Felsılajos Község
Önkormányzata
II/33/3/2013.

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve
2013. február 14. ülés

Az ülésen hozott határozatok száma és tárgya:

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 1/2013. (II. 15.) önkormányzati
rendelete a 2013. évi költségvetésrıl
Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2/2013. (II. 15.) önkormányzati
rendelete a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló 5/2011. (IV.12.) önkormányzati rendelet
módosításáról

9/2013. (II. 14.) ÖH.

A társulások által fenntartott intézmények éves költségvetésének
elfogadásához elızetes egyetértés

10/2013. (II. 14.) ÖH.

Településfejlesztési koncepció kiegészítése

11/2013. (II. 14.) ÖH.

A 2012. január 01-tıl 2012. december 31-ig tartó idıszakban a
Képviselı-testület által meghozott és 2012. december 31-ig lejárt
határidejő határozatainak végrehajtásáról szóló jelentés elfogadása

12/2013. (II. 14.) ÖH.

A Fekete István Általános Iskola, Kollégium és Sportiskola
vonatkozásában a felvételi körzethatárok meghatározására vonatkozó
vélemény

Jegyzıkönyv

Készült: Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2013.február 14-én 09.00 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:
Muhariné Mayer Piroska
Rostásné Rapcsák Renáta
Gáspár Vilmos

aljegyzı
Felsılajosi Kirendeltség vezetı
pénzügyi szakértı

Jegyzıkönyvvezetı:

Terenyi Helga

Juhász Gyula polgármester: Tisztelettel köszöntök mindenkit, aki a mai ülésünkön megjelent.
Javasolom, hogy a meghívóban szereplı napirendi pontokon kívül még egyet vegyünk fel, ez pedig „A
Fekete István Általános Iskola, Kollégium és Sportiskola vonatkozásában a felvételi körzethatárok
meghatározására vonatkozó vélemény”. Kérdezem, hogy van-e valakinek ezzel kapcsolatosan más
javaslata? Amennyiben nincs, kérem, aki egyetért a napirendi pontokkal, kézfeltartással jelezze.
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az
alábbi napirendi pontokat fogadta el:

Napirend

Elıterjesztı

1.

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének
önkormányzati rendelete a 2013. évi költségvetésrıl

2.

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének …/2013.(…)
önkormányzati rendelete a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló 5/2011.
(IV. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról
A társulások által fenntartott intézmények éves költségvetésének elfogadásához
elızetes egyetértés

3.

4.
5.

6.

…/2013.(…) Juhász Gyula
polgármester
Juhász Gyula
polgármester
Juhász Gyula
polgármester

Településfejlesztési koncepció kiegészítése

Juhász Gyula
polgármester
A 2012. január 01-tıl 2012. december 31-ig tartó idıszakban a Képviselı-testület Muhariné Mayer Piroska
által meghozott és 2012. december 31-ig lejárt határidejő határozatainak aljegyzı
végrehajtása

7.

A Fekete István Általános Iskola, Kollégium és Sportiskola vonatkozásában a Juhász Gyula
felvételi körzethatárok meghatározására vonatkozó vélemény
polgármester
Juhász Gyula
Egyebek
polgármester

8.

Interpelláció

Juhász Gyula
polgármester
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1. napirendi pont:
Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének …/2013.(…) önkormányzati rendelete
a 2013. évi költségvetésrıl
Juhász Gyula polgármester: A költségvetés elızetes egyeztetése során azt gondoltuk, hogy egy
nagyon nehéz költségvetés lesz az idei, de minél több információ állt rendelkezésünkre, annál
nyugodtabbak lehettünk. Február 1-én aláírtuk a Közös Hivatalra vonatkozóan a megállapodást,
azután tudtuk kalkulálni a 2013. évi költségvetést. A közel 70 milliós költségvetésünkbıl a helyi adók
33 milliót tesznek ki. Ezáltal könnyebben tudunk tervezni, bele sem merek gondolni, hogy mi lenne
velünk, ha nem lenne ilyen jelentıs az iparőzési adó bevételünk. A gépjármőadóból származó
bevételünk csökken, mert nagy részét elviszi az állam. Így a templomnak szánt támogatást is
csökkentenünk kellett. Azt tudjuk, hogy az önkormányzatnak egy évben kétszer van jelentısebb
bevétele, március 15-e környékén, és szeptemberben, hiszen az adók ekkor folynak be. Május
környékén már láthatjuk azt, hogy ez a tartalék, amit képeztünk valóban megmarad-e. A tavalyi
pénzmaradványunk 14 millió forint volt, ez azért egy kicsit megkönnyíti a helyzetünket. Többször
egyeztettünk már errıl a képviselı társaimmal, hiszen a tervezés során bevontam ıket is. Van-e
valakinek kérdése, véleménye, javaslata ezzel kapcsolatosan?
Gáspár Vilmos pénzügyi szakértı: Egy helyesbítést szeretnék tenni, a 13. oldalon 2.3 melléklet 4.
sorában véletlenül kimaradt a szám, ide kérem írjunk be 5.861.000.- Ft-ot. Én nem láttam a TÖOSZ
jelentést, de azt hallottam, hogy nagyon nagy gondok vannak az önkormányzatok mőködtetésével.
Mégis mi viszonylag jó helyzetben vagyunk a pénzmaradvány miatt és az iparőzési adó miatt. A
gépjármőadó nagy érvágás, hiszen az eddigi 100 % helyett csak 40 % marad itt nálunk, a többit elviszi
az állam. Ez a költségvetés a huszadik, amit itt készítettem, de azt gondolom, hogy az egyik legjobb. A
beruházási szint nagyon alacsony, de ha úgy költekezünk, ameddig a takarónk ér, akkor nem lesz baj.
A jelen helyzetben ez egy nagyon jó költségvetés. Ez a 14 millió forintos pénzmaradvány jelenleg a
számlánkon van, így nyugodtan várhatja a település a 2013-as évet.
Juhász Gyula polgármester: Köszönjük szépen, átadom aljegyzı asszonynak a szót.
Muhariné Mayer Piroska aljegyzı: Tisztelt Képviselı-testület! Errıl a TÖOSZ levélrıl szeretnék
mondani egy pár szót, hiszen ebben olyan információk vannak, amiket jó, ha Felsılajos is ismer.
Készítettek egy felmérést, hogy mire elég az a pénz, amit az állam leoszt az önkormányzatoknak.
Kiderült, hogy sok helyen komoly gondot okoz például a háziorvosi finanszírozás, a közvilágítás, a
szociális ellátás. A probléma az, hogy a tervezés idıszakára nem tudják az önkormányzatok a kötelezı
feladataikat, hiszen az ágazati jogszabályok nem készültek el. A Közös Hivatalok vonatkozásában az
derült ki a felmérésbıl, hogy túlzottan alacsony létszámot állapít meg. Ez nehezíti a feladatellátást.
Tehát arra a megállapításra jutott a TÖOSZ, hogy nem finanszírozza le a kellı létszámot az állam. A
másik nagy probléma a gyermekétkeztetés problémája. Erre egyetlen fillér sem érkezik, viszont
kötelezı feladat. Amiben szeretne a TÖOSZ elmozdulni, az a Közös Hivatalok létszámának
újragondolása, és a gyermekétkeztetés, valamint az adóbeszámítás mértéke. Bízzunk abban, hogy
sikeres lesz ebben.
Juhász Gyula polgármester: Köszönjük szépen a tájékoztatást. Ahhoz, hogy ez a költségvetésünk
így alakult, nagyban hozzájárultak az elızı döntéseink. Azt, hogy az iskola mőködtetését átadtuk az
államnak, ezzel 5-6 millió forintot tudtunk megspórolni. Az óvoda finanszírozása számunkra egy
kicsit kedvezıbben alakult, és az egészségügy finanszírozásához is hozzátesszük a részünket. Teljesen
érthetıek a TÖOSZ felvetései, hiszen például a Démász minket is megkeresett, hogy tudjuk-e fizetni a
villanyszámlát, mert hallott arról, hogy milyen nehéz helyzetben vannak az önkormányzatok. Nálunk
az az elsı, hogy a közüzemi számlákat kifizetjük, aztán ami marad, abból gazdálkodhatunk.
Van-e valakinek kérdése, véleménye, javaslata ezzel kapcsolatosan?
Makainé Antal Anikó képviselı: Én örülök annak, hogy mindenki ilyen megnyugtatóan nyilatkozik
a költségvetésrıl. Azzal a kéréssel fordulok a Képviselı-testülethez, hogy az Iskoláért, gyermekekért
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Alapítvány is kerüljön fel a támogatottak listájára. A 16. oldalon a Lajosmizsei labdarúgó klubnak
megítélt 100.000.- Ft-ot megfeleznénk, és nekik adnánk oda.
Juhász Gyula polgármester: Rendben, kérdezem a képviselıket, hogy ezzel egyetértünk-e? Aki
elfogadja, hogy a Labdarúgó Klub is és az Iskoláért, gyermekekért Alapítvány is 50-50 ezer forint
támogatást kapjon, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy 5 igen szavazattal, - ellenszavazat,
tartózkodás nem volt- elfogadtuk, hogy az Iskoláért, gyermekekért Alapítványt 50.000.- Ft-al
támogassuk, úgy, hogy a Lajosmizsei labdarúgó klub is 50.000.- Ft-ot kap. Van-e még más javaslat?
Nincs.
Akkor most a rendeletet szavaztatom, azzal a kiegészítéssel, amit Vilmos említett, mégpedig, hogy a
13. oldalon 2.3 melléklet 4. sorában írjunk be 5.861.000.- Ft-ot. Valamint a támogatást megosztjuk a
gyerekek és a labdarúgók között 50-50 ezer forint összegben. Van-e még valakinek kérdése,
véleménye, javaslata? Amennyiben nincs, kérem aki elfogadja a 2013. évi költségvetési rendeletettervezetet az elıbb elhangzott módosításokkal, kérem kézfelemeléssel jelezze. 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
1/2013. (...) önkormányzati rendelete
a 2013. évi költségvetésrıl
Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete az államháztartásról szóló 2011.
évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában 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 b) 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, Bács-Kiskun Megyei Agrárkamara véleményének kikérésével a következıket
rendeli el:
1. Általános rendelkezések
1. §
(1) A rendelet hatálya kiterjed Felsılajos Község Önkormányzatára (továbbiakban:
Önkormányzat).
2. A költségvetés fı összegei és a költségvetés végrehajtásának szabályai
2. §
(1) E rendelet és mellékletei bemutatják az önkormányzat pénzforgalmi mérlegét, az
engedélyezett létszámkeretet.
(2) E rendelet rögzíti a költségvetés végrehajtásával kapcsolatos szabályokat.
(3) Nem intézményi keretek közötti feladatok a 4. mellékletben alkotnak önálló címeket.
(4) E rendelet és mellékletei nem tartalmazzák az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
törvény (a továbbiakban Áht.) 24. § (4) bekezdés b) pontjában foglalt több éves kihatással
járó döntések számszerősítését évenkénti bontásban összesítve, miután önkormányzatunk
vonatkozásában ezek nemlegesek. Az Áht. 24. § (4) bekezdés c) pontjában nevesített
közvetett támogatásokat az önkormányzat 2013. évre nem tervez. Az önkormányzat sem
rövid, sem pedig hosszúlejáratú hitelállománnyal nem rendelkezik.
3. §
(1) A Képviselı-testület az önkormányzati tevékenységek megvalósításáról e rendeletben
megállapított egységes költségvetés szerint gondoskodik.
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(2) A Képviselı-testület az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének
a) tárgyévi költségvetési bevételek fıösszegét
aa) mőködési költségvetést

56332 e Ft-ban
54130 e Ft-ban

ab) felhalmozási költségvetést

2202 e Ft-ban

b) tárgyévi költségvetési kiadások fıösszegét
ba) mőködési költségvetést

69830 e Ft-ban
56714 e Ft-ban

bb) felhalmozási költségvetést

1690 e Ft-ban

bc) pénzforgalom nélküli kiadások

11426 e Ft-ban

melybıl általános tartalék

11426 e Ft-ban

és céltartalék

0 e Ft-ban

c) tárgyévi költségvetési hiány összegét

13498 e Ft-ban

állapítja meg.
d) A költségvetési hiány belsı finanszírozására szolgáló
elızı évek maradványát
da) mőködési célra

13498 e Ft-ban
1690 e Ft-ban

db) felhalmozási célra

11808 e Ft-ban

hagyja jóvá.
(3) Az Önkormányzat mőködési és beruházási költségvetését és a költségvetési mérlegét az 1.
melléklet tartalmazza.
(4) Az Önkormányzat 2013. évi bevételeit a 2. melléklet tartalmazza.
(5) Az Önkormányzat bevételeinek részletezését a 2.1., 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. mellékletek
tartalmazzák.
(6) Az Önkormányzat elızı évi maradványának részletezését a 2.6. melléklet tartalmazza.
(7) Az Önkormányzat 2013. évi kiadásait a 3. melléklet tartalmazza.
(8) Az Önkormányzat kiadásainak részletezését a 3.1., 3.2., 3.3. mellékletek tartalmazzák.
(9) Az Önkormányzat nem intézményi keretek közötti feladatok kiadásainak alakulását
tevékenységenként a 4. melléklet tartalmazza.

4. §
(1) A költségvetés végrehajtását az Áht. és a számvitelrıl szóló 2000. évi C. törvény,
valamint az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének
sajátosságairól szóló 249/2000.(XII.24.) Kormányrendelet elıírásai szerint a Hivatal
végzi.
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(2) A költségvetésben elkülönítetten szereplı általános tartalék elıirányzata szolgál az évközi
indokolt többletkiadási igények, valamint az elmaradt bevételek pótlására. Az általános
tartalék szolgál fedezetül az esetleg benyújtandó pályázatokban elıírt saját erı
biztosítására, illetve pótlására. Az általános tartalékkal való rendelkezés jogát két testületi
ülés között legfeljebb 500.000,- forint mértékig a polgármesterre ruházza át a testület
azzal a megkötéssel, hogy a képviselı-testület döntéseit ezen joga gyakorlása közben felül
nem bírálhatja. A két képviselı-testületi ülés közötti felhasználásról a polgármester
köteles a soron következı képviselı-testületi ülés elıtt beszámolni.
(3) A költségvetésben elkülönítetten szereplı és jóváhagyott beruházási elıirányzatra csak
olyan mértékben és csak akkor lehet kötelezettségvállalást eszközölni, amilyen mértékben
és amikor az önkormányzathoz az erre elfogadott bevételi források befolynak, tehát
rendelkezésre állnak / iparőzési adó, gépjármő adó, stb./.
(4) A beruházások végrehajtása illetve pénzügyi elszámolása során mindenképpen
elsıbbséget élvez a pályázaton nyertes beruházás illetve beruházásokkal kapcsolatos
kötelezettségek teljesítése.
(5) A Képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg szabad
pénzeszközök lekötésérıl gondoskodjon oly módon, hogy a lehetı legmagasabb hozam
elérése biztosított legyen, államilag garantált pénzintézeti elhelyezéssel illetve
befektetéssel.
(6) Az év közben esetlegesen jelentkezı költségvetési hiány finanszírozásáról a Képviselıtestület dönt.
3. Záró rendelkezések
5. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követı 3. napon lép hatályba.
(2) A rendelet rendelkezéseit 2013. január 1. napjától kell alkalmazni.

/ Juhász Gyula /
polgármester

/ Muhariné Mayer Piroska /
aljegyzı

A kihirdetés napja: 2013. ……………...

/ Muhariné Mayer Piroska /
aljegyzı
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1. melléklet a 1/2013. (...) önkormányzati rendelethez

Felsılajos Község Önkormányzat 2013. évi költségvetési mérlege
A.

Költségvetési bevételek
1. Mőködési költségvetés
1.1. Mőködési bevételek
1.2. Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei
1.3. Mőködési támogatások
1.4. Egyéb mőködési bevételek
2. Felhalmozási költségvetés
2.1. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek
2.2. Felhalmozási támogatások
2.3. Egyéb felhalmozási bevételek
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)
4. Finanszírozási bevételek
4.1. Belsı finanszírozás bevételei
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele
4.1.1.1. Mőködési célra
4.1.1.2. Felhalmozási célra
4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele
4.2. Külsı finanszírozás bevételei
4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
4.2.4. Értékpapírok kibocsátása
5. Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek
6. BEVÉTELEK ÖSSZESEN

B.
C.
D.
eredeti elıirányzat
Költségvetési kiadások
önként
kötelezı
államigazgatási
vállalt
Mindösszesen
feladat
feladatellátás
feladat
54 130
0
0
54 130 1. Mőködési költségvetés
812
812 1.1. Személyi juttatások
1.2. Munkaadókat terhelı járulékok és szociális
33 529
33 529
hozzájárulási adó
19 739
19 739 1.3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások
1.4. Egyéb mőködési kiadások
50
50
1.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai
2 202
0
0
2 202 2. Felhalmozási költségvetés
0 2.1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val
1 948
1 948 2.2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val
254
254 2.3. Egyéb felhalmozási kiadások
56 332
0
0
56 332 3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)
13 498
0
0
13 498 4. Finanszírozási kiadások
13 498
0
0
13 498 4.1. Mőködési célú finanszírozási kiadások
13 498
0
0
13 498 4.2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások
11 808
11 808 5. Tartalékok
1 690
1 690
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 6. Függı átfutó, kiegyenlítı kiadások
69 830
0
0
69 830 7. KIADÁSOK ÖSSZESEN

Ezer Ft-ban
F.
G.
H.
eredeti elıirányzat
önként
kötelezı
államigazgatási
Mindösszesen
vállalt
feladatellátás
feladat
feladat
51 060
5 654
0
56 714
7 104
7 104
E.

1 830
12 177
23 272
6 677
0

51 060
0

1 830
4 324
1 330
1 690
1 620
70
7 344
0

0

0
0

16 501
24 602
6 677
1 690
1 620
0
70
58 404

0
11 426
0

11 426

0
0
0

62 486

7 344

0

69 830

2. melléklet a 1/2013. (...) önkormányzati rendelethez
Felsılajos Község Önkormányzat 2013. évi bevételei
Ezer Ft-ban
A.

B.

C.

D.

eredeti elıirányzat

Bevételek
kötelezı

1. Mőködési bevételek
1.1. Mőködési bevételek
1.2. Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei
1.2.1. Helyi adók
1.2.2. Átengedett központi adók
1.2.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek
1.3. Mőködési támogatások
1.3.1. Általános mőködéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatás
1.3.2. Központosított elıirányzatokból mőködési célúak
1.3.3. Kiegészítı támogatás
1.3.4. Egyéb támogatás, kiegészítés
1.3.5. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése
1.4. Egyéb mőködési bevételek
1.4.1. Mőködési támogatás államháztartáson belülrıl

önként

54 130
812
33 529
27 869
4 560
1 100
19 739
8 861

2 963
2 840
50

állami

Összesen

0

0

0

0

0

0

1.4.1.1.ebbıl: Mőködési támogatás társadalombiztosítási alaptól

1.4.2. Mőködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl
1.4.3. Elızı évi mőködési célú maradvány átvétel
1.4.4. Elızı évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések
2. Felhalmozási bevételek
2.1. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tıke bevételei
2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei
2.2. Felhalmozási támogatások
2.2.1. Központosított elıirányzatokból fejlesztési célúak
2.2.2. Fejlesztési célú támogatások
2.3. Egyéb felhalmozási bevételek
2.3.1. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülrıl
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl
2.3.3. Elızı évi felhalmozási célú maradvány átvétel
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.)
4. Finanszírozási bevételek
4.1 Hiány belsı finanszírozás bevételei
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele
4.1.1.1. Mőködési célra
4.1.1.2. Felhalmozási célra
4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele
4.1.2.1. Mőködési célra
4.1.2.2. Felhalmozási célra
4.2. Hiány külsı finanszírozás bevételei
4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
4.2.2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
4.2.4. Értékpapírok kibocsátása
5. Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek
6. BEVÉTELEK ÖSSZESEN
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54 130
812
33 529
27 869
4 560
1 100
19 739
8 861
0
0
2 963
2 840
50
0
0

50

2 202

0
0

0
0

0

0

0

0

0
0
0
0

0
0
0
0

0

0

0

0

0

69 830

0

0

0
1 948
0
0
254

0
56 332
13 498
13 498
13 498
11 808
1 690
0

50
0
0
2 202
0
0
0
0
1 948
0
0
254
0
0
0
56 332
13 498
13 498
13 498
11 808
1 690
0
0
0
0
0
0
0
0
69 830

2.1. melléklet a 1/2013. (...) önkormányzati rendelethez

Működési bevételek részletezése
Ezer Ft-ban
Megnevezés

eredeti
elıirányzat
562
250
812

1. Egyéb saját mőködési bevétel
2. Mőködési célú hozam- és kamatbevételek
3. Mőködési bevételek

2.2. melléklet a 1/2013. (...) önkormányzati rendelethez
Önkormányzat sajátos mőködési bevételei
Helyi adók részletezése

Ezer Ft-ban
eredeti
elıirányzat

Megnevezés
1. Idegenforgalmi adó
2. Iparőzési adó állandó jelleggel végzett ipari tevékenység után
3. Helyi adók összesen

55
27 814
27 869

Átengedett központi adó részletezése
Ezer Ft-ban
eredeti
elıirányzat

Megnevezés

4 560
4 560

1. Gépjármőadó
2. Átengedett központi adó

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

Megnevezés
1. Pótlékok, bírságok
2. Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek
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1 100
1 100

2.3. melléklet a 1/2013. (...) önkormányzati rendelethez
Működési támogatások részletezése
Ezer Ft-ban
Megnevezés

eredeti elıirányzat
10 690
4 307
9 136
5 861
3 000
8 861

I.1.a. Önkormányzati hivatal mőködésének támogatása
I.1.b. Település üzemeltetés támogatása
I.1. c. Beszámítás összege
Általános feladatok támogatása összesen (a+b-c)
I.1.d. Egyéb kötelezı önkormányzati feladatok támogatása
I. Helyi önkormányzatok mőködésének támogatása összesen
II. Települési önkormányzat köznevelési és gyermekétkeztetési
feladatainak támogatása

0

III.
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti
feladatainak támogatása

2 840
1 105
36
828
5 075
994
19 739

IV.
Könyvtári és közmővelıdési feladatok támogatása
Üdülıhelyi feladatok
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása
Egyes szociális feladatok támogatása
Mőködési bevétel központi költségvetési szervtıl
5. Mőködési támogatások összesen

2.4. melléklet a 1/2013. (...) önkormányzati rendelethez
Fejlesztési támogatások részletezése
Ezer Ft-ban
eredeti
elıirányzat

Megnevezés
1. Fejlesztési támogatás központi költségvetési szervtıl
2. Fejlesztési pénzeszköz átvétel
3. Fejlesztésisi támogatások összesen

1 948
254
2 202

2.5. melléklet a 1/2013. (...) önkormányzati rendelethez
Egyéb mőködési bevételek
Ezer Ft-ban
eredeti
elıirányzat

Megnevezés
1. Működési célú pénzeszközátvétel egyéb vállalkozástól
államháztartáson kívülről

50

2. Mőködési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülrıl

50
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2.6. melléklet a 1/2013. (...) önkormányzati rendelethez
Előző évek maradványának részletezése
Ezer Ft-ban
eredeti
elıirányzat
11 808
1 690
13 498

Megnevezés
1. Működési célú maradvány
2. Felhalmozási célú maradvány
3. Elızı évek pénzmaradványa összesen

12

3. melléklet a 1/2013. (...) önkormányzati rendelethez
Felsılajos Község Önkormányzat 2013. évi kiadásai
Ezer Ft-ban
A.

B.

C.

D.

eredeti elıirányzat

Kiadások

kötelezı
feladatellátás

1. Mőködési kiadások
1.1. Személyi juttatás
1.2. Munkaadókat terhelı járulékok és szociális
hozzájárulási adó
1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások
1.4. Egyéb mőködési kiadások
1.1.4.1. Mőködési támogatás államháztartáson belülre
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 maradvány átadás
1.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai
2. Felhalmozási kiadások
2.1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val
2.2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val
2.3. Egyéb felhalmozási kiadások
2.3.1. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülre
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás
államháztartáson kívülre
2.3.3. Elızı évi felhalmozási célú maradvány átadás
3. Tartalékok
3.1. Általános tartalék
3.2. Céltartalék
4. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3.+4.)
5. Finanszírozási kiadások
5.1. Mőködési célú finanszírozási kiadások
5.2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások
6. Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások
7. KIADÁSOK ÖSSZESEN (5.+6.+7.)
Éves engedélyezett létszám elıirányzat (fı)
Jogalkotás
Park
Piac, vásár
Sport
Közfoglalkoztatottak létszáma (fı)

55 384
7 104

1 330

állami

0

1 830
16 501
29 949

Összesen

56 714
7 104
1 830

1 330

0

0

16 501
31 279
0
0
0

0
0
0

1 690
1 620

0

70
70

0
0
0
0

0
0
1 690
1 620
0
70
70
0

0 11 426
11 426

0

55 384 14 446
0
0

0
0

0

18
1
6
8
3

13

önként
vállalt
feladat

0

0

0
11 426
11 426
0
69 830
0
0
0
0
0

3.1. melléklet a 1/2013. (...) önkormányzati rendelethez
Mőködési kiadások és mőködési célú pénzeszköz átadás államháztartáson
belülre

Ezer Ft-ban
Megnevezés
1. Lajosmizse Város Önkormányzata (Közös Hivatal mőködési)
2. Lajosmizse Város Önkormányzata (Közoktatási mőködési)
3. Lajosmizse Város Önkormányzata (Szociális és Egészségügyi szolgáltatás)
4. Társulási hozzájárulás
5. Rendırség támogatása
6. Lajosmizsei Mővelıdési Ház Hírlap költséghez hozzájárulás
7.Lajosmizse Város Önkormányzata (Üzemeltetési hozzájárulás, útkarbantartási eszközök)
8. Tőzoltóság támogatása
9. Mőködési kiadás államháztartáson belülre összesen

eredeti
elıirányzat
10 690
1 443
9 636
174
300
120
100
809
23 272

Mőködési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre
Ezer Ft-ban
Megnevezés
1. Fıplébánia Karitász Alapítvány
2. Katasztrófa kárenyhítés
3. Aranyi Állatotthon Alapítvány
4. Orvos támogatása (vállalkozás)
5. Lajosmizse Kultúrapártoló Alapítvány
6. Lajosmizsei Labdarugó Klub
7. Húskirály Lovasudvar Sportegyesület
8. Falufelújítási és Mőemléki Alapítvány
9. Felsılajosi Templomért Alapítvány
10. Folyékony hulladék
11. HACS
12. Iskoláért Gyermekekért Alapítvány
12. Mőködési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre összesen
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eredeti
elıirányzat
23
10
200
290
50
50
100
20
500
7
30
50
1 330

3.2. melléklet a 1/2013. (...) önkormányzati rendelethez
Önkormányzat által folyósított ellátások részletezése
Ezer Ft-ban
A.

Megnevezés

Szakfeladat

1. Rendszeres szociális segély (55 éven felüliek, 14 éven aluliak)
2. Rendszeres szociális segély (önkormányzati rendeletben meghatározott feltételnek

882111

3.
4.
5.
6.

882111

megfelel)

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

Rendszeres szociális segély egészségkárosodott személyek részére
Foglalkoztatást helyettesítı támogatás
Idõskorúak járadéka
Lakásfenntartási támogatás (normatív)
Adósságkezelési szolgáltatásban részesülıknek kifizetett lakásfenntartási
támogatás
Lakásfenntartási támogatás (helyi megállapítás)
Adósságcsökkentési támogatás
Ápolási díj (normatív)
Ápolási díj (helyi megállapítás)
Átmeneti segély
Temetési segély
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülık pénzbeli
támogatása
Kiegészítı gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítı gyermekvédelmi
támogatás pótléka
Óvodáztatási támogatás
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (helyi megállapítás)
Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás
Rászorultságtól függõ pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások
összesen
Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás
Természetben nyújtott rendszeres szociális segély
Adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérı
készülék biztosítása
Átmeneti segély
Temetési segély
Köztemetés
Közgyógyellátás
Rászorultságtól függõ normatív kedvezmények (mozgáskorlátozottak
támogatása)
Étkeztetés
Házi segítségnyújtás
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
Természetben nyújtott óvodáztatási támogatás
Természetben nyújtott szociális ellátások összesen
Önkormányzatok által folyósított szociális, gyermekvédelmi
ellátások összesen
Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi
elıírások alapján) adott pénzügyi ellátás
Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi
elıírások alapján) adott természetbeni ellátás
Önkormányzatok által folyósított ellátások összesen
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B.

eredeti
elıirányzat
308

882111
4 378
882112
882113

1 440

882113
882113
882115
882122
882123
882117
882118
882119
882124
6 126

882122
882203
882202

184
170
197

882125

551
6 677

6 677

3.3. melléklet a 1/2013. (...) önkormányzati rendelethez

Beruházási kiadások részletezése
Beruházási kiadások ÁFÁ-val

Ezer Ft-ban
Megnevezés
1. Mosogatógép óvoda
2. Új csaptelepek óvoda
3. Településrendezési terv módosítása
4. Járda építése
5. Számítástechnikai eszközök beszerzése (önkormányzat)
6. Beruházási kiadások ÁFÁ-val összesen

eredeti
elıirányzat
200
120
650
300
350
1 620

Egyéb beruházási kiadás részletezése
Ezer Ft-ban
Megnevezés
1.Útkarbantartási eszközökhöz pénzeszköz átadás Lajosmizse
2. Beruházási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
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eredeti
elıirányzat
70
70

4. melléklet a 1/2013. (...) önkormányzati rendelethez

Nem intézményi keretek közötti szakfeladatok kiadásának alakulása
A.

Megnevezés

fel
ad
at

Szakfeladat

B.

Személyi
juttatás

C.
Munkaadókat
terhelı
járulék

D.

E.

Dologi és
egyéb
folyó
kiadás

Szociálpolitikai
juttatás

Ezer Ftban
N.

F.

G.

H.

I.

J.

K.

L.

M.

Támogatásérté
kő mőködési
kiadás

Mőködési
célú
pénzeszközátadás
államháztartáson
kívülre

Általános
tartalék

Céltartalék

Beruházás

Felújítás

Felhalmozási célú
pénzeszközátadás
államháztartáson
kívülre

Összesen

1.

K

Víztermelés, -kezelés, -ellátás

360000

2.

K

Szennyvíz győjtése, tisztítása, elhelyezése

370000

84

84

3.

K

Települési hulladék vegyes (ömlesztett)
begyőjtése, szállítása, átrakása

381103

302

302

4.

K

Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása

382101

0

5.

K

Lakó- és nem lakóépület építése

412000

0

6.

K

Folyadék szállítására szolgáló közmő építése

422100

0

7.

K

Szállítást kiegészítı szolgáltatás (Út)

522000

8.

Ö

Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

680001

9.

Ö

Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
(Piac)

680002

10.

K

Zöldterület-kezelés (Park)

813000

932

932

11.

K

Közvilágítás

841401

2 591

2 591

12.

K

Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások

841402

28

1 797

13.

Ö

Civil szervezetek mőködési támogatása

890301

14.

Ö

Rövid idıtartamú közfoglalkoztatás

890441

15.

Ö

Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb
idıtartamú közfoglalkoztatása

890442

16.

K

Sportlétesítmények mőködtetése és fejlesztése

931102

0

17.

K

Köztemetı-fenntartás és -mőködtetés

960302

0

18.

K

Önkormányzat igazgatási tevékenysége

841126

19.

K

20.

Szociálpolitikai ellátás (.melléklet)
Összesen

Engedélyezett
létszámkeret (fı)

0

1 430

1 430
0

5 581

1 406

363

5 581

1 330

1

1 330
0

993

248

1 241

4 705

1 219

5 553

7 104

1 830

16 501

882

23 272

11 426

24 602

11 426

1 690

47 865

6 677

6 677

6 677

0

17

0

1 690

0

0

69 830

1

2. napirendi pont
Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének …/2013.(…) önkormányzati rendelete
a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló 5/2011. (IV. 12.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Juhász Gyula polgármester: Megkérem aljegyzı asszonyt mondja el a módosításokat.
Muhariné Mayer Piroska aljegyzı: Az önkormányzat SZMSZ-ét kellett módosítani, mert hatályba
lépett az új önkormányzati törvény. Ez szabályozza az önkormányzatok mőködését, amit most felül
kellett vizsgálni. Például a régi törvény nem szabályozta le, hogy mit kell tartalmaznia egy
jegyzıkönyvnek, az új viszont már erre is kitér. Ezt eddig a saját SZMSZ-ünkben szabályoztuk. Ami
még nagyon fontos, hogy meg kell határoznunk a hivatal új elnevezését is. Lajosmizse és Felsılajos
közösen hozza létre a hivatalt, a 2. § ezt tartalmazza. A 4. § szabályozza az ülések tartásának
idıpontját, amely korábbi bekezdés kiegészült a „lehetıség szerint” szóhasználattal, tekintettel arra,
hogy nem minden esetben lehet tartani az önkormányzat saját rendeletében foglalt szabályozást
valamint újraszabályozásra kerül a Képviselı-testület összehívása indítvány alapján. A jelenleg
hatályos SZMSZ részleteiben szabályozta e témakört tekintettel arra, hogy az Ötv. korábban nem
tartalmazta, azonban az Mötv. most részletesen szabályozza. Az 5. § egy teljesen új elem, ami azt
tartalmazza, hogy a két település képviselı-testülete évente egyszer együttes ülést tart. A 9. § szakasz
szintén egy új elem. Van egy kiegészítés is, amit most osztottunk ki, ez arra vonatkozik, hogy mivel az
önkormányzatnak nincs alapító okirata, valahol meg kell jeleníteni azokat a szakfeladatokat, amelyek
érintik a költségvetést. Így az eredeti rendelet kiegészül egy 4. melléklettel is.
Juhász Gyula polgármester: Köszönjük szépen. Van-e valakinek kérdése, véleménye, javaslata?
Kun János alpolgármester: Szeretném megkérdezni, hogy a hivatal megnevezésében miért nem
szerepel Felsılajos? Miért csak Lajosmizse Közös Önkormányzati Hivatal? De kivel közös?
Muhariné Mayer Piroska aljegyzı: Sajnos a jogszabály nem engedi, ez az elıírás két település
esetében, hogy a székhely település nevét viseli a közös hivatal.
Juhász Gyula polgármester: Igen, ez valóban furcsa, de sajnos ez van. Végül is ahol 4-5 település
alkot egy közös hivatalt, nem szerepelhet mindenkinek a neve benne, hiszen akkor nagyon hosszú
lenne. Az együttes ülésnek véleményem szerint itt Felsılajoson kellene lennie, de ezt majd
egyeztetjük, ha oda kerül a sor. Az Ügyrendi Bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolta a rendeletet.
Van-e még valakinek kérdése, véleménye, javaslata ezzel kapcsolatosan? Amennyiben nincs, kérem
aki elfogadja a rendelet-tervezetet a kiosztott melléklettel együtt, kérem kézfelemeléssel jelezze.
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
2/2013. (...) önkormányzati rendelete
a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló
5/2011. (IV.12.) önkormányzati rendelet módosításáról

Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés a) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában,
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. § (1)
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, Felsılajos Község Önkormányzata
Képviselı-testületének a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló 5/2011. (IV.12.)
önkormányzati rendelet 1 melléklet 1.a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében
eljáró Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével a következıket rendeli el:

1. §
(1) Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének a Szervezeti és Mőködési
Szabályzatról szóló 5/2011. (IV.12.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet ) 1.
§ (5) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép:
„(5) Az Önkormányzat szervei: polgármester, a képviselı-testület bizottsága, a közös
önkormányzati hivatal és a jegyzı.”
2. §
(1) A Rendelet 2. §-a a következı (2) bekezdéssel egészül ki:
„(2) A Képviselı-testület hivatalának hivatalos megnevezése: Lajosmizsei Közös
Önkormányzati Hivatal.”
3. §
(1) A Rendelet 4. § (2) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép:
„(2) A Képviselı-testület alakuló ülését a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvényben (továbbiakban: Mötv.) szabályozott határidın belül a
polgármester hívja össze és vezeti.”
4. §
(1) A Rendelet 8. § (2) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép:
„(2) Az üléseket lehetıség szerint az adott hónap utolsó hétfıi napjára 13.00 órára, a
Faluházba hívja össze a polgármester, tartós akadályoztatása esetén az alpolgármester
úgy, hogy a meghívót és a napirendhez kapcsolódó írásos anyagokat a meghívottak
legalább az ülést megelızı 5 nappal hamarabb kézhez kapják. Az ülés Faluháztól eltérı
helyen történı megtartásáról az ülés összehívója dönt.”
(2) A Rendelet 8. § (4) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép:
„(4) A Képviselı-testület összehívására indítvány alapján az Mötv.-ben szabályozottak az
irányadók.”
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5. §
(1) A Rendelet 8.§-a a következı (8) bekezdéssel egészül ki:
„(8) A Képviselı-testület évente egyszer a jegyzı beszámolási kötelezettségének
tárgyalására együttes ülést tart Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületével. Az
ülés levezetésérıl az ülést megelızıen a polgármesterek szóban megállapodnak. Az
együttes ülés tartása esetén a Képviselı-testületek külön-külön szavaznak a napirendi pont
felett azzal, hogy az együttes ülésrıl közös jegyzıkönyv készül.”
6. §
(1) A Rendelet 17. § (1) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép:
„ (1) A képviselı a 12. § (1) bekezdésében foglalt személyekhez, szervhez felvilágosítás
kérése céljából kérdést intézhet, melynek megválaszolására a 16. § (3) bekezdésében
foglaltakat kell alkalmazni. ”
7. §
(1) A Rendelet 23. §-a a következı (13)-(15) bekezdésekkel egészül ki:
„(13) A személyes érintettség bejelentési kötelezettség elmulasztásának kivizsgálására annak ismertté válását követıen azonnal - a Képviselı-testület ügyrendi vizsgálat
lefolytatását rendeli el. A vizsgálat lefolytatása az Ügyrendi Bizottság hatáskörébe tartozik.
(14) A bizottság eljárása során biztosítja az érintett képviselı személyes meghallgatását,
bizonyítékai elıterjesztését, szükség esetén egyéb dokumentumokat kér be.
(15) A bizottság eljárásának lefolytatása után a vizsgálat eredményét a Képviselı-testület
soron következı ülésén elıterjeszti. A Képviselı-testület külön határozattal dönt arról, hogy a
személyesen érintett képviselı részvételével hozott határozatot érvényében fenntartja-e.”

8. §
(1)

A Rendelet 32. § (5) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép:

„(5) A bizottság üléseirıl a tanácskozás lényegét és a bizottság döntéseit szó szerint
tartalmazó jegyzıkönyvet kell készíteni, melynek aláírására az Mötv.-ben foglaltak az
irányadók.”
9. §
(1)

A Rendelet 33. § (1)-(3) bekezdése helyébe a következı rendelkezések lépnek:

„(1) A Képviselı-testület Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületével kötött
megállapodás alapján közös önkormányzati hivatalt hoz létre a 2. § (2) bekezdésében foglalt
hivatalos néven.
(2) A jegyzı az (1) bekezdésben foglalt megállapodás alapján, valamint az Mötv. szabályai
szerint látja el feladatát a Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal vonatkozásában.
(3) A jegyzı az Mötv.-ben szabályozott ügyekben a polgármester egyetértésével jár el az (1)
bekezdésben meghatározott megállapodásban, valamint a Lajosmizsei Közös
Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Mőködési Szabályzatában szabályozottak szerint.”

20

10. §
(1) A Rendelet 2. melléklete 12) pontja helyébe a következı rendelkezés lép:
„12) Dönt a közút területének egyéb nem közlekedési célú igénybevételéhez szükséges
tulajdonosi hozzájárulás megadásáról.”
(2) A Rendelet 2. melléklete 13) pontja helyébe a következı rendelkezés lép:
„13) Véleményezi a szomszédos és a megyei önkormányzat településrendezési
eszközeit.”
(3) A Rendelet 2. melléklete a következı 16. ponttal egészül ki:
„16. Eljár a közúti közlekedésrıl szóló 1988. évi I. törvény 46. § (1) bekezdés a)
pontjában meghatározott önkormányzati közútkezelıi hatáskörbe tartozó ügyekben.”

(4) A Rendelet a 4 melléklettel egészül ki.
11. §
(1) A Rendelet 4.§ (4) bekezdésében a „korelnök” szövegrész helyébe a „polgármester”
szöveg lép.
(2) A Rendelet 5. § -ában az „Ötv-ben” szövegrész helyébe az „Mötv-ben” szöveg lép.
(3) A Rendelet 6. § (5) bekezdésben a „Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatala”
szövegrész helyébe „a Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal” szöveg lép.
(4) A Rendelet 8. § (3) bekezdésében a „korelnök” szövegrész helyébe az „Ügyrendi
Bizottság elnöke” szöveg lép.
(5) A Rendelet 9.§ (1) bekezdésében az „Ötv-ben” szövegrész helyébe az „Mötv-ben”
szöveg lép.
(6) A Rendelet 10. § (2) bekezdés b) pontban a „Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
Népegészségügyi Szakigazgatási Szervének” szövegrész helyébe a „Bács-Kiskun
Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézete”
szöveg lép.
(7) A Rendelet 10. § (4) bekezdés c) pontban a „Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
Népegészségügyi Szakigazgatási Szervének” szövegrész helyébe a „Bács-Kiskun
Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézete”
szöveg lép.
(8) A Rendelet
szöveg lép.

11. § (1) bekezdésben az „Ötv-ben” szövegrész helyébe az „Mötv-ben”

(9) A Rendelet 11. § (3) bekezdésben az „Ötv-ben” szövegrész helyébe az „Mötv-ben”
szöveg lép.
(10) A Rendelet 11. § (4) bekezdésben az „Ötv-ben” szövegrész helyébe az „Mötv-ben”
szöveg lép.
(11) A Rendelet 11. § (5) bekezdésben az „Ötv-ben” szövegrész helyébe az „Mötv-ben”
szöveg lép.

21

(12) A Rendelet 18.§ (1) bekezdésében a „korelnök” szövegrész helyébe az „Ügyrendi
Bizottság elnöke” szöveg lép.
(13) A Rendelet 18. § (2) bekezdésben „Ötv-ben” szövegrész helyébe az „Mötv-ben”
szöveg lép.
(14) A Rendelet 23. § (2) bekezdésben „Ötv-ben” szövegrész helyébe az „Mötv-ben”
szöveglép.
(15) A Rendelet 23. § (4) bekezdésben az „Ötv-ben” szövegrész helyébe az „Mötv-ben”
szöveg lép.
(16) A Rendelet 23. § (6) bekezdés a) pontban az „Ötv-ben” szövegrész helyébe az „Mötvben” szöveg lép.

(17) A Rendelet 24. § (2) bekezdésben az „Ötv-ben” szövegrész helyébe az „Mötv-ben”
szöveg lép.
(18) A Rendelet 24. § (3) bekezdésben az „Ötv-ben” szövegrész helyébe az „Mötv-ben”
szöveg lép.
(19) A Rendelet 24. § (4) bekezdésben az „Ötv-ben” szövegrész helyébe az „Mötv-ben”
szöveg lép.
(20) A Rendelet 25. § (5) bekezdésben az „Ötv-ben” szövegrész helyébe az „Mötv-ben”
szöveg lép.
(21) A Rendelet 27. § (2) bekezdésben az „Ötv-ben” szövegrészek helyébe az „Mötv-ben”
szöveg lép.
(22) A Rendelet 27. § (3) bekezdésben az „Ötv-ben” szövegrészek helyébe az „Mötv-ben”
szöveg lép.
(23) A Rendelet 27. § (6) bekezdésben az „Ötv-ben” szövegrész helyébe az „Mötv-ben”
szöveg lép.
(24) A Rendelet 27. § (6) bekezdésben a „Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatala”
szövegrész helyébe „a Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal” szöveg lép.
(25) A Rendelet 27. § (7) bekezdésben a „törvényességi ellenırzés céljából az Ötv-ben”
szövegrész helyébe a „törvényességi felügyelet céljából az Mötv-ben” szöveg lép.
(26) A Rendelet 32. § (1) bekezdésben a „munkanappal” szövegrész helyébe a „nappal”
szöveg lép.
(27) A Rendelet 32. § (3) bekezdésben az „Ötv.” szövegrész helyébe az „Mötv.” szöveg
lép.
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12. §
(1)

Hatályát veszti a Rendelet:
1.
2.
3.
4.
5.

4. § (3) bekezdése,
17. § (3) bekezdése,
23. § (6) bekezdés b) pontjában „A Képviselı-testület” szövegrész,
27.§ (3) bekezdés a) pontja,
2. melléklet 2) pontja.

13. §

(1) Ez a rendelet a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a kihirdetését követı napon lép
hatályba.
(2) A rendelet 1-2.§-a, 5.§-a, 9.§-a, 11.§ (3), (24) bekezdése 2013. március 1. napján lép
hatályba.
(3) A rendelet 2013. március 2. napján hatályát veszti.

Juhász Gyula
polgármester

Muhariné Mayer Piroska
aljegyzı

A kihirdetés napja: 2013. ……………..
Muhariné Mayer Piroska
aljegyzı
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1. melléklet a 2/2013. (...) önkormányzati rendelethez
„4 melléklet az 5/2011. (IV.12. ) önkormányzati rendelethez

Felsılajos Község Önkormányzata a következı szakfeladatokat használja:
3600001
3700001
3821011
4221001
5220011
6800011
6800021
8130001
8411121
8411241
8411261
8414021
8414031
8419079
8821115
8821125
8821135
8821145
8821155
8821175
8821185
8821195
8821225
8821235
8821245
8822025
8822035
8899675
8903011
8904411
9804421
8906021
9311021

Víztermelés,-kezelés,-ellátás
Szennyvíz győjtése, tisztítása, elhelyezése
Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása
Folyadék szállítására szolgáló közmő építése
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
Zöldterület kezelés
Önkormányzati jogalkotás
Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység
Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége
Közvilágítás
Városgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások
Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel
Aktív korúak ellátása
Idıskorúak járadéka
Lakásfenntartási támogatás normatív alapon
Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás
Ápolási díj alanyi jogon
Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás
Kiegészítı gyermekvédelmi támogatás
Óvodáztatási támogatás
Átmeneti segély
Temetési segély
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
Közgyógyellátás
Köztemetés
Mozgáskorlátozottak gépjármőszerzési és átalakítási támogatása
Civil szervezetek mőködési támogatása
Rövid idıtartamú közfoglalkoztatás
Foglalkoztatást helyettesítı támogatásra jogosultak hosszabb idıtartamú közfoglalkoztatása
Szakmai érdekképviseleti tevékenység támogatása
Sportlétesítmények mőködtetése és fejlesztése”
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3. napirendi pont:
A társulások által fenntartott intézmények éves költségvetésének elfogadásához elızetes
egyetértés
Juhász Gyula polgármester: Ebben az anyagban szinte a költségvetésbıl visszaköszönı számokat
láthatunk. A közoktatási intézmény fenntartó társulási megállapodás rendelkezik a költségek
viselésének módjáról, mely szerint a felsılajosi tagintézmény bevételei és kiadásai közötti
különbözetet Felsılajos Önkormányzatának meg kell téríteni. 2013. január 1-tıl már csak a Meserét
Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde tartozik a fent említett intézményfenntartó társulás
hatálya alá. Ez az összeg tervezet szerint 2013. évre 1.443.000 forint. Ez az összeg Felsılajos
költségvetésébe, mint mőködési célú támogatás értékő kiadás betervezésre került, Lajosmizse Város
költségvetésébe ugyanilyen összeggel bevételként szerepel. Lajosmizse és Felsılajos Egészségügyi,
Gyermekjóléti és Szociális Intézményfenntartó Társulása társulási megállapodása 4.2 pontja alapján a
települési önkormányzatok Képviselı-testületei a megosztás alapján számított költséghányadot a saját
költségvetésükben tervezik. A hozzájárulás megállapításában a Képviselı-testületeket egyetértési jog
illeti meg. Az intézmény mőködéséhez szükséges költségek fedezetét a társult önkormányzatok
lakosságszámuk, illetve az ellátottak száma szerint biztosítják a feladatok tekintetében, mely 2013.
évben 5.642.000 forint. Ezen megállapodás alapján biztosítjuk az iskolai és óvodai étkeztetést is,
melyekre átadott összeg: 3.994.000.- Ft. A két feladatra összesen 9.636.000.- Ft. Nagyon fontos
dolognak tartom, hogy ezeket a szolgáltatásokat a Felsılajosi emberek is igénybe tudják venni, ha nem
lenne a társulás, nem is tudom, hogyan oldanánk meg ezeket a feladatokat. Van-e valakinek kérdése,
véleménye, javaslata ezzel kapcsolatban? Amennyiben nincs, kérem aki elfogadja a határozattervezetet, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 5 igen szavazattal –
ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi határozatot hozta:

9/2013. (II. 14.) ÖH.
A társulások által fenntartott intézmények éves
költségvetésének elfogadásához elızetes egyetértés

Határozat
Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete elızetes egyetértését adja, hogy
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testülete a társulások által fenntartott
intézményei éves költségvetését a rendelet tervezetben foglalt tartalommal elfogadja.

Felelıs: Képviselı-testület
Határidı: 2013. február 14.

4. napirendi pont:
Településfejlesztési koncepció kiegészítése
Juhász Gyula polgármester: Felsılajos településrendezési eszközeinek módosításáról döntöttünk
2011. és 2012. években több alkalommal is. A rendezési terv módosításának terve elkészült, a
módosítási, egyeztetési eljárás folyamatban van. A véleményezés során az Állami Fıépítész jelezte,
hogy szükséges a településfejlesztési koncepció kiegészítése. Ha minden rendben lezajlik, akkor a
végleges rendezési terv áprilisban meglesz. Van-e valakinek kérdése, véleménye, javaslata ezzel
kapcsolatban? Amennyiben nincs, kérem aki elfogadja a határozat-tervezetet, kézfelemeléssel jelezze.
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Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az
alábbi határozatot hozta:

10/2013. (II. 14.) ÖH.
Településfejlesztési koncepció kiegészítése
Határozat

1.) Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a 15/2004. (VII.16.) határozattal
elfogadott településfejlesztési koncepció „2.5 Gazdaság” címő, „Idegenforgalom” alcímő
részét a következı bekezdéssel egészíti ki:
„Az adottságok kihasználásával a telektulajdonosok igényének megfelelıen sajátos
idegenforgalmi jelentıségő területkijelölésekre is szükség van, amennyiben azok környezeti
illeszkedése biztosított. Ilyenek lehetnek a sporttal, ismeretterjesztéssel kapcsolatos
területkijelölések, mint pl. az állatkert vagy extrém sportlétesítmények.”

Felelıs: Képviselı-testület, polgármester
Határidı: 2013. február 14.

5. napirendi pont:
A 2012. január 01-tıl 2012. december 31-ig tartó idıszakban a Képviselı-testület által
meghozott és 2012. december 31-ig lejárt határidejő határozatainak végrehajtása
Juhász Gyula polgármester: Az elıterjesztésbıl kiderül, hogy a 2012-ben milyen határozatokat
hoztunk, és hogy vittük ezeket véghez. Volt egy olyan döntésünk is, hogy ingyenes használatra
átadjuk az Önkormányzati tulajdonban lévı, vízgazdálkodási létesítményeket a Dunamenti és
Kiskunsági Vízgazdálkodási Társulat részére. A határozati kivonat megküldésre került a Dunamenti és
Kiskunsági Vízgazdálkodási Társulat részére, melyet a Társulat többszöri megkeresésünkre sem
küldött meg részünkre. A könyvtárral kapcsolatosan pedig várjuk a KIK egyeztetését. Van-e valakinek
kérdése, véleménye, javaslata ezzel kapcsolatban? Amennyiben nincs, kérem aki elfogadja a
határozat-tervezetet, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 5 igen
szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi határozatot hozta:

11/2013. (II. 14.) ÖH.
A 2012. január 01-tıl 2012. december 31-ig
tartó idıszakban a Képviselı-testület által meghozott
és 2012. december 31-ig lejárt határidejő határozatainak
végrehajtásáról szóló jelentés elfogadása
Határozat
Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete az aljegyzı jelentését – a 2012.
január 01-tıl 2012. december 31-ig tartó idıszakban a Képviselı-testület által meghozott és
2012. december 31-ig lejárt határidejő határozatainak végrehajtásáról – elfogadja.
Határidı: 2013. február 14.
Felelıs: Képviselı-testület
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6. napirendi pont
A Fekete István Általános Iskola, Kollégium és Sportiskola vonatkozásában a felvételi
körzethatárok meghatározására vonatkozó vélemény
Juhász Gyula polgármester: A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal véleményt kért tılünk az
iskolai körzethatárok kialakítására. 29 Felsılajosi gyermek jár az iskolánkba, és 26 Lajosmizsei.
Kérjük, hogy a határok Lajosmizsére is legyenek kiterjesztve, mivel 5. osztálytól a gyermekek
túlnyomó része úgyis Lajosmizsén folytatja tanulmányait. Lajosmizsén is hasonló anyag készül, ott
pedig Felsılajosra lesz kiterjesztve a körzethatár. A kérdésem az lenne, hogy máshonnan is vehetünk
fel gyermekeket?
Muhariné Mayer Piroska aljegyzı: Jelen információk alapján igen, mivel szabad iskolaválasztás
van. Azon a településen, ahol nyolc alsó tagozatos korú gyermek rendelkezik lakóhellyel és a
demográfiai adatok alapján feltételezhetı, hogy ez a létszám legalább három évig fennmarad, továbbá
ha a szülık ezt igénylik, a települési önkormányzat kezdeményezésére az állami intézményfenntartó
központ a hivatal tájékoztatása mellett gondoskodik arról, hogy helyben mőködjék az alsó tagozat
feladatait ellátó tagiskola. Ez garantálja, hogy az alsó tagozaton az oktatás továbbra is biztosított lesz.
Most már ugye azért nincs olyan rálátása az iskolára az önkormányzatnak, de mindenképpen az lenne
a jó, ha a gyerekek továbbra is ide járhatnának. Folyamatosan változik minden, soha nem tudhatjuk,
hogy hol húzzák meg a határt, hány fıvel lehet majd iskolát mőködtetni.
Juhász Gyula polgármester: Ezzel korábban is foglalkoztunk már. Azt azért el tudjuk képzelni, hogy
ha csak 8 kisgyermek jár iskolába, hogy tud mőködni az az iskola. Itt inkább csak a törvényi
változások miatt izgulhatunk. Megteszünk mindent azért, hogy az iskolánk továbbra is mőködjön.
Amikor megkaptuk a levelet, beszéltem a Váradi úrral, de folyamatosan tartani kell a velük a
kapcsolatot, hogy mi a döntésük velünk kapcsolatban.
Muhariné Mayer Piroska aljegyzı: Vagy pedig már elıre egy egyeztetést kell kérni, amikor elmegy
nekik a határozat.
Juhász Gyula polgármester: Jó, akkor majd írunk egy kísérılevelet, melyben egyeztetést kérünk,
nehogy a beiratkozásnál problémák legyenek. Van-e valakinek kérdése, véleménye, javaslata ezzel
kapcsolatban? Amennyiben nincs, kérem aki elfogadja a határozat-tervezetet, kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az
alábbi határozatot hozta:

12/2013. (II. 14.) ÖH.
A Fekete István Általános Iskola, Kollégium és Sportiskola
vonatkozásában a felvételi körzethatárok meghatározására vonatkozó vélemény

Határozat
1.) Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a Bács-Kiskun Megyei
Kormányhivatal részére javasolja, hogy a Fekete István Általános Iskola, Kollégium és
Sportiskola Felsılajosi Tagintézménye és Lajosmizsei Általános Iskolai Tagintézménye
vonatkozásában felvételi körzethatárként egyaránt Lajosmizse város és Felsılajos község
közigazgatási területét jelölje meg.
2.) Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete az 1.) pontban meghatározott
javaslatának indokolásaként az alábbiakat adja elı:
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-

Mindkét település településszerkezetét figyelembe véve jelentıs külterülettel
rendelkezik. Ennek következtében elsısorban a gyermekek érdekeit szem elıtt tartva,
adott esetben az általános iskolai nevelés-oktatás elsı-negyedik évfolyamon
könnyebben elérhetı az egymással határos településen lévı, ugyanazon köznevelési
intézmény tagintézményében. A Felsılajosi tagintézményben jelenleg 26 fı
lajosmizsei és 29 fı felsılajosi gyermek veszi igénybe elsı-negyedik évfolyamon a
nevelést és oktatást.
- A Felsılajosi Tagintézményben csak elsıtıl a negyedik évfolyam végéig folyik
oktató-nevelı munka, ezt követıen az ötödik-nyolcadik évfolyamon a felsılajosi
gyermekek tankötelezettségüknek - évtizedek óta és jelenleg is - Lajosmizsén tesznek
eleget.
3.) Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete felkéri a polgármestert, hogy
fentiekrıl a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatalt tájékoztassa.

Felelıs: Képviselı-testület
Határidı: 2013. február 14.

7. napirendi pont
Egyebek
Juhász Gyula polgármester: Egyebek napirendi ponton belül van valakinek mondanivalója? Nincs.

8. napirendi pont
Interpelláció
Juhász Gyula polgármester: Interpelláció esetleg? Amennyiben nincs, és mivel több napirendi pont
nincs, ezért a Képviselı-testületi ülést 09.50 órakor bezárom.

kmf.
/:Juhász Gyula sk./
polgármester

/:Muhariné Mayer Piroska sk. /
aljegyzı
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