyéb 
kötelezettségeket, 
e) gondoskodni az önkormányzati vagyon értékének megırzésérıl, állagának megóvásáról, 
üzemképes állapotának fenntartásáról, 
f) a vagyonkezelése alatt álló önkormányzati vagyonnal rendeltetésszerően, az általában elvárható 
gondossággal köteles gazdálkodni. 

(8) A vagyonkezelı a kötelezettségek megszegésével okozott kárért az Önkormányzatnak a polgári jog 
általános szabályai szerint tartozik felelısséggel. 

(9) A vagyonkezelıi jog ugyanazon vagyontárgyra meghatározott hányadok szerint több 
vagyonkezelıt is megillethet. Ilyen esetben a vagyontárgy birtoklásának, használatának szabályait, 
az egyes vagyonkezelıket megilletı jogokat és kötelezettségeket a vagyonkezelési szerzıdéseknek 
részletesen és egymástól egyértelmően elkülönítve kell tartalmazniuk. 

(10) A vagyonkezelési szerzıdést írásba kell foglalni. 
(11) A vagyonkezelési szerzıdésnek a törvény által elıírtakon, valamint az általános szerzıdési 

tartalmi kellékeken kívül – figyelembe véve az adott vagyontárgy sajátos jellegét, valamint az 
ahhoz kapcsolódó önkormányzati közfeladatot – tartalmaznia kell a rendelet 1. melléklete szerinti 
elemeket.  

 
5. § 

 
(1) Amennyiben a vagyonkezelıi jog megszerzésének és gyakorlásának ellenértéke meghatározott 

pénzösszeg, azt a vagyonkezelési szerzıdésben foglaltaknak megfelelıen kell megfizetni. 
(2) Ellenértékként végzett tevékenységnek minısül különösen a vagyonkezelésbe vett vagyontárgyak 

értékcsökkenését meghaladóan végzett, azok értékét növelı felújítás, beruházás, továbbá az 
üzemeltetési költségek körébe nem tartozó állagvédelem. 

(3) A (2) bekezdés szerint elvégzett tevékenység értékét a vagyonkezelınek bizonylatokkal – így 
különösen elızetes tételes költségvetéssel és számlákkal – kell igazolnia, és arról a vagyonkezelési 
szerzıdésben meghatározott módon és gyakorisággal, de legalább évente a képviselı-testület 
részére be kell számolnia. A polgármester – a polgármesteri hivatal közremőködésével – köteles a 
beruházás helyszínén az elvégzett munkákat ellenırizni. 

(4) Amennyiben a vagyonkezelıi jog megszerzésének, illetve gyakorlásának ellenértéke részben vagy 
egészben a vagyonkezelésbe vett vagyontárgyon végzett (2) bekezdés szerinti tevékenység, a 
vagyonkezelési szerzıdésben rögzíteni kell, hogy az Önkormányzat az e tevékenységgel 
összefüggı általános forgalmi adó fizetési kötelezettségét áthárítja a vagyonkezelıre. 

 
6. § 

 
(1) A vagyonkezelésben lévı önkormányzati vagyon bérbeadására e rendelet szabályait azzal az 

eltéréssel kell alkalmazni, hogy a bérbeadással kapcsolatos jogokat (pl.: a pályázati eljárás kiírása, 
lebonyolítása, eredményének megállapítása, a bérleti szerzıdés megkötése stb.) a vagyonkezelı 
gyakorolja. 

(2) A vagyonkezelı, a vagyonkezelési szerzıdés idıtartama alatt haladéktalanul köteles tájékoztatni az 
Önkormányzatot: 
a) ha ellene csıd- vagy felszámolási eljárás, helyi önkormányzatnál adósságrendezési eljárás 
indult, 
b) ha végelszámolási eljárás kezdeményezésére, vagy a jogutód nélküli megszüntetésre irányuló 
bírósági vagy hatósági intézkedésre került sor, 
c) ha 3 hónapnál régebbi köztartozása van, és annak megfizetésére nem kapott halasztást, 
d) mindazokról a változásokról, amelyekkel kapcsolatos tájékoztatási kötelezettséget jogszabály, 
vagy a vagyonkezelési szerzıdés elıírja. 
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7. § 

 
(1) A vagyonkezelıt megilletı jogok gyakorlását, annak szabályszerőségét, célszerőségét az 

államháztartásról szóló törvényben és a nemzeti vagyonról szóló törvényben foglaltak 
figyelembevételével a polgármester – a polgármesteri hivatal közremőködésével – ellenırzi. 

(2) A tulajdonosi ellenırzés célja az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás vizsgálata, ennek 
keretében különösen: az önkormányzati vagyonnyilvántartás hitelességének, teljességének és 
helyességének biztosítása, továbbá a jogszerőtlen, szerzıdésellenes, vagy a tulajdonos érdekeit 
sértı, illetve az Önkormányzatot hátrányosan érintı vagyongazdálkodási intézkedések feltárása és 
a jogszerő állapot helyreállítása. 

(3) A polgármester – a polgármesteri hivatal közremőködésével – a tulajdonosi ellenırzés keretében 
jogosult: 

a) az ellenırzött szerv önkormányzati tulajdonba tartozó, vagyonkezelésében álló ingatlan 
területére belépni, 
b) az ellenırzés tárgyához kapcsolódó iratokba és más dokumentumokba, elektronikus 
adathordozón tárolt adatokba – a külön jogszabályokban meghatározott adat- és titokvédelmi 
elıírások betartásával – betekinteni, azokról másolatot, kivonatot, illetve tanúsítvány készíttetni, 
c) az ellenırzött vagyonkezelı vezetıjétıl és bármely alkalmazottjától írásban vagy szóban 
felvilágosítást, információt kérni. 

(4) A polgármester – a polgármesteri hivatal közremőködésével – a tulajdonosi ellenırzés során 
köteles: 

a) jogait úgy gyakorolni, hogy az ellenırzött vagyonkezelı tevékenységét és rendeltetésszerő 
mőködését a lehetı legkisebb mértékben zavarja, 
b) tevékenységének megkezdésérıl az ellenırzött vagyonkezelı vezetıjét az ellenırzés 
megkezdése elıtt legalább 15 nappal tájékoztatni, 
c) megállapításait tárgyszerően, a valóságnak megfelelıen ellenırzési jelentésbe foglalni és a 
jelentéstervezetet, valamint a végleges jelentést az ellenırzött vagyonkezelı vezetıjének 
megküldeni. 

(5) Az ellenırzött vagyonkezelı, annak képviselıje jogosult: 
a) az ellenırzési cselekményeknél jelen lenni, 
b) az ellenırzés megállapításait megismerni, a jelentéstervezetre észrevételt tenni. 

(6) Az ellenırzött vagyonkezelı, annak képviselıje köteles: 
a) az ellenırzés végrehajtását elısegíteni, abban együttmőködni, 
b) az ellenırzés végzı részére szóban vagy írásban a kért tájékoztatást, felvilágosítást, 
nyilatkozatot megadni, a dokumentációkba a betekintést biztosítani, 
c) az ellenırzést végzı kérésére a rendelkezésre bocsátott dokumentáció (iratok, okmányok, 
adatok) teljességérıl nyilatkozni, 
d) az ellenırzés zavartalan elvégzéséhez szükséges egyéb feltételeket megteremteni, 
e) az ellenırzés megállapításai, javaslatai alapján tett intézkedéseirıl az Önkormányzatot 
tájékoztatni. 

(7) A polgármester az adott évben elvégzett tulajdonosi ellenırzések legfontosabb megállapításairól, 
összefoglaló jelentésben évente tájékoztatja a képviselı-testületet. 

(8) A vagyonkezelési szerzıdés megszőnésére a nemzeti vagyonról szóló törvényben és az 
önkormányzati törvényben foglaltak az irányadók.   
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8. § 
 

(1) Ez a rendelet a kihirdetést követı napon lép hatályba. 
  

 
Juhász Gyula      Kutasiné Nagy Katalin   
   polgármester       jegyzı távollétében: 

 
 

Muhariné Mayer Piroska 
aljegyzı 

 
A rendelet kihirdetésének napja: 2012. ……………. 
 

  Kutasiné Nagy Katalin   
 jegyzı  távollétében 
 
 
 
Muhariné Mayer Piroska 
aljegyzı 
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1. melléklet a 15/2012.(…) önkormányzati rendelethez 
 

A vagyonkezelési szerzıdésnek a törvény által elıírtakon, valamint az általános szerzıdési tartalmi 
kellékeken kívül – figyelembe véve az adott vagyontárgy sajátos jellegét, valamint az ahhoz 
kapcsolódó önkormányzati közfeladatot – tartalmaznia kell az alábbi elemeket:  
a) a vagyonkezelı által kötelezıen ellátandó önkormányzati közfeladatot és ellátható egyéb 
tevékenységeket, 
b) a vagyonkezeléssel érintett vagyoni kör pontos megjelölését, 
c) a vagyonkezelı által a feladatai ellátásához alvállalkozók, illetıleg közremőködık igénybevételére, 
és ezzel összhangban a vagyonkezelésbe adott vagyon birtoklására, használatára vonatkozó korlátozó 
rendelkezéseket, 
d) a közfeladat ellátása érdekében a vagyonkezelésbe adott eszközöknek az Önkormányzat számviteli 
nyilvántartási adataival megegyezı tételes jegyzékét értékével együtt, azon belül a kötelezı 
önkormányzati feladathoz kapcsolódó vagyon megjelölését, 
e) a vagyonkezelésbe adott vagyonnal való gazdálkodásra vonatkozó rendelkezéseket, és a vagyonnal 
való vállalkozás feltételeit, 
f) a vagyonkezelıi jog megszerzésének ellenértékét, illetve az ingyenesség tényét, 
g) a vagyonkezelésbe vett vagyon tekintetében az önkormányzati vagyonnal kapcsolatos nyilvántartási 
és adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítésének módját és formáját, 
h) az Önkormányzat költségvetését megilletı – a vagyonkezelésbe adott vagyon kezelésébıl származó 
befizetések teljesítésére, a vagyonkezelésbe adott vagyonnal történı elszámolásra vonatkozó 
rendelkezéseket, 
i) a szerzıdés teljesítésének biztosítására vonatkozó rendelkezéseket, mellékkötelezettségeket és egyéb 
biztosítékokat, 
j) az elszámolási kötelezettség tartalmát, ideértve a vagyonnal való folyamatos, valamint a 
vagyonkezelıi jog megszőnése következtében fennálló elszámolást, továbbá az államháztartásról szóló 
törvényben meghatározott, az Önkormányzat költségvetését megilletı bevételek, illetve a költségek és 
a ráfordítások elkülönítésének módját, 
k) a vagyonkezelési szerzıdés idıtartamát, 
l) a szerzıdés megszőnése esetén a felek által teljesítendı szolgáltatásokat, beleértve az ilyenkor 
szükséges elszámolást is, 
m) amennyiben jogszabály a vagyonkezelési szerzıdés hatálybalépését valamely szerv vagy személy 
döntéséhez köti, a szerzıdés mellékleteként az adott döntést. 
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Juhász Gyula polgármester: Miután választanunk kell a II. és a III. határozat-tervezet között, és a 
tárgyalás során a vagyonkezelés merült fel, így elıször a III. határozat-tervezetet szavaztatom, mely a 
vagyonkezelıi szerzıdésrıl szól. Van-e ezzel kapcsolatban valakinek kérdése, véleménye, javaslata? 
Kérem, aki az elmondott módosításokkal együtt elfogadja, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, 
hogy a Képviselı-testület 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi 
határozatot hozta: 
 
55/2012. (XII. 20.) ÖH. 
A víziközmővek üzemeltetése vagyonkezelési szerzıdés útján  

 
Határozat 

 
1. Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete jóváhagyja az elıterjesztés 3. 
mellékletében szereplı vagyonkezelési szerzıdést, az alábbi módosítással: A vagyonkezelési 
szerzıdésbe kerüljön bele a következı szövegrész: „A vagyonkezelésbe adott vagyontárgyak 
esetében értékcsökkenést meghaladóan végzett, azok értékét növelı felújítás, beruházás 
továbbá az üzemeltetési költségek körébe nem tartozó állagvédelemmel összefüggı 
tevékenység általános forgalmi adó fizetési kötelezettsége a vagyonkezelıt terheli.” 
 
2. Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete Felhatalmazza Juhász Gyula 
polgármestert a vagyonkezelési szerzıdés aláírására. 
 
Határid ı: 2012. december 20., a szerzıdés aláírására 2012. december 31. 
Felelıs: Képviselı-testület, a szerzıdés aláírására Juhász Gyula polgármester 
 
 
 
Juhász Gyula polgármester: Köszönöm, így akkor a bérleti szerzıdésrıl szóló II. határozat-
tervezetet nem kell szavaztatni, mert okafogyottá vált. A IV. határozat-tervezetet pedig tekintse 
tárgytalannak a Képviselı-testület, mivel Felsılajosnak nincs olyan ingatlana, amire be kellene 
jegyezni a vagyonkezelési jogot. Köszönöm szépen Aczél Péternek a részvételt, remélem, hogy ezután 
is minden olyan jól fog mőködni, mint eddig. Következı napirendi pontnak az orvosokkal kapcsolatos 
elıterjesztést javaslom. 
 
 
 
 
2. napirendi pont 
Az alapellátásban dolgozó egészségügyi szolgáltatókkal kötött feladatellátási szerzıdések 
felülvizsgálata 
 
Juhász Gyula polgármester: Az elıterjesztésben minden részletesen benne van, a mellékletekben 
pedig megtalálható minden egyes megállapodás az orvosokkal. Jogszabályi változások miatt kellett 
ezeket módosítani. a rendelési idı is megtalálható az anyagban, úgy ahogyan a területi megoszlás is. 
Én nem hiszem, hogy ezt így alkalmazták, hiszen a kártyáját mindenki oda viszi, ahová szeretné.  
 
Nagy Judit irodavezetı: Ez így van, kérdés, hogy tudja-e fogadni a választott orvos. A lényeg az, 
hogy az önkormányzati rendeletben azért vannak a körzethatárok kialakítva, hogy mindenki tartozzon 
valahová, ne legyen ellátatlanul senki. A háziorvos szempontjából meg azért fontos ez, mert a hozzá 
tartozó terület után egy fix finanszírozást kap, függetlenül attól, hogy a beteg hol van.  
 
Juhász Gyula polgármester: Köszönjük szépen a kiegészítést. Van-e valakinek kérdése, véleménye, 
javaslata ezzel kapcsolatban? Amennyiben nincs, kérem aki elfogadja a feladatellátási szerzıdések 
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módosítását, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 4 igen szavazattal – 
ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi határozatot hozta: 
 
 
56/2012. (XII. 20.) ÖH. 
Az alapellátásban dolgozó egészségügyi szolgáltatókkal 
 kötött  feladat-ellátási szerzıdések felülvizsgálata  
 
 

Határozat 
 

1.) Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete az önálló orvosi tevékenységrıl 
szóló 2000. évi II. törvény 2/B. pontjában foglaltaknak megfelelıen felülvizsgált, és az 
elıterjesztés 1-7. mellékleteit képezı egészségügyi feladat-ellátási szerzıdéseket elfogadja. 

2.) Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete felhatalmazza a polgármestert az 
egészségügyi feladat-ellátási szerzıdések aláírására. 

 
Felelıs: Képviselı-testület, polgármester 
Határid ı: 2012. december 20. 

 
 

 
 
 
Juhász Gyula polgármester: Most kérem az Óvoda Alapító Okiratának módosítását tárgyaljuk.  

 
 

3. napirendi pont 
Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde Alapító Okiratának módosítása 

 
Juhász Gyula polgármester: Van-e ezzel kapcsolatban valakinek kérdése, véleménye, javaslata? 
Átadom a szót az óvodavezetınek. 
 
Kocsis Györgyné óvodavezetı: Köszönöm szépen. Az alapító okiratunkat azért kellett módosítani, 
mert bizonyos területeken az állam átvesz feladatokat tılünk. Például a bölcsıdénél a korai fejlesztést, 
az óvodánál pedig a logopédiát. Ezeket a feladatokat az alapító okiratból ki kellett emelni. Ezeket a 
feladatokat továbbra is ugyanúgy ellátjuk, csak a Klebersber Intézet fogja ezeket a kollegákat 
finanszírozni. A másik változás, hogy a köznevelési törvény értelmében nem lehet telephelye az 
óvodának, így a Rákóczi úti óvoda, a Szent Lajos úti óvoda és a bölcsıde is ezután tagintézményként 
fog szerepelni az alapító okiratban. Ezek kerültek pontosításra.  
 
Juhász Gyula polgármester: Köszönjük szépen.  
 
Szarkáné Jurászik Zita tagintézmény vezetı: Én azt szeretném kérdezni, hogy akkor a mi 
gyógypedagógusunk hogy fog mőködni? Mert eddig az iskolából az egyik tanító néni látta el ezt a 
feladatot.  
 
Kocsis Györgyné óvodavezetı: Én úgy tudom, hogy január 1-tıl a Klebersberg Intézetnek ezt a 
feladatot el kell látni, utazó szakembert kell biztosítania. Mind a logopédián, mind a gyógypedagógián 
is.  
 
Nagy Judit irodavezetı: Ez már körvonalazódik. Felsılajoson utazó gyógypedagógus lesz, meg 
logopédus is.  
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Szarkáné Jurászik Zita tagintézmény vezetı: És ezt nekünk kell jelezni, hogy szükségünk van rá, 
vagy tudni fogják? 

 
Nagy Judit irodavezetı: Ezt még igazából nem tudjuk, de napi kapcsolatban vagyunk velük, 
úgyhogy tisztázni fogjuk ezt a kérdést. Ez egy nagyon nagy változás mindenki életében.  
 
Juhász Gyula polgármester: A létszámot tudjuk, hogy hány gyermekrıl van szó, az óvodában 6 
kisgyermek, az iskolában sem sokkal több. Célszerő lenne, ha ugyanaz a személy látná el mind a két 
intézményben. Mindenképpen utánajárunk a kérdésnek. Van-e valakinek kérdése, véleménye, 
javaslata ezzel kapcsolatban? Amennyiben nincs, kérem aki egyetért az óvoda alapító okiratának 
módosítását,  kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 4 igen szavazattal – 
ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi határozatot hozta: 
 

 
 

57/2012. (XII. 20.) ÖH. 
A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda 
és Bölcsıde Alapító Okirata 

Határozat 
 
 

Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos 
Óvoda és Bölcsıde Alapító Okiratának a határozat melléklete szerinti tartalmával elızetesen 
egyetért. 
 
 
Felelıs: Képviselı-testület 
Határid ı: 2012. december 20. 
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57/2012.(XII. 20.) határozat  melléklete 

 
 

Alapító Okirat 

 

 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 6.) pontja, az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 7.§-a, az államháztartásról szóló törvény 
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5.§-a,  a nemzeti köznevelésrıl szóló 
2011. évi CXC. törvény 21. §(3) bekezdése, valamint a gyermekek védelmérıl és a gyámügyi 
igazgatásról szóló 1997. évi 31. törvény 93.§ (4) bekezdése alapján a Meserét Lajosmizsei 
Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde Alapító Okiratát a módosításokkal egységes szerkezetbe 
foglalva az alábbiak szerint megállapítja és jóváhagyja: 

 

1. Alapító/ irányító szerv:  
Neve: Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 
Székhelye: 6050 Lajosmizse Városház tér 1. 
 

2. Fenntartó neve: Lajosmizse és Felsılajos Közoktatási Intézményfenntartói Társulása 
Címe/székhelye: 6050 Lajosmizse, Városház tér 1. 

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

 Székhelye: 6050 Lajosmizse, Attila u. 6. 

 

4. Intézményegysége: Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde Bölcsıdei 
Intézményegysége:  6050 Lajosmizse, Szent Lajos u. 19. 

 

5. Tagintézményei:  

I. Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde Felsılajosi Tagintézménye, 
6055 Felsılajos, Óvoda u. 2. 

 II. Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde 6050 Lajosmizse, Szent Lajos u. 
19. szám alatti Tagintézménye 

III..  Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde 6050 Lajosmizse, Rákóczi u. 
26. szám alatti tagintézménye 

 

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

 
 

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

- Székhelye: 6050 Lajosmizse, Attila u. 6. 

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

- Tagintézményei:  

6055 Felsılajos, Óvoda u. 2. 

 6050 Lajosmizse, Szent Lajos u. 19. 

 6050 Lajosmizse, Rákóczi u.26. 

 

9. A felvehetı maximális gyermeklétszám: 390 fı   

Ebbıl: 

a.) óvodai férıhely összesen:  366 fı 

- 6050 Lajosmizse, Attila u. 6.:  200 fı 

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

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

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

b.) bölcsıdei férıhely összesen     

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

 

10. Jogszabályban meghatározott közfeladata: 

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

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

- Óvodai étkeztetés. 
- Képességfejlesztés. 
- Óvodai fejlesztı program szervezése. 
- A többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhetı, oktatható sajátos nevelési igényő 

gyermekek óvodai nevelése. 
- A bölcsıde feladata biztosítani a családban nevelkedı 3 éven aluli gyermekek 

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

 

11.  a.) Államháztartási szakágazati besorolás: 

      85101  Óvodai nevelés 

 

       b.). Alaptevékenysége (szakfeladatrend szerinti besorolás): 

 

 851000 Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása 

 851011 Óvodai nevelés, ellátás 

851012 A többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhetı, oktatható sajátos nevelési igényő 
gyermekek óvodai nevelése. 
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 562912 Óvodai, intézményi étkeztetés 

 889101 Bölcsıdei ellátás 

 562917 Munkahelyi étkeztetés 

 562920 Egyéb vendéglátás 

 

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

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

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

 

13. Gazdálkodási jogkör szerinti besorolása: önállóan mőködı költségvetési szerv. 

 

14. Pénzügyi, gazdasági feladatait ellátó önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szerv: 
Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete 

 

15. Vezetıjének kinevezési rendje: 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete – pályázat alapján, Felsılajos Község 
Önkormányzatának Képviselı-testülete elızetes véleményének kikérésével – a jogszabályban 
megállapított képesítési követelményeknek megfelelı óvodavezetıt nevez ki. A kinevezés 5 év 
határozott idıre szól. 

 

16. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése: 

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

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

 

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

Lajosmizse: (Óvoda székhely, telephelyei)    Ft 

Épület, építmény 114.051.468 
Vagyoni értékő jogok: 200.000 
Gép, berendezés, felszerelés:  
    - számítástechnikai eszköz:    2.746.701 
    - egyéb gép:      5.959.494 
    - mővészeti alkotás: - 
Összesen:: 122.957.663  

 

Lajosmizse: (Óvoda Bölcsıdei Tagintézménye)   Ft 

Épület, építmény 91.669.531 
Vagyoni értékő jogok: - 
Gép, berendezés, felszerelés:    - 
    - számítástechnikai eszköz:    456.250 
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    - egyéb gép:      4.325.994 
    - mővészeti alkotás: - 
Összesen:: 96.451.775  

 

Felsılajos:        Ft 

Épület, építmény: 16.570.500 
Vagyoni értékő jogok: - 
 Gép, berendezés, felszerelés: - 
    - számítástechnikai eszköz:      253.080 
    - egyéb gép:      436.740 
    - mővészeti alkotás: - 
Összesen 17.260.320 

/ 2011.  június 7-i állapot - bruttó érték/ 

 

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

18. Vállalkozási tevékenysége:  

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

 

18. A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirat 2013. január 1. napján lép 
hatályba. A hatálybalépéssel egyidejőleg hatályát veszti a Meserét Lajosmizsei Napközi 
Otthonos Óvoda és Bölcsıde Alapító Okiratáról szóló 117/2012.(VII. 26.) ÖH. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 17

 
4. napirendi pont 
Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének .../2012. (...) önkormányzati rendelete 
a 2012. évi költségvetésrıl szóló 1/2012. (II.07.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
Juhász Gyula polgármester: Van-e valakinek kérdése, véleménye, javaslata? 
 
Gáspár Vilmos pénzügyi szakértı: Csak egy gondolattal szeretném kiegészíteni, mégpedig, hogy 
egy dolgozónak a bérkompenzációjára volt szükség, amit az elsı félévben már egy módosítással 
helyre tettünk, most a második félévben is erre van szükség. Ezt teljes mértékben központi 
költségvetésbıl kapja meg az önkormányzat.  
 
Juhász Gyula polgármester: Köszönjük szépen a kiegészítést. Van-e még valakinek kérdése, 
véleménye, javaslata? Amennyiben nincs, kérem aki elfogadja a költségvetési rendelet módosítását,  
kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 4 igen szavazattal – ellenszavazat, 
tartózkodás nem volt - az alábbi rendeletet alkotta: 
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Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 
16/2012 (...) önkormányzati rendelete 

a 2012. évi költségvetésrıl szóló 1/2012. (II.07.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 

Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete az államháztartásról szóló 2011. 
évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990 évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében és a helyi 
önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális 
alárendeltségő szervek feladat- és hatásköreirıl szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) 
bekezdés d) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következıket rendeli el: 
 

1. § 
 

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének a 2012. évi költségvetésrıl szóló 
1/2012. (II.07.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: önkormányzati költségvetési rendelet)  
3. § (2) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: 
 
„(2) A Képviselı-testület az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének 
 
 

a) tárgyévi költségvetési bevételek fıösszegét 75 040 e Ft-ban 

aa) mőködési költségvetést 70 820 e Ft-ban 

    ab) felhalmozási költségvetést 4 220 e Ft-ban 

b) tárgyévi költségvetési kiadások fıösszegét 91 664 e Ft-ban 

ba) mőködési költségvetést 79 473 e Ft-ban 

bb)  felhalmozási költségvetést 7 487 e Ft-ban 

bc) pénzforgalom nélküli kiadások 4 704 e Ft-ban 

melybıl általános tartalék 4 704 e Ft-ban 

és céltartalék  e Ft-ban 

c) tárgyévi költségvetési hiány (mőködési) összegét 16 624 e Ft-ban 

állapítja meg.   

   

d) A költségvetési hiány belsı finanszírozására szolgáló 
elızı évek pénzmaradványát 

16 624 e Ft-ban 

da) mőködési célra 9 137 e Ft-ban 

db) felhalmozási célra 7 487 e Ft-ban 

hagyja jóvá.   

„ 
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2. § 

 
(1) Az önkormányzati költségvetési rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 
 
(2) Az önkormányzati költségvetési rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép. 
 
(3) Az önkormányzati költségvetési rendelet 2.3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép. 

 
(4) Az önkormányzati költségvetési rendelet 3. melléklete helyébe az 4. melléklet lép. 

 
(5) Az önkormányzati költségvetési rendelet 4. melléklete helyébe a 5. melléklet lép. 

 
(6) Az önkormányzati költségvetési rendelet 5. melléklete helyébe a 6. melléklet lép. 

 
 

3. § 
 

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követı 3. napon lép hatályba és a hatályba lépését követı 
napon hatályát veszti. 

 
 
 

/ Juhász Gyula /    / Kutasiné Nagy Katalin / 
polgármester                 jegyzı távollétében 
 
      
 
      Muhariné Mayer Piroska 
       aljegyzı 

 
 
E rendelet kihirdetésének napja: 2012. ………….. 
 
                                                                                                / Kutasiné Nagy Katalin / 
                                                                                                      jegyzı távollétében 
 
 
 
 

                     
      Muhariné Mayer Piroska 
       aljegyzı 

 



 
  1. melléklet a 16/2012. (...) önkormányzati rendelethez 
„1. melléklet az 1/2012. (II.07.) önkormányzati rendelethez 

  

Felsılajos Község Önkormányzat 2012. évi költségvetési mérlege  
   Ezer Ft-ban 

Megnevezés eredeti elıirányzat Megnevezés eredeti elıirányzat 
1. Költségvetési bevételek   2. Költségvetési kiadások   
1.1. Mőködési költségvetés 70 820 2.1. Mőködési költségvetés 79 473 
1.1.1 Mőködési bevételek  1 239 2.1.1. Személyi juttatások 14 832 

1.1.2. Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei  47 443 
2.1.2. Munkaadókat terhelı járulékok és 
szociális hozzájárulási adó 

4 215 

1.1.3. Mőködési támogatások  22 088 2.1.3. Dologi kiadások és egyéb folyó 
kiadások 

17 599 
1.1.4. Egyéb mőködési bevételek 50 2.1.4. Egyéb mőködési kiadások  42 827 
    2.1.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai   
1.2. Felhalmozási költségvetés 4 220 2.2. Felhalmozási költségvetés 7 487     
1.2.1. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek   2.2.1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val 5 887 
1.2.2. Felhalmozási jellegő támogatások   3 204 2.2.2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val  
1.2.3. Egyéb felhalmozási bevételek  1 016 2.2.3. Egyéb felhalmozási kiadások 1 600 
1.3. Támogatási célú kölcsönök visszatérülése, 
igénybevétele 

0 2.3. Támogatási célú kölcsönök 
nyújtása, törlesztése 

0 
1.3.1. Mőködési célra   2.3.1. Mőködési célra   
1.3.2. Felhalmozási célra   2.3.2. Felhalmozási célra   
1.4. Pénzforgalom nélküli bevételek   2.4. Pénzforgalom nélküli kiadások  4 704 

1.5. Költségvetési bevételek 
összesen:1.1.+1.2.+1.3.+1.4. 75 040 2.5. Költségvetési kiadások összesen: 

2.1.+2.2.+2.3.+2.4. 91 664 

1.6. Elızı évek pénzmaradványának igénybevétele  16 624     
1.6.1. Mőködési célra 9 137     
1.6.2. Felhalmozási célra 7 487     
1.7. Finanszírozási bevételek összesen   2.6. Finanszírozási kiadások összesen   

1.8.Tárgyévi bevételek, a belsı és külsı finanszírozási 
mőveletekkel együtt: 91 664 2.7.Tárgyévi kiadások, a belsı és külsı 

finanszírozási mőveletekkel együtt:  91 664 
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 2. melléklet a 16/2012. (...) önkormányzati rendelethez 
„2. melléklet az 1/2012. (II.07.) önkormányzati rendelethez 

Felsılajos Község Önkormányzat 2012. évi bevételei 
  Ezer Ft-ban 

  
Megnevezés eredeti 

elıirányzat 
  1. Költségvetési bevételek   
  1.1. Mőködési bevételek 70 820 
  1.1.1. Mőködési bevételek  1 239 
  1.1.2. Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei  47 443 
    1.1.2.1. Helyi adók  25 525 
    1.1.2.2. Átengedett központi adók  21 138 
    1.1.2.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek  780 
  1.1.3. Mőködési támogatások 22 088 
    1.1.3.1. Normatív hozzájárulások  7 949 
    1.1.3.2. Központosított elıirányzatokból mőködési célúak    
    1.1.3.3. Helyi önkormányzatok kiegészítı támogatása    
    1.1.3.4. Helyi önkormányzatok által fenntartott, ill. támogatott elıadó-

mővészeti szervezetek támogatása (16/44) 
  

    1.1.3.5. Normatív kötött felhasználású támogatások  6 563 
  1.1.4. Egyéb mőködési bevételek 7 576 
   1.1.4.1. Támogatásértékő mőködési bevételek összesen    

  

     1.1.4.1.1.ebbıl: támogatás értékő mőködési bevételek     
társadalombiztosítási alapból  alaptól  

  

  
  1.1.4.2. Mőködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl 50 

    1.1.4.3. Elızı évi mőködési célú elıirányzat-maradvány, pénzmaradvány 
átvétel (09/53) 

  
    1.1.4.4. Elızı évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések    
  1.2.. Felhalmozási bevételek  4 220 
  1.2.1. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek    
    1.2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése    
    1.2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tıke bevételei   
    1.2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei    
  1.2.2. Felhalmozási támogatások  3 204 
    1.2.2.1. Központosított elıirányzatokból fejlesztési célúak    
    1.2.2.2. Fejlesztési célú támogatások    
  1.2.3. Egyéb felhalmozási bevételek  1 016 
    1.2.3.1. Támogatásértékő felhalmozási bevételek összesen    

  

  1.2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl 
(08/41) 

  

    1.2.3.3. Elızı évi felhalmozási célú elıirányzat-maradvány, 
pénzmaradvány átvétel (09/61) 

  
  1.3. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele    
  1.4. Pénzforgalom nélküli bevételek   
  1.5. Költségvetési bevételek összesen 1.1.+1.2.+1.3.+1.4. 75 040 
  1.6. Elızı évek pénzmaradványának igénybevétele  16 624 
  1.6.1. Mőködési célra             9 137 
  1.6.2. Felhalmozási célra 7 487 
  1.7. Finanszírozási bevételek összesen   

  

1.8. Tárgyévi bevételek, a belsı és külsı finanszírozási mőveletekkel 
együtt 91 664 
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3. melléklet a 16/2012. (...) önkormányzati rendelethez 
 
„2.3. melléklet az 1/2012 (II.07.) önkormányzati rendelethez 
 

Mőködési támogatások részletezése 
 Ezer Ft-ban 

Megnevezés eredeti 
elıirányzat 

1.Normatív hozzájárulások  7 949 
       1.1. Lakosságszámhoz kötött  4 894 
       1.2 Feladatmutatóhoz kötött  3 055 
       1.2.1. Szociális feladatokra 3 006 
       1.2.2. Globális feladatokra 4 943 
2. Normatív kötött felhasználású támogatások  6 563 
3. Egyes szociális feladatok támogatása  6 563 
4. Támogatásértékő mőködési bevétel központi költségvetési 7 576 
5. Mőködési támogatások összesen 22 088 
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 4. melléklet a 16/2012. (...) önkormányzati rendelethez 

 
„3. melléklet az 1/2012.(II.07.) önkormányzati rendelethez 
 

 

 

Felsılajos Község Önkormányzat 2012. évi kiadásai 
   
  Ezer Ft-ban 

  Megnevezés eredeti 
elıirányzat 

  1. Költségvetési kiadások   
  1.1. Mőködési kiadások 79 473 
  1.1.1. Személyi juttatás  14 832 
  1.1.2. Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó 4 215 
  1.1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások 17 599 
  1.1.4. Egyéb mőködési kiadások: 42 827 
    1.1.4.1. Támogatásértékő mőködési kiadások  32 966 
    1.1.4.2. Mőködési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre  1 668 
    1.1.4.3. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás  8 193 
    1.1.4.4. Elızı évi mőködési célú elıirányzat maradvány, pénzmaradvány 

átadás (04/47) 
  

  1.1.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai    
  1.2. Felhalmozási kiadások 7 487 
  1.2.1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val  5 887 
  1.2.2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val   
  1.2.3. Egyéb felhalmozási kiadások 1 600 
    1.2.3.1. Támogatásértékő felhalmozási kiadások    
    1.2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre  1 600 

  

  1.2.3.3. Elızı évi felhalmozási célú elıirányzat maradvány, 
pénzmaradvány átadás  

  

  1.3. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése    
  1.4. Pénzforgalom nélküli kiadások 4 704 
    1.4.1.ebbıl: általános tartalék 4 704 
    1.4.2.           céltartalék  

  

1.5. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított 
támogatás  

  

  1.6. Költségvetési kiadások összesen 1.1.+1.2.+1.3.+1.4. 91 664 
   



5.melléklet a 16/2012. (...) önkormányzati rendelethez 
 „4. melléklet az 1/2012.(II.07.) önkormányzati rendelethez 

Nem intézményi keretek közötti feladatok kiadásainak alakulása tevékenységenként 

Megnevezés Szakfeladat Foglalkoztatottak 
száma 

Személyi 
juttatás 

Munkaadót 
terhelı 
szociális 

hozzájárulási 
adó 

Dologi 
kiadás 

Szociál-
politikai 
ellátás 

Mőködési  
célú végleges 
pénzeszköz- 

átadás és 
támogatásértékő 

kiadás 

Tartalék 
 

Felhalmozási 
kiadás 

Összesen 

1. Szennyvíz győjtés 370000    90     90 
2. Községi hulladék 381103    410     410 
3. Út, autópálya építése 421100        500 500 
4. Közutak üzemeltetése 522001    2 000     2 000 
5. Zöldterület-kezelés 813000    660    800 1 460 
6. Önkormányzati igazgatási 
tevékenység 

841126  6 018 1 625 12 126  32 966 4 704 4 587 62 026 

7. Adók beszedése 841133    60     60 
8. Közvilágítás 841402    2 228     2 357 
9. Város és községgazdálkodás 841403 1 1 634 395 25     1 925 
10. Rendszeres szociális segély 882111     554    554 
11. Idıskorúak járadéka 882112     650    650 
12. Lakásfenntartási támogatás 
normatív 

882113     1 296    1 296 

13. Helyi lakásfenntartási támogatás 882114     6    6 
14. Ápolási díj alanyi jogon 882115   255  1 062    1 317 
15. Átmeneti segély 882122     152    152 
16. Temetési segély 882123     181    181 
17. Mozgáskorlátozottak 
közlekedési támogatása 

882125     42    42 

18. Közgyógyellátás 882202     146    146 
19. Köztemetés 882203          
20. Önkormányzat által nyújtott 
lakástámogatások 

889942        100 100 
21. Civil szervek mőködési 
támogatása 

890301      1 668  1 500 3 168 
22. Bérpótló juttatásra jogosultak 
rövid idıtartamú közfoglalkoztatása 

890441  7 180 1 940      9 120 
23. Foglalkoztatást helyettesítı 
támogatás 

     4 104    4 104 

24. Önkormányzat 
mindösszesen 

 1 14 832 4 215 17 599 8 193 34 634 4 704 7 487 91 664 
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6. melléklet a 16/2012. (...) önkormányzati rendelethez 
 
„5. melléklet az 1/2012.(II.07.) önkormányzati rendelethez 
 

Elıirányzat felhasználási ütemterv 
 

 
 

 
 

Megnevezés január február március április május június július augusztus szeptember október november december ÖSSZESEN 

1. Pénzmaradvány 16 624            16 624 
2.Bevételi többlet  12 997 8 828 20 612 13 066 9 384 5 659 5 013 3 356 10 109 10 666 10 047  
3.Mőködési bevételek 103  88 103 97 75 82 110 100 72 110 85 214 1 239 
4.Önkormányzat sajátos 
mőködési bevételek 

1 095 1 095 16 532 1 095 1 095 1 095 1 095 1 095 16 532 1 095 1 095 4 524 47 443 

5.Mőködési támogatás 1 847 1 820  1 821 1 821 1 820 1 820 1 821 1 820 1 821 1 820 1 820 2 037 22 088 
6.Egyéb mőködési bevételek 
7. Felhalmozási bevételek 

     50     
3 204 

  
1 016 

50 
4 220 

8. Bevételek 
összesen 

19 669 16 000 27 284 23 625 16 056 12 431 8 685 8 028 21 781 16 338 13 666 17 838 91 664 

9. .Mőködési célú és 
támogatás értékő kiadás 

2 955 2 955 2 955 2 955 2 955 2 955 2 955 1 955 3 955 2 955 1 905 3 179 34 634 

10. Önkormányzat mőködési 
kiadásai 

3 717 3 717 3 717 3 717 3 717 3 717 717 2 717 7 717 2 717 1 717 6 955 44 839 

11. Felhalmozási kiadás  500  3 887  100      3 000 7 487 
12. Tartalékok            4 704 4 704 

13. Kiadások 
összesen 

6 672 7 172 6 672 10 559 6 672 6 772 3 672 4 672 11 672 5 672 3 619 17 838 91 664 



5. napirendi pont 
I. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének …/2012. (…) önkormányzati rendelete a 
természetben nyújtott szociális célú tőzifa támogatás jogosultsági feltételeirıl 
II. KEFAG Kiskunsági Erdészeti és Faipari Zrt. Észak-Kiskunsági Erdészettel  
szociális célú tőzifa vásárlásra szerzıdés kötése 
 
Juhász Gyula polgármester: Jött egy megkeresés a Belügyminisztériumtól, hogy lehet igényelni tőzifa 
támogatást a rászorulóknak. A támogatási összeg megállapítása az önkormányzatok által kitöltött elızetes 
igényfelmérésben jelzett adatok alapján történt, a pénzügyi kerethez igazodóan arányosan csökkentett 
mértékben. Felsılajos Község Önkormányzata ezen felmérés alkalmával a maximálisan igényelhetı 
mennyiségre 58 m3 jelentette be igényét, önerı vállalása mellett. Az önkormányzatok a lakosságszám és a 
lakásfenntartási támogatásban részesülık arányát figyelembe véve sávosan jogosultak támogatásra. 
Felsılajos Község 6 m3 erdei fára jogosult 91 440.- Ft támogatási összeggel. A támogatás mértéke 
12.000Ft/erdei m3 +ÁFA, amelyhez az önkormányzatnak önerıt 2.000.- Ft/erdei m3 + ÁFA összegben kell 
vállalnia, illetve a szállításból adódó költségeket, beleértve a rászorulókhoz való eljuttatás költségeit is. 
Nagyon örülünk neki, hogy ennyit is kaptunk. Ami fontos még, hogy ezáltal egy rendeletet is kell alkotnunk, 
mert erre még nem volt. Egy elírás van az anyagban, ezt kérem javítsuk, mégpedig nem egy mázsa adható 
személyenként, hanem 1 m3. A kérelem adatlapja megtalálható a mellékletben, megvárjuk, hogy 
beérkezzenek az igények, utána pedig szétosztjuk. Sajnos van rá igény. Van-e valakinek kérdése, véleménye, 
javaslata ezzel kapcsolatban? Amennyiben nincs, kérem aki elfogadja a rendeletet az általam elmondott 
javítással, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 4 igen szavazattal – 
ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi rendeletet alkotta: 
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Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének  

17/2012. (…) önkormányzati rendelete a természetben nyújtott szociális célú tőzifa támogatás 
jogosultsági feltételeirıl 

 
 
Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva a következıket rendeli el: 
 

1. § 
 
(1)A rendelet alkalmazásában  

1. jövedelem: a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a 
továbbiakban: Szt.) 4.§ (1) bekezdés a) pontjában, 
2. család: Szt. 4.§(1) bekezdés c) pontjában, 

 3. közeli hozzátartozó: Szt. 4.§(1) bekezdés d) pontjában, 
4. egyedül élı: Szt. 4.§(1) bekezdés e)pontjában meghatározottak. 

 
 

2. § 
 

(1) Természetben nyújtott szociális célú tőzifa támogatás (a továbbiakban: tőzifa támogatás) állapítható 
meg hivatalból és kérelemre.  

 
(2) A tőzifa támogatás iránti kérelmet 2013. november 30. napjáig lehet benyújtani az 1. melléklet szerinti 

nyomtatványon. 
 
(3) A tőzifa támogatás iránti kérelmet elsı alkalommal a kihirdetést követı elsı hónap 20. napjáig lehet 

benyújtani.  
 
(4) A kérelemhez mellékelni kell a kérelmezı és a családja a kérelem benyújtását megelızı havi 

jövedelmérıl szóló jövedelemigazolást, nyugdíjas esetén a tárgyévet megelızı évrıl szóló 
nyugdíjösszesítıt és az utolsó havi nyugdíjszelvényt vagy az utolsó havi számlakivonatot, egyéb 
jövedelmekrıl a jövedelem igazolására alkalmas dokumentumot.  

 
(5) Ha a kérelmezınek vagy családtagjának nincs munkáltatója és nem nyugdíjas valamint egyéb 

jövedelme sincs, akkor a kérelemben nyilatkozni kell errıl. 
 
 
 

3. § 
 
(1) Tőzifa támogatást állapítható meg annak a Felsılajosi állandó lakóhellyel rendelkezı lakosnak, akinek 

lakása fával vagy fával is főthetı, akinek családjában az egy fıre jutó havi jövedelem nem haladja meg 
a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 150%-át, egyedül élı esetén a mindenkori öregségi 
nyugdíj legkisebb összegének 200%-át. 

 
(2) Az elbírálásnál elınyben részesül az alábbi sorrendet figyelembe véve, az Szt. 

a) 32/B-E. §-ában szabályozott ellátásban részesülı 
b) a 38-39. §- ában szabályozott ellátásban részesülı  
c) a 33-37/C.§-ában szabályozott ellátásban részesülı személy. 

 
(3) Családonként egy személy, egy alkalommal nyújthat be kérelmet.  
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(4) Tőzifa támogatás egy személy részére legfeljebb 1 m3

 tüzelıre adható.  
 
(5) A jogosultság természetben nyújtott tőzifa támogatás megállapítására –a feltételek fennállása mellett -, a 

rendelkezésre álló famennyiség e célú felhasználásáig van lehetıség. 
 
 

4. § 
 

(1) E rendeletben meghatározott szociális célú tőzifa támogatás ellátásról Felsılajos Község Polgármestere 
dönt, a benyújtási határidı leteltét követı 10 napon belül.  

 
(2) Ez a rendelet a kihirdetést követı napon lép hatályba. 
 

 
 

 
 
 Juhász Gyula Kutasiné Nagy Katalin  
 polgármester jegyzı távollétében 
 
 
  Muhariné Mayer Piroska  
  aljegyzı 
 
A rendelete kihirdetésének napja: 2012. ………………. 
 
 
  Kutasiné Nagy Katalin  
  jegyzı távollétében 
 
 
  Muhariné Mayer Piroska  
  aljegyzı 
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1. melléklet  a 17/2012. (...) önkormányzati rendelethez 
 

Kérelem – nyilatkozat természetben nyújtott szociális célú tőzifa támogatáshoz 
1. A kérelmezı adatai:  

1.1 az  igénylı neve : ………………………………………………………… 

1.2 leánykori név: ………………………………………………………… 

1.3 anyja neve: ………………………………………………………… 

1.4 születési helye, ideje: ………………………………………………………… 

1.5 Lakóhelyének címe: ………………………………………………………… 

1.6 Telefonszáma: ………………………………………………………… 

1.7 e-mail címe: ………………………………………………………… 

1.8.rendszeres havi jövedelmének forrása: ……………………………………………… 

1.9 rendszeres havi jövedelmének összege: ……………………………………………… 

 
2. A kérelmezıvel egy háztartásban élık adatai: 

 A B C D E 

 Név Születési ideje rokonsági foka foglalkozása jövedelme 

1      

2      

3      

4      

 
3. Egy fıre jutó havi családi nettó jövedelem: ....…………….............. Ft/hó. 
 
4. A kérelem rövid indokolása: ……………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………… 

Kijelentem, hogy az általam szolgáltatott adatok a valóságnak megfelelnek. 
 
Kijelentem, hogy az általam indított ügyben az ügy iktatási számáról, az eljárás megindításának napjáról, az 
ügyintézési határidırıl, az ügy intézıjérıl, valamint annak elérhetıségérıl értesítést  

kérek – nem kérek 
 
Felsılajos, ………………..év………………….hó…………….nap. 

 
……………………………………………… 

                                                                                      Az igénylı aláírása 
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Juhász Gyula polgármester: Az elıterjesztésben szerepel egy határozat-tervezet, mely arról szól, hogy a 
KEFAG kerekegyházi telephelyét jelölték ki, ahonnan a fát elhozhatjuk. Felvettük velük a kapcsolatot, még 
az idén ezt meg is oldjuk. Ezzel kapcsolatban van-e valakinek kérdése, véleménye, javaslata? Amennyiben 
nincs, aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 4 igen szavazattal 
– ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi határozatot hozta: 
 
 
 
 
58/2012. (XII. 20.) ÖH. 
KEFAG Kiskunsági Erdészeti és Faipari Zrt.  
Észak-Kiskunsági Erdészettel szociális célú  
tőzifa vásárlásra szerzıdés kötése  
 
 

Határozat 
 

1.) Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a KEFAG Kiskunsági 
Erdészeti és Faipari Zrt. Észak-Kiskunsági Erdészetével (6041-Kerekegyháza, Dózsa György út 
117.) 6 m3 mennyiségben  106.680.- Ft összértékben szociális célú tőzifa vásárlásra szerzıdést köt.  

2.) Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete felhatalmazza a polgármestert a 
szerzıdés aláírására. 

 
 
Felelıs: Képviselı-testület 
Határid ı: 2012. december 20. 
 
 
 
6. napirendi pont 
Lajosmizse Város Önkormányzata és Felsılajos Község Önkormányzata közötti részletes 
vagyonelszámolásról szóló megállapodás módosítása 
 
Juhász Gyula polgármester: Ezt a legutóbbi ülésünkön már tárgyaltuk, 1 mellékletet kellene még beletenni 
ebbe a megállapodásba, mely itt megtalálható, ezáltal a megállapodást módosítani kell az elıterjesztés 
szerint. Ezzel kapcsolatban van-e valakinek kérdése, véleménye, javaslata? Amennyiben nincs, kérem aki ezt 
elfogadja, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 4 igen szavazattal – 
ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi határozatot hozta: 
 
 
59/2012. (XII. 20.) ÖH. 
Lajosmizse Város Önkormányzata és Felsılajos Község Önkormányzata közötti részletes 
vagyonelszámolásról szóló megállapodás módosítása   
 

HATÁROZAT 
 

(1) Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete elfogadja a határozat mellékletét képezı a 
Fekete István Általános Iskola, Kollégium és Sportiskola vagyonmegosztására vonatkozó 
megállapodás módosítását az 1. sz. mellékletben foglaltak szerint.   

(2) Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete felhatalmazza a polgármestert a 
megállapodás aláírására. 

 
Felelıs: Képviselı-testület 
Határid ı: 2012. december 20. 
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        59/2012. (XII. 20.) ÖH. melléklete 

MEGÁLLAPODÁS  
 

amely létrejött egyrészrıl   

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 
székhelye: 6050 Lajosmizse, Városház tér 1. 
képviseli: Basky András polgármester, 
valamint  

Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 
székhelye: 6055 Felsılajos, Iskola u. 12. 
képviseli: Juhász Gyula polgármester 
– a továbbiakban együtt: „Felek”  – között az alulírott napon: 

 
 

Lajosmizse Város Önkormányzata és Felsılajos Község Önkormányzata között a közoktatási feladatok 
ellátására létrejött társulásba bevitt vagyonnal történı elszámolással kapcsolatos megállapodást ( 
továbbiakban: Megállapodás ), melyet Lajosmizse Város Önkormányzata 2012 december 11-i ülésén 
Felsılajos Község Önkormányzata 2012 december 11-i ülésén elfogadott  felek az alábbiak szerint 
módosítják: 

A Megállapodás 1. melléklete, mely „Lajosmizse Város Önkormányzata és Felsılajos Község 
Önkormányzata közötti részletes vagyonelszámolás”-t tartalmazza jelen megállapodás 1. mellékletével 
egészül ki. 

 

Felek a megállapodásban foglalt feltételekkel egyetértenek, azokat elfogadják, és azt, mint akaratukkal 
mindenben megegyezıt, jóváhagyólag írják alá, annak minden oldalát és mellékleteit aláírásukkal hitelesítik.  

A Megállapodás 8 eredeti példányban készült és 2 számozott oldalból áll, amelybıl  1 példány Lajosmizse 
Város Önkormányzata Képviselı-testületét, 1 példány Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-
testületét illet meg. 

Lajosmizse, 2012. december ……. 

 

 

 Lajosmizse Város Önkormányzata                                Felsılajos Község Önkormányzata 

részérıl:                                                                             részérıl:                                   

Basky András polgármester                                                   Juhász Gyula polgármester                                                     
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Megállapodás 1. sz. melléklete 
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7. napirendi pont 
Hírös Hulladékgazdálkodási Kft. beszámolójának elfogadása 
 
Juhász Gyula polgármester: Az anyagban részletesen beszámolnak a mőködésükrıl, és azt sugallják, hogy 
díjemelés várható. Azt gondolom, hogy nálunk a szelektív hulladékgyőjtés jól mőködik. Sajnálom, hogy 
Rudics Ákos nem tudott eljönni hátha lett volna plusz információja. A díjakat március végéig nem lehet 
módosítani, ezzel lesz majd még dolgunk a késıbbiekben.  
 
Muhariné Mayer Piroska aljegyzı: Elfogadta az Országgyőlés a hulladéktörvényt, 2013. január 1-tıl 
megszőnik az önkormányzat díjmegállapítási jogköre, a díjakat a miniszter fogja megállapítani rendeletben. 
A törvény úgy szabályoz, hogy elsı alkalommal szeptember 30-ig állapítja meg a miniszter, valószínőleg 
azért, mert feltételezték, hogy az önkormányzatoknak január 1-e a fordulónap. Sem Felsılajoson, sem 
Lajosmizsén ez nem így van, úgyhogy erre majd egy állásfoglalást kell kérnünk. A másik dolog, hogy a jövı 
évi díjakat is rendezi ez a törvény, és a díjak maximum 4,2 %-al emelkedhetnek a 2012. évihez képset. 
 
Juhász Gyula polgármester: Köszönjük szépen. Nálunk fenn áll az a helyzet, hogy más szolgáltató szállítja 
el a kommunális hulladékot, és más a szelektívet. Nem tudom, ez a jövıben hogy fog mőködni. Van-e 
valakinek kérdése, véleménye, javaslata a beszámolóhoz? Amennyiben nincs, kérem aki ezt elfogadja, 
kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 4 igen szavazattal – ellenszavazat, 
tartózkodás nem volt - az alábbi határozatot hozta: 
 
 
60/2012. (XII. 20.) ÖH. 
Hírös Hulladékgazdálkodási Kft. beszámolójának elfogadása 

 

Határozat 
 
 
Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete elfogadja a Hírös Hulladékgazdálkodási Kft. által 
készített 2010-2012. évi beszámolót.  

 

Felelıs: Képviselı-testület 

Határid ı: 2012. december 20.  

 
 
8. napirendi pont  
Könyvtári ellátás biztosítása 
 
Juhász Gyula polgármester: Ezt az anyagot kiosztósként kaptuk meg, így megkérem aljegyzı asszonyt, 
tájékoztasson minket. 
 
Muhariné Mayer Piroska aljegyzı: Tisztelt Képviselı-testület. Az elmúlt ülésen döntöttek arról, hogy a 
KTTT megszőnik. Felsılajosnak is, mint minden önkormányzatnak kötelezı feladata a könyvtári ellátás 
biztosítása, ezt eddig a KTTT-n keresztül oldotta meg egy mozgó könyvtárral. Ez az elıterjesztés arról szól, 
hogy a Képviselı-testület megbízza a polgármestert, hogy tárgyaljon a Katona József Megyei Könyvtár 
igazgatójával, valamint a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Kecskeméti Tankerületének 
igazgatójával annak érdekében, hogy a településen a könyvtári szolgáltatások biztosítottak legyenek, majd 
annak eredményét terjessze a Képviselı-testület elé. Eddig a mozgó könyvtári feladatok az iskolán belül 
voltak ellátva, és azt szeretnénk, ha ez továbbra is így tudna mőködni. De ahhoz, hogy ez így mőködhessen 
tovább, egyeztetésekre van szükség. 
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Juhász Gyula polgármester: Köszönjük szépen a kiegészítést. Pénteken volt egy ülés, melyen az összes 
település úgy döntött, hogy szőnjön meg a KTTT. Így számos feladatunk van, amit meg kell oldani január 1-
tıl, mint például a könyvtárat is. Jó lenne, ha a Faluház épületében tudnánk helyet adni a közkönyvtárnak, 
volt is már kint nálunk a könyvtár igazgatónıje, át is néztük a lehetıségeket. A padlásteret ki lehetne 
alakítani könyvtárnak, de ez nagyon nagy költség lenne. Másrészt biztosítani kellene a feljutást a 
mozgássérülteknek is, ezt nem tudjuk bevállalni sajnos. A könyvtár igazgatónıje mindig kifogásolta azt, 
hogy az iskolában mőködik a könyvtár, mert annak az egész lakosság részére kellene szolgáltatást nyújtania.  
 
Makainé Antal Anikó képviselı: Igazából a falu lakossága elıtt is nyitott a könyvtár, tehát igaz, hogy 
délelıtt nem mehetnek be, de délután bármikor. 
 
Muhariné Mayer Piroska aljegyzı: Valóban ez eddig nagyon jó volt így, ha szakmailag ezt sikerül a 
Megyei Könyvtárral is leegyeztetni, hogy ez menjen így tovább, akkor semmi gond nem lesz. 
 
Juhász Gyula polgármester: Van-e még valakinek kérdése, véleménye, javaslata ezzel kapcsolatban? 
Amennyiben nincs, akkor kérem, aki egyetért, hogy a könyvtár ügyében egyeztetéseket folytassak, 
kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 4 igen szavazattal – ellenszavazat, 
tartózkodás nem volt - az alábbi határozatot hozta: 
 
 
 
61/2012. (XII. 20.) ÖH. 
Könyvtári ellátás biztosítása 

Határozat 
 

Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete megbízza a polgármestert, hogy folytasson 
tárgyalásokat a Katona József Megyei Könyvtár igazgatójával, valamint a Klebelsberg Intézményfenntartó 
Központ Kecskeméti Tankerületének igazgatójával annak érdekében, hogy a településen a könyvtári 
szolgáltatások biztosítottak legyenek, majd annak eredményét terjessze a Képviselı-testület elé. 
 
Felelıs: Képviselı-testület 
Határid ı: 2012. december 20. 
 
 
 
 
9. napirendi pont 
Interpelláció 
 
Juhász Gyula polgármester: Van-e valakinek interpellációja? 
 
Makainé Antal Anikó képviselı: Szeretném megkérdezni, hogy az iskolában az étkeztetés hogy lesz 
megoldva január 1-tıl? Kivel kell egyeztetni, hogyan fog mőködni? 
 
Muhariné Mayer Piroska aljegyzı: Ez változatlan formában, ugyanúgy fog mőködni tovább. 2012. 
februárjában meghozta az önkormányzat azt a döntését, hogy módosította a társulási megállapodást, amely a 
szociális, gyermekjóléti ellátásokkal kapcsolatos, módosult a gyermekvédelmi törvény is. Ki kellett jelölni 
azt az önkormányzatot, mely megállapítja a térítési díjakat, Felsılajos esetében ez az önkormányzat 
Lajosmizse, így Lajosmizse rendeletében szerepel az iskolai étkeztetés. Most ehhez a társulási 
megállapodáshoz nem nyúltunk hozzá, így ez továbbra is így lesz, ahogy eddig volt. Próbáltunk egyeztetni 
az Államkincstárral még ma is ezzel kapcsolatban, június 30-ig kell felülvizsgálni a társulási megállapodást, 
így addig biztosan így fog tovább mőködni.  
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Juhász Gyula polgármester: Köszönjük szépen. A lényeg, hogy januártól is tudjanak enni a gyerekek. Van-
e még valakinek kérdése, véleménye, javaslata? 
 
Makainé Antal Anikó képviselı: Én szeretném megköszönni az önkormányzat dolgozóinak a sok 
segítséget, amit az év folyamán kaptunk, az óvoda és az iskola nevében is.  
 
Juhász Gyula polgármester: Mi is köszönjük. Szeretne még valaki interpellálni? Nem. 
 
 
10. napirendi pont 
Egyebek 
 
Juhász Gyula polgármester: Egyebek napirendi ponton belül egyes rendészeti feladatok ellátására 
vonatkozóan megkérem kolleganımet, hogy tájékoztasson minket. 
 
Rostásné Rapcsák Renáta Felsılajosi Kirendeltség vezetı: Sikerült beszélnem az elıbb Farkasné Benke 
Aranka rendır alezredes asszonnyal, aki felvilágosított a megállapodásnak a lényegesebb pontjairól. Ez arról 
szól, hogy amennyiben az önkormányzat alkalmazásában van mezıır, halır, ık intézkedhetnek 
állampolgárokkal szemben, de csak rendırségi jelenléttel. Mert január 1-tıl többlet jogosultságot kapnak, de 
ezt csak akkor tehetik, ha egy megállapodás van az önkormányzat és a rendırség között. Tekintettel arra, 
hogy nálunk nincs alkalmazásban se mezıır, se halır, így nem szükséges a megállapodás megkötése.  
 
Juhász Gyula polgármester: Köszönjük a tájékoztatást. Van-e még valakinek egyebek napirendi ponton 
belül valami közlendıje? Amennyiben nincs, akkor én is szeretném megköszönni mindenkinek az egész éves 
munkát, és kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új évet kívánok mindenkinek. Mivel több napirendi 
pontunk nincs, a mai ülésünket 10.20 órakor bezárom. 
 
 

kmf. 
 
  /Juhász Gyula sk./        /Kutasiné Nagy Katalin / 
   polgármester              jegyzı távollétében 
 
 
         Muhariné Mayer Piroska sk. 
          aljegyzı 
 


