Felsılajos Község
Önkormányzata
II/116/7/2012.

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve
2012. szeptember 10-i ülés

Az ülésen hozott rendeletek és határozatok száma és tárgya:

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 12/2012. (...) önkormányzati rendelete
a helyi iparőzési adóról
Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 13/2012. (...) önkormányzati rendelete
az idegenforgalmi adóról
Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 14/2012 (...) önkormányzati rendelete
a 2012. évi költségvetésrıl szóló 1/2012. (II.07.) önkormányzati rendelet módosításáról

31/2012. (IX. 10.) ÖH.

Felsılajos Község közrend- és közbiztonsági helyzetérıl szóló
beszámoló elfogadása

32/2012. (IX. 10.) ÖH.

Dunamenti és Kiskunsági Vízgazdálkodási Társulat részére a
Felsılajos Külterület 05, 018/21, 025, 029 és 032 hrsz.
ingatlanok vonatkozásában használati (üzemeltetési) jog
átadása

33/2012. (IX. 10.) ÖH.

Beszámoló Felsılajos Község Önkormányzata 2012. évi
gazdálkodásának I. félévi helyzetérıl

34/2012. (IX. 10.) ÖH.

A Fekete István Általános Iskola, Kollégium és Sportiskola
Alapító Okiratának elfogadásához elızetes egyetértési jog
megadása

Jegyzıkönyv
Készült: Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. szeptember 10-én
13.00 órakor a Faluházban megtartott ülésérıl.
Jelen vannak: Juhász Gyula polgármester, Kun János alpolgármester, Majoros István,
Makainé Antal Anikó, Czigány Lajos képviselık. A Képviselı-testület létszáma összesen 5
fı.
Tanácskozási joggal meghívottak:
Kutasiné Nagy Katalin
jegyzı
Muhariné Mayer Piroska
aljegyzı
Rostásné Rapcsák Renáta
Felsılajosi Kirendeltség vezetı
Gulyás Attiláné
pénzügyi csoportvezetı
Rigó János
mb. kapitányságvezetı
Tarnóczy László
r. alezredes, ırsparancsnok
Jegyzıkönyvvezetı:

Terenyi Helga

Juhász Gyula polgármester: Tisztelettel köszöntök mindenkit, aki a mai ülésünkön
megjelent. Külön köszöntöm Rigó János megbízott kapitányságvezetı urat, Tarnóczy László
lajosmizsei ırsparancsnok urat, jegyzı asszonyt, aljegyzı asszonyt. Javasolom, hogy a
meghívóban szereplı napirendi pontotok sorrendjén változtassunk, mégpedig az 5-ös
napirendi pontot vegyük elıre 4-nek, rögtön a rendeletek tárgyalása után, tekintettel a
meghívott vendégekre. Valamint egy plusz napirendi pontot javasolok felvenni, amit kiosztós
anyagként kaptunk meg, ez pedig „A Fekete István Általános Iskola, Kollégium és
Sportiskola Alapító Okiratának elfogadásához elızetes egyetértési jog megadása”. Kérdezem,
hogy van-e valakinek ezzel kapcsolatosan más javaslata? Amennyiben nincs, kérem, aki
egyetért így a napirendi pontokkal, kézfeltartással jelezze.
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem
volt - az alábbi napirendi pontotokat fogadta el:
Napirend

Elıterjesztı

1.

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének
önkormányzati rendelete a helyi iparőzési adóról

…/2012.

(…) Juhász Gyula
polgármester

2.

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének
önkormányzati rendelete az idegenforgalmi adóról

…/2012.

(…) Juhász Gyula
polgármester

3.

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének .../2012. (...) Juhász Gyula
önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésrıl szóló 1/2012. (II.07.) polgármester
önkormányzati rendelet módosításáról

4.

Felsılajos Község közrend- és közbiztonsági helyzetérıl szóló beszámoló Juhász Gyula
elfogadása
polgármester

5.

Dunamenti és Kiskunsági Vízgazdálkodási Társulat részére a Felsılajos Juhász Gyula
Külterület 05, 018/21, 025, 029 és 032 hrsz. ingatlanok vonatkozásában polgármester
használati (üzemeltetési) jog átadása
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6.

Beszámoló Felsılajos Község Önkormányzata 2012. évi gazdálkodásának I. Juhász Gyula
félévi helyzetérıl
polgármester

7.

A Fekete István Általános Iskola, Kollégium és Sportiskola Alapító Okiratának Juhász Gyula
elfogadásához elızetes egyetértési jog megadása
polgármester

8.

Egyebek

9.

Interpelláció

Juhász Gyula
polgármester
Juhász Gyula
polgármester

1. napirendi pont:
Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének …/2012. (…) önkormányzati
rendelete a helyi iparőzési adóról

Juhász Gyula polgármester: Jogszabályi változások miatt kellett a rendeletet felülvizsgálni,
számszaki változások nincsenek benne. Van-e valakinek kérdése, véleménye, javaslata ezzel
kapcsolatban? Amennyiben nincs, kérem, kézfelemeléssel szavazzunk.
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem
volt - az alábbi rendeletet alkotta:
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Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének
12/2012. (...) önkormányzati rendelete a helyi iparőzési adóról

Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény
1.§ (1) bekezdésében, 5. § c) pontjában, 39/C. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában foglalt feladatkörében eljárva, a gazdasági kamarákról
szóló 1999. évi CXXI. törvény 37. § (4) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró
Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, és a Bács-Kiskun Megyei Agrárkamara,
véleményének kikérésével a következıket rendeli el:
1. §
(1) A helyi iparőzési adó bevezetése határozatlan idıtartamra szól.
(2) Az állandó jelleggel végzett iparőzési tevékenység esetén az adó évi mértéke az adóalap 1,5 %-a.
(3) Az ideiglenes jelleggel végzett iparőzési tevékenység esetén az adó mértéke a helyi adókról szóló
törvényben megfogalmazott vállalkozókra naptári naponként 5.000-Ft.
(4) A helyi iparőzési adót Felsılajos Község Önkormányzata 11732167-15540306-03540000 számú
helyi iparőzési adó fizetési alszámlája javára kell befizetni.
2. §
(1) Ez a rendelet 2012. szeptember 17. napján lép hatályba.
(2) Hatályát veszti Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének a helyi iparőzési adóról
szóló 15/2007. (XII.20.) önkormányzati rendelet.

Juhász Gyula
polgármester

Kutasiné Nagy Katalin
jegyzı

A rendelet kihirdetésének napja: 2012. ……………….
Kutasiné Nagy Katalin
jegyzı
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2. napirendi pont:
Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének …/2012. (…) önkormányzati
rendelete az idegenforgalmi adóról

Juhász Gyula polgármester: Ezt a rendeletet is szintén a jogszabályi változások miatt kellett
felülvizsgálni. Felsılajoson 300 Ft/ fı/éjszaka az idegenforgalmi adó, de sajnos itt nálunk
nem nagyon folyik be ebbıl pénz. Van-e valakinek kérdése, véleménye, javaslata ezzel
kapcsolatban? Amennyiben nincs, kérem, kézfelemeléssel szavazzunk.
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem
volt - az alábbi rendeletet alkotta:
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Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének
13/2012. (...) önkormányzati rendelete az idegenforgalmi adóról

Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény
1. § (1) bekezdésében és 5. § b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés h) pontjában és a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 6. § d) pontjában foglalt
feladatkörében eljárva, a gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény 37. § (4) bekezdésében
biztosított véleményezési jogkörében eljáró Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, és a
Bács-Kiskun Megyei Agrárkamara véleményének kikérésével a következıket rendeli el:
1. §
(1) Az idegenforgalmi adó bevezetése határozatlan idıtartamra szól.
(2) Az adó alapja a megkezdett vendégéjszakák száma.
(3) Az adó mértéke személyenként és vendégéjszakánként 300.-Ft.
2. §
(1) A helyi adókról szóló törvényben (a továbbiakban: Htv.) foglaltakon túl mentes az
idegenforgalmi adó megfizetésének kötelezettsége alól az az adóalany, akinek a magánszemély
tulajdonos vagy magánszemély bérlı térítés nélkül szállást biztosít.
(2) A Htv. szerinti adóbeszedésre kötelezettnek a beszedett idegenforgalmi adót a beszedést követı
hó 15. napjáig Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatala Felsılajosi Kirendeltségéhez kell
bevallani és azt Felsılajos Község Önkormányzata 11732167-15540306-03090000 tartózkodási
idı utáni idegenforgalmi adó beszedési alszámlájára befizetni.
(3) Az adóbeszedésre kötelezett az általa beszedett adóról az adó alapjának, valamint összegének
megállapítására alkalmas nyilvántartást vezet, és az adózónak a befizetett összegrıl bizonylatot
állít ki.
(4) A (3) bekezdésben meghatározott nyilvántartásnak tartalmaznia kell:
a) a szálláshelyet igénybevevı személy nevét, lakcímét,
b) születési helyét, idejét,
c) állandó lakcímét,
d) útlevelének vagy személyi igazolványának számát,
e) megérkezésének és távozásának idejét,
f) a szálláshelyen töltött napok számát,
g) a Htv. szerinti adómentesség esetén annak megjelölését,
h) a beszedett idegenforgalmi adó összegét.
(5) A nyilvántartás vezetése akkor is kötelezı, ha a szállásadó a magánszemélytıl átvállalja az
idegenforgalmi adó megfizetését.
(6) Az adóbeszedésre kötelezettnek az (1) bekezdésben foglalt adómentességre jogosító
tartózkodásról a rendelet 1. mellékletének megfelelı adattartalmú nyilatkozatot kell az adóalany
számára biztosítani.
(7) Az adóalany az (6) bekezdésben foglalt nyilatkozatot köteles a szálláshely elfoglalása elıtt
kitölteni.
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3. §
(1) Ez a rendelet 2012. szeptember 17. napján lép hatályba.
(2) Hatályát veszti
a. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének az idegenforgalmi adóról
szóló 3/2006. (II.15.) önkormányzati rendelet.
b. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének az idegenforgalmi adóról
szóló 3/2006. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 2/2009. (II.14.)
önkormányzati rendelet.

Juhász Gyula
polgármester

Kutasiné Nagy Katalin
jegyzı

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

Kutasiné Nagy Katalin
jegyzı
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1. melléklet a 13/2012. (...) önkormányzati rendelethez

Nyilatkozat az idegenforgalmi adó alóli az idegenforgalmi adóról szóló
13/2012. (….) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése alapján biztosított
adómentesség jogcímérıl

1.1. Szálláshely megnevezése: ................................................................................................
1.2. Vendég neve: ....................................................................................................................
1.3. Születési helye, ideje: .......................................................................................................
1.4. Állandó lakóhely címe: ....................................................................................................
1.5. Útlevél/személyi igazolvány száma: ................................................................................
1.6. Érkezés napja: …………………………………………………………………………..
1.7.Távozás napja:……………………………………………………………………………
1.8. Eltöltött adómentes vendégéjszakák száma: ....................................................................

Kijelentem, hogy az idegenforgalmi adó alóli mentességem a fenti jogcímen fennáll.

Felsılajos, …………….év …………….…..….hó ……………nap

……………………………
vendég aláírása
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3. 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: A költségvetési rendeletünket módosítanunk kellett, több ok
miatt is. A Bácsvíz Zrt. osztalék címén 254.169.-Ft összeget fizetett önkormányzatunk
részére. A településrendezési terv módosításra kerül, amelynek kiadásaihoz az érdekelt
vállalkozások pénzbeli hozzájárulást fizettek, ez 762 000 Ft, amit az általános tartalékba
tettünk be, de ebbıl még lesznek kiadásaink természetesen. A LEADER HACS részére külön
megállapodás alapján mőködési kiadásainak elıfinanszírozása céljából 178.200.-Ft összegő
visszatérítendı támogatást biztosítunk.
Van-e valakinek kérdése, véleménye, javaslata ezzel kapcsolatban? Amennyiben nincs,
kérem, kézfelemeléssel szavazzunk.
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem
volt - az alábbi rendeletet alkotta:
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Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének
14/2012 (...) 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
aa) mőködési költségvetést

74 911 e Ft-ban
70 691 e Ft-ban
4 220 e Ft-ban

ab) felhalmozási költségvetést
b) tárgyévi költségvetési kiadások fıösszegét
ba) mőködési költségvetést

91 535 e Ft-ban
79 344 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 2.4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzati költségvetési rendelet 2.6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzati költségvetési rendelet 3. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzati költségvetési rendelet 3.1. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzati költségvetési rendelet 3.3. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az önkormányzati költségvetési rendelet 4. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az önkormányzati költségvetési rendelet 5. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

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

/ Juhász Gyula /
polgármester

/ Kutasiné Nagy Katalin /
jegyzı

A rendelet kihirdetésének napja: 2012. ………….
/ Kutasiné Nagy Katalin /
jegyzı
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1. melléklet a 14/2012. (...) önkormányzati rendelethez
„1. melléklet az 1/2012. (II.07.) önkormányzati rendelethez
Felsılajos Község Önkormányzat 2012. évi költségvetési mérlege
Ezer Ft-ban
Megnevezés
1. Költségvetési bevételek
1.1. Mőködési költségvetés
1.1.1 Mőködési bevételek

eredeti elıirányzat
70 691
1 239

1.1.2. Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei

47 443

1.1.3. Mőködési támogatások
1.1.4. Egyéb mőködési bevételek

21 959
50

1.2. Felhalmozási költségvetés
1.2.1. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek
1.2.2. Felhalmozási jellegő támogatások
1.2.3. Egyéb felhalmozási bevételek
1.3. Támogatási célú kölcsönök visszatérülése,
igénybevétele
1.3.1.
Mőködési célra
1.3.2. Felhalmozási célra
1.4. Pénzforgalom nélküli bevételek
1.5. Költségvetési bevételek
összesen:1.1.+1.2.+1.3.+1.4.
1.6. Elızı évek pénzmaradványának igénybevétele
1.6.1. Mőködési célra
1.6.2. Felhalmozási célra
1.7. Finanszírozási bevételek összesen
1.8.Tárgyévi bevételek, a belsı és külsı finanszírozási
mőveletekkel együtt:

4 220
3 204
1 016
0

74 911

Megnevezés
2. Költségvetési kiadások
2.1. Mőködési költségvetés
2.1.1. Személyi juttatások
2.1.2. Munkaadókat terhelı járulékok és
szociális hozzájárulási adó
2.1.3. Dologi kiadások és egyéb folyó
kiadások
2.1.4.
Egyéb mőködési kiadások
2.1.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai
2.2. Felhalmozási költségvetés
2.2.1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val
2.2.2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val
2.2.3. Egyéb felhalmozási kiadások
2.3. Támogatási célú kölcsönök
nyújtása,
törlesztése
2.3.1.
Mőködési
célra
2.3.2. Felhalmozási célra
2.4. Pénzforgalom nélküli kiadások
2.5. Költségvetési kiadások összesen:
2.1.+2.2.+2.3.+2.4.

eredeti elıirányzat
79 344
14 730
4 188
17 599
42 827
7 487
5 887
1 600
0

4 704
91 535

16 624
9 137
7 487
2.6. Finanszírozási kiadások összesen
2.7.Tárgyévi kiadások, a belsı és külsı
91 535
finanszírozási mőveletekkel együtt:

91 535

2. melléklet a 14/2012. (...) önkormányzati rendelethez
„2. melléklet az 1/2012. (II.07.) önkormányzati rendelethez
Felsılajos Község Önkormányzat 2012. évi bevételei
Ezer Ft-ban
eredeti
Megnevezés
elıirányzat
1. Költségvetési bevételek
1.1. Mőködési bevételek
1.1.1. Mőködési bevételek
1.1.2. Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei
1.1.2.1. Helyi adók
1.1.2.2. Átengedett központi adók
1.1.2.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek
1.1.3. Mőködési támogatások
1.1.3.1. Normatív hozzájárulások
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 elıadómővészeti
szervezetek
támogatása
(16/44)
1.1.3.5. Normatív
kötött
felhasználású
támogatások
1.1.4. Egyéb mőködési bevételek
1.1.4.1. Támogatásértékő mőködési bevételek összesen

70 691
1 239
47 443
25 525
21 138
780
21 959
7 949

6 563
7 447

1.1.4.1.1.ebbıl: támogatás értékő mőködési bevételek
társadalombiztosítási alapból alaptól
1.1.4.2. Mőködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl
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
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
1.2.2.1. Központosított elıirányzatokból fejlesztési célúak
1.2.2.2. Fejlesztési célú támogatások
1.2.3. Egyéb felhalmozási bevételek
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
(09/61)
1.3. Támogatásiátvétel
kölcsönök
visszatérülése, igénybevétele
1.4. Pénzforgalom nélküli bevételek
1.5. Költségvetési bevételek összesen 1.1.+1.2.+1.3.+1.4.
1.6. Elızı évek pénzmaradványának igénybevétele
1.6.1. Mőködési célra
1.6.2. Felhalmozási célra
1.7. Finanszírozási bevételek összesen
1.8. Tárgyévi bevételek, a belsı és külsı finanszírozási mőveletekkel
együtt
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50

4 220

3 204

1 016

74 911
16 624
9 137
7 487

91 535

3. melléklet a 14/2012. (...) önkormányzati rendelethez
„2.4. melléklet az 1/2012. (II.07.) önkormányzati rendelethez

Felhalmozási támogatások részletezése
Megnevezés
1. Felhalmozási támogatás központi költségvetési szervtıl
2. Vállalkozásoktól átvett felhalmozási támogatás
3. Felhalmozási támogatások összesen

Ezer Ft-ban
eredeti
elıirányzat
3 204
1 016
4 220

4. melléklet a 14/2012. (...) önkormányzati rendelethez
„2.6. melléklet az 1/2012. (II.07.) önkormányzati rendelethez

Elızı évek pénzmaradványának részletezése
Megnevezés
1. Mőködési célú pénzmaradvány
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány
3. Elızı évek pénzmaradványa összesen
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Ezer Ft-ban
eredeti
elıirányzat
9 137
7 487
16 624

5. melléklet a 14/2012. (...) önkormányzati rendelethez
„3. melléklet az 1/2012.(II.07.) önkormányzati rendelethez

Felsılajos Község Önkormányzat 2012. évi kiadásai
Ezer Ft-ban
Megnevezés
1. Költségvetési kiadások
1.1. Mőködési kiadások
1.1.1. Személyi juttatás
1.1.2. Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó
1.1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások
1.1.4. Egyéb mőködési kiadások:
1.1.4.1. Támogatásértékő mőködési kiadások
1.1.4.2. Mőködési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
1.1.4.3. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás
1.1.4.4. Elızı évi mőködési célú elıirányzat maradvány, pénzmaradvány
átadás
(04/47) pénzbeli juttatásai
1.1.5. Ellátottak
1.2. Felhalmozási kiadások
1.2.1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val
1.2.2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val
1.2.3. Egyéb felhalmozási kiadások
1.2.3.1. Támogatásértékő felhalmozási kiadások
1.2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
1.2.3.3. Elızı évi felhalmozási célú elıirányzat maradvány,
pénzmaradvány átadás
1.3. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése
1.4. Pénzforgalom nélküli kiadások
1.4.1.ebbıl: általános tartalék
1.4.2.
céltartalék

eredeti
elıirányzat
79 344
14 730
4 188
17 599
42 827
32 966
1 668
8 193

7 487
5 887
1 600
1 600

4 704
4 704

1.5. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított
támogatás
1.6. Költségvetési kiadások összesen 1.1.+1.2.+1.3.+1.4.
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91 535

6. melléklet a 14/2012. (...) önkormányzati rendelethez
„3.1. melléklet az 1/2012.(II.07.) önkormányzati rendelethez

Támogatásértékő mőködési kiadások és mőködési célú pénzeszköz átadás
államháztartáson belülre
Megnevezés
1. Lajosmizse Város Önkormányzata (mőködési)
2. Lajosmizse Város Önkormányzata (Közoktatási, Szociális)
3. Lajosmizse Város Önkormányzata (Egészségügyi szolgáltatás)
4. Társulási hozzájárulás (Kistérség)
5. Rendırség támogatása
6. Lajosmizsei Mővelıdési Ház Hírlap költséghez hozzájárulás
7. Támogatásértékő mőködési kiadás

Ezer Ft-ban
eredeti
elıirányzat
14 947
12 109
4 928
562
300
120
32 966

Mőködési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre
Megnevezés
1. Fıplébánia Karitász Alapítvány
2. Katasztrófa kárenyhítés
3. Aranyi Állatotthon Alapítvány
4. Tőzoltóság támogatása
5. Orvos támogatása (vállalkozás)
6. Lajosmizse Kultúrapártoló Alapítvány
7. Iskoláért Gyermekekért alapítvány (táborozás)
8. Lajosmizsei Labdarugó Klub
9. Húskirály Lovasudvar Sportegyesület
10. Falufelújítási és Mőemléki Alapítvány
11. Felsılajosi Templomért Alapítvány
12. Mőködési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre
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Ezer Ft-ban
eredeti
elıirányzat
23
10
200
809
276
50
80
100
100
20
0
1 668

7. melléklet a 14/2012. (...) önkormányzati rendelethez
„3.3. melléklet az 1/2012.(II.07.) önkormányzati rendelethez
Felhalmozási kiadások részletezése
Beruházási kiadások ÁFÁ-val
Ezer Ft-ban
Megnevezés

eredeti elıirányzat

1. Mosógép vásárlás (óvoda)
2. Településrendezési terv módosítása
3. Parképítés játszótérhez
4. Járda építése
5. Számítástechnikai eszközök beszerzése (önkormányzat)
6. Beruházási kiadások ÁFÁ-val összesen

100
200
800
500
400
2 000

Uniós Beruházások ÁFÁ-val
Ezer Ft-ban
Megnevezés

eredeti elıirányzat

1. Játszótér építése (MVH)
2. Uniós Beruházások ÁFÁ-val összesen

3 887
3 887

Egyéb felhalmozási kiadás részletezése
Ezer Ft-ban
Megnevezés

eredeti elıirányzat

1. Elsı lakáshoz jutók támogatása
2. Felsılajosi Templomért Alapítvány támogatása
3. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson
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100
1 500
1 600

8. melléklet a 14/2012. (...) önkormányzati rendelethez
„4. melléklet az 1/2012.(II.07.) önkormányzati rendelethez
Nem intézményi keretek közötti feladatok kiadásainak alakulása tevékenységenként
Megnevezés

1. Szennyvíz győjtés
2. Községi hulladék
3. Út, autópálya építése
4. Közutak üzemeltetése
5. Zöldterület-kezelés
6. Önkormányzati igazgatási
tevékenység
7. Adók beszedése
8. Közvilágítás
9. Város és községgazdálkodás
10. Rendszeres szociális segély
11. Idıskorúak járadéka
12. Lakásfenntartási támogatás
normatív
13. Helyi lakásfenntartási támogatás
14. Ápolási díj alanyi jogon
15. Átmeneti segély
16. Temetési segély
17. Mozgáskorlátozottak közlekedési
támogatása
18. Közgyógyellátás
19. Köztemetés
20. Önkormányzat által nyújtott
lakástámogatások
21. Civil szervek mőködési támogatása
22. Bérpótló juttatásra jogosultak rövid
idıtartamú közfoglalkoztatása
23. Foglalkoztatást helyettesítı
támogatás

24. Önkormányzat
mindösszesen

Szakfeladat Foglalkoztatottak
száma

370000
381103
421100
522001
813000
841126
841133
841402
841403
882111
882112
882113

Személyi
juttatás

Munkaadót
terhelı
szociális
hozzájárulási
adó

Dologi
kiadás

Szociálpolitikai
ellátás

Mőködési
célú végleges
pénzeszközátadás és
támogatásértékő
kiadás

Tartalék

Felhalmozási
kiadás

90
410

800

90
410
500
2 000
1 460

4 587

62 026

500
2 000
660
6 018

1

1 532

882114
882115
882122
882123
882125

1 625

12 126

368

60
2 228
25

255

882202
882203
889942
890301
890441

32 966

4 704

554
650

60
2 228
1 925
554
650

1 296

1 296

6
1 062
152
181

6
1 317
152
181

42

42

146

146

1 668
7 180

100

100

1 500

3 168

1 940

9 120
4 104

1

14 730

4 188
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Összesen

17 599

8 193

4 104
34 634

4 704

7 487

91 535

9. melléklet a 14/2012. (...) önkormányzati rendelethez
„5. melléklet az 1/2012.(II.07.) önkormányzati rendelethez
Elıirányzat felhasználási ütemterv

Megnevezés

január

1. Pénzmaradvány
2.Bevételi többlet
3.Mőködési bevételek
4.Önkormányzat sajátos
mőködési bevételek
5.Mőködési támogatás
6.Egyéb mőködési bevételek
7. Felhalmozási bevételek

16 624

február

március

április

május

június

július

augusztus szeptember

október

november december ÖSSZESEN
16 624

103
1 095

12 997
88
1 095

8 828
103
16 532

20 612
97
1 095

13 066
75
1 095

9 384
82
1 095

5 659
110
1 095

5 013
100
1 095

3 356
72
16 532

10 109
110
1 095

10 666
85
1 095

10 047
214
4 524

1 847

1 820

1 821

1 821

1 820

1 820
50

1 821

1 820

1 821

1 820

1 820

1 908

3 204

1 239
47 443

1 016

21 959
50
4 220

19 669

16 000

27 284

23 625

16 056

12 431

8 685

8 028

21 781

16 338

13 666

17 709

91 535

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

3 717

3 717

3 717

3 717

3 717

3 717

717

2 717

7 717

2 717

1 717

6 826

44 710

3 619

3 000
4 704
17 709

7 487
4 704
91 535

8. Bevételek
összesen
9. .Mőködési célú és
támogatás értékő kiadás
10. Önkormányzat mőködési
kiadásai
11. Felhalmozási kiadás
12. Tartalékok

500
6 672

7 172

3 887
6 672

10 559

100
6 672

6 772

3 672

13. Kiadások
összesen
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4 672

11 672

5 672

4. napirendi pont:
Felsılajos Község közrend- és közbiztonsági helyzetérıl szóló beszámoló elfogadása

Juhász Gyula polgármester: Köszönjük szépen ezt a részletes, átfogó beszámolót, nagyon
sok érdekes információt tartalmaz. Átadom a szót Rigó János megbízott kapitányságvezetı
úrnak, hogy egy pár szót mondjon a beszámolóról.
Rigó János megbízott kapitányságvezetı: Köszönöm szépen. Nagyon röviden
bemutatkoznék. 1985-ben lettem rendır Kecskeméten, 86-tól Lajosmizsén körzeti megbízott,
majd 1991-1997-ig ırsparancsnok. Utána különbözı vezetı beosztásokat láttam el a megyei
rendırkapitányságon. 2011. végén ért a felkérés, így december 31-tıl megbízott
kapitányságvezetı vagyok. Szerencsém volt, mert ismerıs kollégák közé kerültem. Elég jól
ismerem Lajosmizse és Felsılajos helyzetét is. Sok pozitív dologról lehet beszámolni, ami
nemcsak a rendırség érdeme, hanem a lakosság összefogását is méltatja. A létszám
problémákat sajnos ismerjük. Sajnálatos tény, hogy a jogszabályok adta lehetıségek miatt
nagyon sokan döntöttek úgy, hogy amint lehet, nyugdíjba mennek, így nagyon sok jó
szakember kikerült a szakmából. Ebbıl a bonyolult helyzetbıl adódott, hogy Lajosmizsén is
probléma van a létszámmal. 5 fı került ide a közelmúltban, de még így is kevesen vannak
sajnos. A jelenlegi tendencia az, hogy olyan kollégákat küldünk ki a közterületekre, akik
fiatalok, hiszen meg kell tanulniuk a konfliktuskezelést. Szerencsére Felsılajos nem tartozik a
fertızött területek közé. Fontosnak tartom, hogy a rendıri állomány jó kapcsolatot ápol az
önkormányzatokkal, Felsılajoson is és Lajosmizsén is. 2011. elsı félévét és 2012. elsı félévét
összehasonlítva, 17-rıl 10-re csökkent a bőncselekmények száma, ami nagyon jó eredmény.
Röviden ennyit szerettem volna elmondani, de bárkinek kérdése van, nagyon szívesen
válaszolok.
Tarnóczy László ırsparancsnok: Csak annyival szeretném kiegészíteni az elhangzottakat,
hogy szeretném megköszönni az áldozatos munkát a jelzıszolgálatnak, hiszen nagyon sokat
segítenek nekünk. Ez egy példa értékő dolog. Illetve köszönjük az anyagi támogatást is, amit
kaptunk az önkormányzattól, hiszen a havi 7-8 közös szolgálatot ebbıl finanszírozzuk.
Rigó János megbízott kapitányságvezetı: Az üzemanyag keretet szerencsére Kecskeméten
jelentısen megemelték, így olyan probléma már nem merülhet fel, hogy idı elıtt elfogy a
keret. Felsılajos közbiztonságát nem lehet elvonatkoztatni Lajosmizsétıl. Az utazó bőnözık
számára ez egy ideális környék lenne az autópálya és a fıút közelsége miatt, de a
jelzıszolgálatnak köszönhetıen ez sem jellemzı itt. Az új szabálysértési törvény értelmében a
tiltott kéjelgésen ért személyeknél kiszabható helyszíni bírság 50 000 Ft is lehet, és én kértem
a kollégáimat, hogy mindig a maximumot szabják is ki. Bízok abban, hogy így eredményesek
leszünk ezen a téren is, tekintve, hogy 5 000 Ft/nap a kiváltása, így el fognak gondolkozni az
érintettek, hogy érdemes-e kockáztatni.
Juhász Gyula polgármester: Köszönjük szépen, van-e valakinek kérdése?
Majoros István képviselı: Én csak azt szeretném kérni, hogy a Pesti úton lévı vasúti
várótermet idınként ellenırizni kellene, hiszen vandál fiatalok bepiszkítják, rongálják
folyamatosan.
Tarnóczy László ırsparancsnok: Természetesen megvizsgáljuk a problémát. Ugyanígy
kérném azt is, hogy ha prostituáltakat látnak, szóljanak és kijövünk azonnal.
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Juhász Gyula polgármester: Örvendetes dolog, hogy a létszám emelkedett, és ahogy a
statisztikákat nézegettem, nagyon örülünk neki, hogy a bőncselekmények száma pedig
csökkent. Bár ez a második félévben mindig meg szokott ugrani, de reméljük ez az idén nem
így lesz. A jelzıszolgálatban jelenleg 53-an vagyunk, mindent meg is teszünk azért, hogy ez
sokáig így maradjon. A képviselık azt gondolom, hogy példát mutatnak azzal, hogy
mindannyian tagjai vagyunk a jelzıszolgálatnak. A rendırségnek köszönöm szépen a falunapi
biztosítást. A támogatást továbbra is fenntartjuk, de ha most üzemanyaggal ilyen jól állnak,
gondolom át lehetne csoportosítani a pénzt. Köszönjük a beszámolót.
Van-e valakinek kérdése, véleménye, javaslata ezzel kapcsolatban? Amennyiben nincs,
kérem, kézfelemeléssel szavazzunk.
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem
volt - az alábbi határozatot hozta:
31/2012. (IX. 10.) ÖH.
Felsılajos Község közrend- és közbiztonsági
helyzetérıl szóló beszámoló elfogadása

Határozat
Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete
közbiztonsági helyzetérıl szóló beszámolót elfogadja.

Felsılajos

község

közrend-

és

Felelıs: Képviselı-testület
Határidı: 2012. szeptember 10.

Rigó János megbízott kapitányságvezetı és Tarnóczy László ırsparancsnok 13. 35
órakor elhagyta a termet.

5. napirendi pont:
Dunamenti és Kiskunsági Vízgazdálkodási Társulat részére a Felsılajos Külterület 05, 018/21,
025, 029 és 032 hrsz. ingatlanok vonatkozásában használati (üzemeltetési) jog átadása

Juhász Gyula polgármester: Vanó Attila e-mail-en jelezte, hogy nem tud részt venni a mai
ülésünkön, de én beszéltem ma vele telefonon. Kaptunk tılük egy szerzıdés-tervezetet,
aminek jó néhány pontjával nem értünk egyet. Más formában szeretnénk ezt a szerzıdést
aláírni. Többek között egy kicsit soknak találjuk a 25 évet, amennyire használatba kívánják
venni, így ezt mi 5 évre csökkentenénk. A másik nagyon fontos dolog, amivel nem értünk
egyet, hogy a pályázati úton megvalósuló rekonstrukciós munkák saját erı forrását a társulat
ez egyéb tagi támogatásokból, illetve ennek hiányában a tulajdonos saját pénzeszköz átadással
biztosítja. Az a rész, hogy a tulajdonos saját pénzeszköz átadásával biztosítja, kikerülne belıle
javaslatom szerint. Alpolgármester úr felvetette, hogy azért ettıl sokkal több csatornánk van,
mint amirıl itt szó van. Ez valóban így van, de itt most konkrétan azokról a csatornákról van
szó, amik az 5-ös fıút túloldalán találhatóak, a többirıl nem. Ezeket rendbe tették, kikotorták
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a Dunavecsei közmunkások. Én azt javaslom, hogy a határozat-tervezet szerint fogadjuk el az
elıterjesztést.
Kutasiné Nagy Katalin jegyzı: Szeretném jelezni, hogy ez az önkormányzat részére csak
egy lehetıség, a társulás részére kötelezettség. Az, hogy a társulás küldött egy szerzıdéstervezetet, az egy dolog, az önkormányzat döntheti el, hogy milyen feltételekkel alakítja ki az
álláspontját. Mindenképpen azt az álláspontot kell képviselni, ami az önkormányzat számára a
kedvezıbb. Az, hogy ez a megállapodás megköttetik-e, az nyilván egy több fordulós tárgyalás
eredménye lehet. Egyébként a társulást a jogszabályok már jó néhány évvel ezelıtt kötelezték
volna egy ilyen megállapodás megkötésére.
Juhász Gyula polgármester: Köszönöm szépen jegyzı asszonynak a kiegészítést.
Van-e valakinek kérdése, véleménye, javaslata ezzel kapcsolatban? Amennyiben nincs,
kérem, aki az elıterjesztés szerint elfogadja a határozat-tervezetet, az kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem
volt - az alábbi határozatot hozta:

32/2012. (IX. 10.) ÖH.
Dunamenti és Kiskunsági Vízgazdálkodási Társulat
részére a Felsılajos Külterület 05, 018/21, 025,
029 és 032 hrsz. ingatlanok vonatkozásában használati
(üzemeltetési) jog átadása

1)

2)

Határozat
Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete ingyenes használatra átadja az
önkormányzati tulajdonban lévı, az elıterjesztés mellékletét képezı „Munkalap1”
nyilvántartás szerinti vízgazdálkodási létesítményeket a Dunamenti és Kiskunsági
Vízgazdálkodási Társulat részére.
A használati (üzemeltetési) jog átadásáról szóló szerzıdés aláírására a Képviselı-testület
felhatalmazza Juhász Gyula polgármestert, mely szerzıdés fıbb tartalmi elemei a következık:.
- A szerzıdés idıtartama alatt a jogszabályokban elıírt közcélú vízgazdálkodási üzemeltetési,
fenntartási, vízkárvédelmi feladatokat (iszap kitermelés, cserjeirtás, nád- és gazkaszálás,
hulladék eltávolítás stb.) a társulat a tulajdonos által egyéb tagi támogatásként befizetett
forrásokból és a vízitársulatra vonatkozó mindenkori hatályos közfoglalkoztatási szabályok
szerint, az alkalmazásra kerülı közfoglalkoztatottakkal végzi el.
- A társulat vállalja, hogy nevezett ingatlanon(okon) a helyi vízkárvédelmi rekonstrukciós
feladatokat a mindenkori pályázati lehetıségek szerint elvégzi. A pályázati úton megvalósuló
rekonstrukciós munkák saját erı forrását a társulat az egyéb tagi támogatásokból biztosítja.
- A tulajdonos külön megrendelésére a Társulat elvégzi a jogszabályokban elıírt társulati
feladatokat meghaladó munkákat.
- a használati jog idıtartama : 5 év
- Tulajdonos a szerzıdés aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy az 1. pontban körülírt ingatlanaira
a használati jog a Társulat részére az ingatlan-nyilvántartásban bejegyzésre kerüljön, amelynek
költségeit a Társulat fizeti.

Határidı: 2012. szeptember 10.
Felelıs: Képviselı-testület
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6. napirendi pont:
Beszámoló Felsılajos Község Önkormányzata 2012. évi gazdálkodásának I. félévi helyzetérıl

Juhász Gyula polgármester: Ez a félévi jelentés nagyon fontos, hiszen ebbıl látjuk, hogy
gazdálkodtunk eddig, mire kell odafigyelnünk. A helyi adók közül az iparőzési adó
teljesülése 48,4 %-os, amely teljesülés idıarányosan lényegében megfelel az elıirányzatnak.
Várhatóan azonban éves szinten a betervezet elıirányzat teljesülni fog. Volt egy kis
megtakarításunk, amit lekötöttünk, és most egész jól kamatozik. A közmunkát nem igazán
tudtuk még megtervezni a költségvetési rendeletünk megalkotásánál, így a személyi
juttatásoknál ezért van változás. A dologi kiadásoknál beterveztünk 2 millió forintot, de csak
303 000 Ft-ot költöttünk el belıle kátyúzásra. Az összegzésben látszódik, hogy nem léptük
túl a költségvetést, de takarékos gazdálkodást igényel a II. félév is.
Van-e valakinek kérdése, véleménye, javaslata ezzel kapcsolatban? Amennyiben nincs,
kérem, kézfelemeléssel szavazzunk.
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem
volt - az alábbi határozatot hozta:

33/2012. (IX. 10.) ÖH.
Beszámoló Felsılajos Község Önkormányzata
2012. évi gazdálkodásának I. félévi helyzetérıl

Határozat
Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete elfogadja a polgármester beszámolóját a
2012. évi gazdálkodás I. félévi helyzetérıl, a beszámoló mellékleteivel együtt.

Felelıs: Képviselı-testület, Polgármester
Határidı:2012. szeptember 10.

7. napirendi pont:
A Fekete István Általános Iskola, Kollégium és Sportiskola Alapító Okiratának elfogadásához
elızetes egyetértési jog megadása

Juhász Gyula polgármester: Számtalan esetben találkoztunk már az iskola alapító
okiratának módosításával, hiszen elızetes egyetértési jogunk van e tekintetben, és a
közeljövıben az oktatásban bekövetkezett jogszabályi változások miatt újabb átfogó felülvizsgálatra is
szükség lesz. Ami miatt most módosítani kell, az egy technikai hiba, el lett írva az egyik szakfeladat
szám megjelölése.

Van-e valakinek kérdése, véleménye, javaslata ezzel kapcsolatban? Amennyiben nincs,
kérem, kézfelemeléssel szavazzunk.
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem
volt - az alábbi határozatot hozta:
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34/2012. (IX. 10.) ÖH.
A Fekete István Általános Iskola, Kollégium és
Sportiskola Alapító Okiratának elfogadásához
elızetes egyetértési jog megadása
Határozat
Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a Fekete István Általános Iskola,
Kollégium és Sportiskola Alapító Okiratának az elıterjesztés 1. melléklete szerinti tartalmával
elızetesen egyetért.
Felelıs: Képviselı-testület
Határidı: 2012. szeptember 10.

8. napirendi pont:
Egyebek
Juhász Gyula polgármester: Egyebek napirendi ponton belül szeretném elmondani, hogy
részt vettünk a Hírıs Hét fesztiválon, ezúton is köszönöm mindenkinek a munkáját.
Lajosmizsével közös standot állítottunk, nagyon nagy sikerünk volt. Rengeteg terményt
kaptunk a gazdálkodóktól, igazán nagyon szép lett, meg is nyerte Lajosmizse a közönségdíjat.
Köszönöm Lázár Zsófiának és Szívós Antalnénak a rengeteg munkát, aki még egy oklevelet
is kapott, hiszen 15-ik alkalommal vett részt a kiállításon.
Van-e valakinek egyebek napirendi ponton belül kérdése, véleménye, javaslata? Nincs.

9. napirendi pont:
Interpelláció

Juhász Gyula polgármester: Interpelláció esetleg?
Mivel nincs, a mai ülésünket 14.10 órakor bezárom.
kmf.
/:Juhász Gyula sk./
polgármester

/:Kutasiné Nagy Katalin sk./
jegyzı
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