Felsılajos Község
Önkormányzata
II/59/4/2014.

Rendkívüli Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve
2014. február 27.

Az ülésen hozott rendeletek és határozatok száma és tárgya:
Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 3/2014. (...) önkormányzati rendelete
a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról
Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2014. (...) önkormányzati rendelete
a nem közmővel összegyőjtött háztartási szennyvíz begyőjtésére vonatkozó közszolgáltatás helyi
szabályairól
Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 5/2014. (...) önkormányzati rendelete
a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló 5/2011. (IV.12.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 6/2014. (...) önkormányzati rendelete
a 2013. évi költségvetésrıl szóló 1/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

5/2014. (II. 27.) ÖH

A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának
módosítása

6/2014. (II. 27.) ÖH

Az Aranyhomok Kistérségfejlesztési Egyesület Alapszabályának
elfogadása

7/2014. (II. 27.) ÖH

Felsılajos Község Önkormányzat saját bevételei és adósságot
keletkeztetı ügyleteibıl eredı fizetési kötelezettségei a
költségvetési évet követı három évben

Jegyzıkönyv

Készült: Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. február 27-én 13.15 órakor
Lajosmizsén a Városháza Dísztermében megtartott rendkívüli Képviselı-testületi ülésérıl.
Jelen vannak: Juhász Gyula polgármester, Majoros István, Makainé Antal Anikó képviselık. Kun
János alpolgármester és Czigány Lajos képviselı jelezték, hogy nem tudnak részt venni a mai
ülésünkön. A Képviselı-testület létszáma összesen 3 fı.
Tanácskozási joggal meghívottak:

dr. Balogh László jegyzı
Muhariné Mayer Piroska aljegyzı
Rostásné Rapcsák Renáta intézményi referens
Kasnyikné Földházi Tünde vezetı tanácsos
Horváth Sándor pályázati referens

Jegyzıkönyvvezetı:

Terenyi Helga

Juhász Gyula polgármester: Tisztelettel köszöntök mindenkit, aki a mai rendkívüli ülésünkön
megjelent. Megállapítom, hogy három képviselı jelen van, így az ülés határozatképes. Kun János
alpolgármester és Czigány Lajos képviselı jelezték, hogy nem tudnak részt venni a mai ülésünkön.
A meghívóban 6 napirendi pont szerepel, van-e esetleg valakinek más napirendre javaslata?
Amennyiben nem, akkor kérem, aki egyetért a napirendi pontokkal, kézfeltartással jelezze.
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az
alábbi napirendi pontot fogadta el:
Napirend

Elıterjesztı
(…) Juhász Gyula
polgármester

1.

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének …/2014.
önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

2.

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének …/2014. (…) dr. Balogh László
önkormányzati rendelete a nem közmővel összegyőjtött háztartási szennyvíz jegyzı
begyőjtésére vonatkozó közszolgáltatás helyi szabályairól

3.

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének a Szervezeti és Juhász Gyula
Mőködési Szabályzatról szóló 5/2011. (IV. 12.) önkormányzati rendelet polgármester
módosítása és a Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának
módosítása

4.

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének …/2014. (…) Juhász Gyula
önkormányzati rendelete a 2013. évi költségvetésrıl szóló 1/2013. (II. 15.) polgármester
önkormányzati rendelet módosításáról

5.

Az Aranyhomok Kistérségfejlesztési Egyesület alapszabályának elfogadása

6.

Juhász Gyula
polgármester
Felsılajos Község Önkormányzat saját bevételei és adósságot keletkeztetı Juhász Gyula
ügyleteibıl eredı fizetési kötelezettségei a költségvetési évet követı három évben polgármester
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1. napirendi pont:
Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének …/2014. (…) önkormányzati
rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról
Juhász Gyula polgármester: A hulladékgazdálkodással nagyon sokat foglalkoztunk az elmúlt
idıkben. Most viszont a Kormányhivatal törvényességi felhívást tett a képviselı-testület felé
mulasztásban megnyilvánuló törvénysértés miatt. Tavaly ugyan több döntést is hoztunk ebben a
témában, de a rendelet teljes körő felülvizsgálatát nem végeztük el. A törvénysértés megszüntetése
érdekében tett intézkedésekrıl a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatalt 2014. március 20-ig értesíteni
kell. Eddig egy rendeletben szabályoztuk a szilárd és a folyékony hulladékot, most ezt külön kellett
venni, és egy új rendeletet kellett alkotni a szilárd hulladékra is és a folyékony hulladékra is. Mint
tudjuk, a szilárd hulladékkezelési közszolgáltatónk az Izsák-Kom Kft, akikkel 2015. december 31-ig
van szerzıdésünk. Már azt is említettük korábban, hogy akinek 35 literes edényzete van, az maradhat,
elszállítják továbbra is. Ezt a 70 év feletti egyedülállók vehették igénybe, és a szállítási költség 50 %át az Önkormányzat átvállalta. A mellékletben megtalálható a kérelem is.
dr. Balogh László jegyzı: Csak jelezni szeretném, hogy a számozást a számítógép vélhetıen felülírta,
a 8. §-ban a 4-es pont után természetesen 5. pont jön, és a 19 § 18§-ra módosul.
Kasnyikné Földházi Tünde vezetı tanácsos: Szeretném elmondani, hogy véleményezés céljából
meg kellett küldeni a Környezetvédelmi Felügyelıségnek, ez megtörtént, és várjuk a válaszukat.
Muhariné Mayer Piroska aljegyzı: Ennek a hatályon kívül helyezése három lépcsıs, korábban egy
rendeletben szerepelt a szilárd és a folyékony hulladék, tehát most a szilárd hulladékos rendelet
elfogadásával az elızı rendeletnek csak a szilárd hulladékra vonatkozó rendelkezéseit helyezi
hatályon kívül. Majd a második napirendként tárgyalt folyékony hulladékos rendelet rendelkezései
helyezik hatályon kívül a folyékonyra vonatkozó szakaszokat. És majd amikor április 1-én hatályba
lép a folyékony hulladékos rendelet minden szakasza, akkor tudja teljesen hatályon kívül helyezni a
régi rendeletet.
Juhász Gyula polgármester: Köszönöm szépen a kiegészítést. Kérdezem, hogy van-e valakinek
kérdése, véleménye, javaslata ezzel kapcsolatosan? Amennyiben nincs, aki elfogadja a rendelettervezetet, kérem kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 3 igen szavazattal
– ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi rendeletet alkotta:
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Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének
3/2014. (…) önkormányzati rendelete
a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV.
törvény 35. §-ában, 39. § (2) és (5) bekezdésében és, a 88. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1)
bekezdés 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a környezet védelmének általános
szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (3) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében
eljáró Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség
véleményének kikérésével a következıket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. §
(1) Felsılajos Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) Felsılajos Község
közigazgatási területén történı hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátására az Izsák-Kom
Nonprofit Kft-vel (6070 Izsák, Vadas dőlı 0394/6 hrsz.) (a továbbiakban: közszolgáltató) köt
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerzıdést, mely alapján a közszolgáltató a
hulladékgazdálkodási közszolgáltatást 2013. december 15. napjától 2015. december 31 napjáig
látja el.
(2) A rendelet tárgyi hatálya kiterjed az alábbi hulladékokra:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

háztartási hulladék,
háztartási hulladékhoz hasonló hulladék,
elkülönítetten győjtött hulladék,
lomhulladék,
közterületen elhagyott hulladék,
építési-bontási hulladék.

(3) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás kiterjed a közszolgáltatás körébe tartozó (2) bekezdés a) e) pontjaiban meghatározott hulladékok átvételére, elszállítására és hulladékkezelési engedéllyel
rendelkezı hulladékkezelınek történı átadására.

2. Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának rendje és módja, a közszolgáltató és az
ingatlanhasználó ezzel összefüggı jogai és kötelezettségei
2. §
(1) A közszolgáltató köteles a rendelet keretein belül a hulladékkelési közszolgáltatást rendszeresen,
legalább hetente egy alkalommal, szerdai napon ellátni.
(2) A közszolgáltató feladata a szolgáltatás folyamatosságának biztosítása. A közszolgáltató az
elmaradt begyőjtést 24 órán belül, vagy az akadály (mőszaki hiba, útlezárás, idıjárási viszonyok,
természeti katasztrófa) elhárulását követıen köteles elvégezni. A szokásostól eltérı begyőjtés
idıpontjáról a közszolgáltató köteles az ingatlanhasználókat tájékoztatni.
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(3) A közszolgáltató köteles gondoskodni a szolgáltatás idıtartama alatt a közszolgáltatást
igénybevevık számára tájékoztatási rendszer kiépítésérıl, valamint ügyfélszolgálat
mőködtetésérıl, melynek kirendeltsége Lajosmizse Város közigazgatási területén mőködik.

3. §

(1) Az ingatlanhasználó köteles a közszolgáltatást igénybe venni, a közszolgáltatóval a
közszolgáltatási szerzıdést megkötni, valamint a közszolgáltató részére a 16. § (1) bekezdésében
meghatározott adatokat szolgáltatni.
(2) A közszolgáltató a települési hulladék begyőjtését az ingatlanhasználó - a közszolgáltató részére
benyújtott - írásbeli kérelme alapján az alábbi esetekben szüneteltetheti:
a) az ingatlan beépítetlen, és települési hulladék nem keletkezik;
b) az ingatlanhasználó tartósan (minimum 30 napig) távol van, amit a közszolgáltatónak a
távollét
kezdete
elıtt
legalább
15
nappal
a
távollét
várható idıtartamának megjelölésével - írásban elıre bejelent, és a távollét
idıtartama alatt az ingatlant más sem használja;
c) az ingatlant egyedül használó önmaga ellátására képtelen és nappali ellátásáról igazolható
módon más helyen gondoskodnak.
(3) A szüneteltetést a közszolgáltató részére történı bejelentést követı hónap 1. napjától lehet
igénybe venni.
(4) Az írásbeli kérelemben foglaltak valóságtartalmát a közszolgáltató ellenırizni jogosult.

4. §
(1) A helyi kötelezı hulladékgazdálkodási közszolgáltatás keretében a jogviszony a közszolgáltató, és
az ingatlanhasználó között az alábbi módon jöhet létre:
a) a közszolgáltatás elsı igénybevételével,
b) a szerzıdés írásba foglalásával.
(2) Az ingatlanhasználó és a közszolgáltató között kötendı szolgáltatási szerzıdésnek legalább az
alábbiakat kell tartalmaznia:
a) a közszolgáltató adatait, telefonszámát, elérhetıségét, az ügyfélszolgálatra vonatkozó
adatokat,
b) természetes személy ingatlanhasználó estében, annak családi és utónevét, születési helyét
és idejét, anyja nevét, lakcímét,
c) gazdálkodó szervezet ingatlanhasználó esetében, annak nevét, székhelyének, telephelyének
címét, adószámát, képviseletére jogosult természetes személy családi és utónevét,
d) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj mértékét,
e) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásával érintett ingatlan címét,
f) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásával érintett győjtıedény méretét,
g) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának az ingatlanhasználóra vonatkozó
rendjét,
h) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás jogszabályban nem szabályozott részletes
feltételeit,
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i)

a közszolgáltató és az ingatlanhasználó jogszabályban nem szabályozott jogait és
kötelezettségeit.

(3) Amennyiben nem kerül sor a közszolgáltatás elsı igénybevételét megelızıen írásbeli szerzıdés
megkötésére, ebben az esetben a közszolgáltató köteles a közszolgáltatás elsı igénybevételének
idıpontját, az igénybe vétel során használt hulladékgyőjtı edény őrmértékét dokumentálni, és
ennek megfelelıen szolgáltatni, az ellenértéket jogosult beszedni.
5. §
(1) Az ingatlanhasználó 35, 60, 80, 110 és 120 literes mérető, szabványos győjtıedények közül
választhat a vegyes hulladék győjtéséhez, a települési hulladék egyes összetevıinek elkülönített
győjtéséhez erre a célra gyártott, és a hulladékfajtához igazodó jelzéssel ellátott hulladékgyőjtı
zsákot vehet igénybe.
(2) 35 literes mérető győjtıedényt - az ingatlanhasználó által a közszolgáltató részére benyújtott
írásbeli kérelem alapján - az egyszemélyes háztartás vehet igénybe, valamint az a 70. életévet
betöltött személy, aki kizárólag 70. életévet betöltött személlyel él együtt.
(3) Amennyiben az ingatlanhasználó saját tulajdonú, az (1) bekezdésben meghatározott mérető
győjtıedénnyel nem rendelkezik, úgy azt a tárolhatóság és ürítési gyakoriság figyelembe
vételével a közszolgáltatótól:
a) megvásárolhatja, vagy
b) bérbe veheti, így az továbbra is a közszolgáltató tulajdona marad.
(4) A közszolgáltató által bérbe adott győjtıedény használatáért az ingatlanhasználó bérleti díjat fizet.
(5) Az ingatlanhasználó a győjtıedény bérlete esetén köteles gondoskodni annak megırzésérıl és
állagmegóvásáról.
(6) Amennyiben a győjtıedényt bizonyíthatóan a közszolgáltató rongálja meg, úgy a győjtıedény
javításának, kicserélésének költségei a közszolgáltatót terhelik, függetlenül a győjtıedény
tulajdonosától.
6. §
(1) Az ingatlanhasználó köteles a települési hulladékot tartalmazó győjtıedényt a szállítási napokon –
a közszolgáltató által megjelölt idıpontig – a közterületre kihelyezni. A győjtıedényt a
közterületen úgy kell elhelyezni, hogy az a közlekedés biztonságát ne veszélyeztesse, a közterületet
ne szennyezze és abban kárt ne tegyen.
(2) A hulladékról szóló törvényben, valamint az (1) bekezdésben foglaltakon kívüli idıpontban a
hulladék közterületen történı tárolása, illetve elhelyezése tilos.
(3) A települési hulladékot csak a közszolgáltató szállítójármővéhez rendszeresített győjtıedényben,
ezt meghaladó mennyiséget – a közszolgáltató által térítés ellenében biztosított – hulladékgyőjtés
céljára gyártott hulladékgyőjtı zsákban lehet elhelyezni. A győjtıedényben, mőanyag zsákban
elhelyezett hulladék nem tartalmazhat olyan mérgezı, tőz-és robbanásveszélyes, valamint
folyékony továbbá – külön jogszabály alapján – különleges kezelést igénylı veszélyes hulladékot,
amely a szállítómunkások vagy más testi épségét, életét, egészségét veszélyezteti, a város
természetes és épített környezetét szennyezi, a növény-, és állatvilágot károsítja, a szállítójármő
mőszaki berendezéseit megrongálhatja.
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(4) A (3) bekezdésben foglaltaknak nem megfelelıen kihelyezett hulladék elszállítását a közszolgáltató
megtagadhatja. Az ürítés megtagadásáról és annak indokairól a közszolgáltató az ingatlanhasználót
írásban értesíti.
(5) A győjtıedény tisztántartásáról, fertıtlenítésérıl annak tulajdonosa, bérlet esetén a használója
szükség szerint, de legalább negyedévente gondoskodni köteles.
(6) Amennyiben a győjtıedény kihelyezése során a közterületre hulladék kerül, úgy a közterület
tisztításáról az ingatlanhasználó köteles haladéktalanul gondoskodni.
(7) A közterületen szervezett rendezvény során keletkezett hulladék tárolásáról, szállításáról,
ártalommentes elhelyezésérıl – a közszolgáltatóval kötött külön szerzıdés alapján – a rendezvény
szervezıje köteles gondoskodni.
(8) Az ingatlanhasználó jogosult a Közszolgáltató tevékenységével kapcsolatban panasszal élni,
melynek során valós tényeket kell közölnie, és jóhiszemően kell eljárnia. Az ingatlanhasználónak
joga van arra, hogy a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással kapcsolatos javaslatait
megfogalmazza, észrevételt tegyen, és arra érdemben tájékoztatást kapjon.
7. §
(1) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásba újonnan bekapcsolódó ingatlanhasználó a
közszolgáltatónak köteles bejelenteni, hogy a közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté vált. A
tiszta jogi helyzet megteremtése érdekében az ingatlanhasználó köteles továbbá a közszolgáltatási
szerzıdés írásba foglalását kezdeményezni.
(2) Az ingatlanhasználó személyében bekövetkezı változás esetén az ingatlan korábbi használója,
valamint az új használója 15 napon belül köteles e tényt a közszolgáltatónak írásban bejelenteni.
Az ingatlan új használójának az ingatlanhasználó személyében történı változás bekövetkezésétıl
számított 15 napon belül kell a szerzıdéskötési kötelezettségének eleget tenni.
(3) A korábbi ingatlanhasználót a közszolgáltatási díjfizetési kötelezettség az ingatlanhasználó
személyében bekövetkezı változás napjáig terheli. Az új ingatlanhasználót a közszolgáltatási
díjfizetési kötelezettség az ingatlanhasználó személyében bekövetkezı változás napját követı
naptól terheli.

8. §

(1) A közszolgáltató évente egy alkalommal térítésmentesen biztosítja az ingatlanhasználók részére a
lomhulladék kijelölt idıszakon belül történı elszállítását. A lomtalanítás évente történı
megszervezése a közszolgáltató feladata.

(2) A lomtalanítás idejérıl
ingatlanhasználókat.

a

közszolgáltató

köteles

hirdetmény

útján

tájékoztatni

az

(3) Az ingatlanhasználó az (1) bekezdésben meghatározott lomtalanításon túl, a
hulladékgazdálkodási közszolgáltatás keretében rendszeresített győjtıedény méreteit meghaladó
települési hulladékot közszolgáltatóval egyeztetett idıpontban, térítés ellenében, a házhoz menı
lomtalanítás keretében is elszállíttathatja.
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(4) A közszolgáltató a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás keretében térítés ellenében gondoskodik
az ingatlanhasználó kérésére az építési-bontási hulladék átvételérıl, elszállításáról és
hulladékkezelési engedéllyel rendelkezı hulladékkezelınek történı átadásáról.

9. §
(1) A közterületen elhagyott, illetve az ellenırizetlen körülmények között elhelyezett települési
hulladék eltávolításáról, elszállításáról az Önkormányzat a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás
keretein belül gondoskodik.

(2) A hulladék jogellenes elhelyezésével, elhagyásával kapcsolatban a hulladékról szóló törvény
alapján kell eljárni.

10. §
(1) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj megfizetésének módjáról és a számlázás rendjérıl a
közszolgáltató az ingatlanhasználót írásban tájékoztatja.
(2) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj megfizetése a közszolgáltató által kiállított számla
alapján, - a 15. § (5) bekezdésében meghatározott kivétellel - negyedévente történhet.
(3) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás díja magában foglalja a szállítási napon történı települési
hulladék győjtésének és elszállításának, a hulladékgyőjtı szigetrıl begyőjtött újrahasznosítható
hulladékok elıkezelıhöz vagy hasznosítóhoz történı szállításának és elıkezelésének, a
lomtalanításnak, valamint a hulladék ártalmatlanításának költségét.
3. Elkülönítetten győjtött hulladék
11. §
(1) Az önkormányzat tagja a Duna-Tisza Közi Nagytérség Regionális Hulladékgazdálkodási
Rendszernek. A regionális hulladékgazdálkodási rendszer európai uniós támogatás igénybe
vételével valósult meg.
(2) Az ingatlanhasználó köteles a települési hulladék meghatározott anyagfajta – papír, mőanyag –
szerinti elkülönített győjtésére a házhoz menı hulladékgyőjtési közszolgáltatás keretében.
(3) A házhoz menı, elkülönített hulladékgyőjtéshez szükséges, hulladékfajtára utaló jelzéssel ellátott
hulladékgyőjtı zsákot a közszolgáltató térítésmentesen biztosítja.
(4) Az ingatlanhasználó köteles együttmőködni a hulladék mennyiségének csökkentését célzó, a
háztartásokban képzıdı veszélyes hulladék komponensek elkülönített győjtését igénylı
kezdeményezésekben.
(5) A hulladékgyőjtı szigeten történı elkülönített hulladékgyőjtés kiterjed az ingatlanhasználónál
keletkezett és elkülönítetten győjtött mőanyag, papír, és üveg hulladékfajtákra, melyet az edényben
elhelyezni csak hulladék fajtánként válogatva lehet.
(6) A közszolgáltató köteles a település közterületén kihelyezetett hulladékgyőjtı sziget konténereit
rendszeresen ellenırizni, telített állapotban a hulladékot begyőjteni és elszállítani.
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(7) A közszolgáltató köteles gondoskodni a hulladékgyőjtı sziget területének tisztántartásáról, a
győjtıedényen kívül elhelyezett többlethulladék elszállításáról.
(8) A közszolgáltató alvállalkozóként igénybe veszi a Hírös Hulladékgazdálkodási Kft-t, melynek
tevékenysége az elkülönítetten győjtött hulladék átvételére, elszállítására és hulladékkezelési
engedéllyel rendelkezı hulladékkezelınek történı átadására terjed ki. Az igénybe vett alvállalkozó
által végzett tevékenyég ebben az esetben nem haladhatja meg a hulladékgazdálkodási
közszolgáltatás keretében végzett tevékenység 30 % -át.

4. A települési hulladék elhelyezése
12. §
(1) Települési hulladékot a közszolgáltató a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedélyében
meghatározott ártalmatlanító helyre szállítja.

5. Díjfizetési kedvezmény
13. §
(1) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj összegébıl - a (3) bekezdésben foglalt kivétellel kedvezményre jogosult az a természetes személy ingatlanhasználó, aki 70. életévét betöltötte és –
Felsılajos Községben bejelentett lakóhelyén, ennek hiányában tartózkodási helyén – egyedül, vagy
kizárólag 70. életévét betöltött személlyel él. A kedvezmény iránti kérelmet a Lajosmizsei Közös
Önkormányzati Hivatal Felsılajosi Kirendeltségénél kell benyújtani.
(2) A díjfizetési kedvezmény összege az (1) bekezdésben meghatározott természetes személy
ingatlanhasználó részére a közszolgáltatási szerzıdés alapján fizetendı hulladékgazdálkodási
közszolgáltatási díj 50 %-a.
(3) Díjfizetési kedvezmény a 110 és a 120 literes győjtıedénnyel rendelkezık részére nem adható.
(4) A díjfizetési kedvezmény igénylésére a rendelet 1. mellékletében található kérelemnyomtatványt
kell benyújtani, melyhez csatolni kell a közszolgáltatás igénybevételére vonatkozó szerzıdés
másolatát is.
(5) Megállapított kedvezmény esetében a közszolgáltató a kedvezménnyel csökkentett összegben
küld számlát a kedvezménnyel érintett idıszakra a kedvezményezett részére.
(6) A kedvezményre való jogosultság a kérelem benyújtását követı hónap elsı napjától keletkezik.
(7) A díjfizetési kedvezmény megállapítása határozatlan idıre történik.

14. §
(1) A díjfizetési kedvezményre való jogosultság feltételeiben bekövetkezett változást a díjfizetési
kedvezményre jogosult a változást követı 15 napon belül köteles bejelenteni.
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(2) A díjfizetési kedvezményre való jogosultság megszőnik a díjfizetési kedvezményben részesülı
halálával.
(3) A díjfizetési kedvezményre való jogosultságot meg kell szüntetni, amennyiben a kérelmezı
körülményei oly módon változnak meg, hogy a 13. § (1) bekezdésében meghatározott feltételek
alapján a mentességre nem jogosult.

6. Az üdülıingatlanokra, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással összefüggı
személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályok
15. §
(1) Az ingatlan-nyilvántartásban üdülı, vagy hétvégi ház rendeltetéssel nyilvántartott ingatlan (a
továbbiakban együtt: üdülıingatlan) használója a közszolgáltató felé nyilatkozatot tehet arról,
hogy az üdülıingatlant szezonális jelleggel, az év melyik hónapjában használja. A nyilatkozatnak
tartalmaznia kell azt is, hogy az ingatlanban bejelentett lakóhelye senkinek nincs.

(2) A nyilatkozathoz csatolni kell:
a) az ingatlan tulajdoni lapjának 30 napnál nem régebbi hiteles másolatát, és
b) amennyiben az üdülıingatlan nem az ingatlanhasználó tulajdona, az ingatlan használatát
megalapozó okiratot.

(3) A nyilatkozatot a szezonális használatot megelızıen legalább 15 nappal kell eljuttatni a
közszolgáltató részére.

(4) Az (1) bekezdés szerinti nyilatkozat alapján az e rendelet szerinti hulladékgazdálkodási
közszolgáltatást az üdülıingatlan használója szezonális jelleggel jogosult igénybe venni és a
közszolgáltatás igénybevételével kapcsolatos kötelezettségei – a közszolgáltatási díjfizetési
kötelezettség kivételével - is erre az idıszakra terjednek ki.

(5) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj megfizetése az üdülıingatlanok esetében a
közszolgáltató által kiállított számla alapján, évente történik. Az üdülıingatlanok esetében a
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjból a 13. § szerinti kedvezmény nem vehetı igénybe.

16. §
(1)

A közszolgáltató a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás zavartalan ellátásával kapcsolatban
kizárólag az ingatlanhasználók nyilvántartása érdekében, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás
igénybe vételének idıtartama alatt jogosult kezelni a közszolgáltatással érintett ingatlan címét, a
hulladékról szóló törvényben meghatározott adatokat, valamint
a) a természetes személy ingatlanhasználók születési helyét, születési idejét, és anyja
születési családi és utónevét,
b) gazdálkodó szervezet ingatlanhasználó képviseletére jogosult természetes személy családi
és utónevét.
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(2) Az ingatlanhasználó köteles a közszolgáltató által kezelt személyes adatokban bekövetkezett
változásokat a közszolgáltatónak 15 napon belül írásban bejelenteni.
(3) A közszolgáltató a nyilvántartott személyi adatokat kizárólag a hulladékgazdálkodási
közszolgáltatási feladatai ellátásával és jogai érvényesítésével kapcsolatban használhatja fel,
jogosulatlannak nem adhatja át. A jogviszony megszőnését követıen a közszolgáltató az adatokat
megsemmisíti.
(4) A személyes adatok kezelése során a közszolgáltató köteles a mindenkor hatályos, adatkezelésre
vonatkozó jogszabályok rendelkezéseit maradéktalanul megtartani. Az adatkezelés és az
adatvédelmi követelmények megszegése esetén a mindenkor hatályos, vonatkozó jogszabályok
rendelkezései az irányadók.

7. Záró rendelkezések
17. §
(1)Hatályát veszti Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének a hulladékkezelési
közszolgáltatásról szóló 4/2010. (III. 23.) önkormányzati rendelet
1. 1. § (1)-(2) bekezdése
2. 1. § (3) bekezdés a), c) pontja
3. 1. § (4) bekezdése
4. 2. § (1) bekezdés a), c) pontja
5. 3-11/A. § -a,
6. 15. § (1) bekezdésében a „szilárd és”, valamint a „1. és” szövegrész,
7. 15. § (3)-(4) bekezdése,
8. 15. § (7) bekezdése,
9. 17. § -a,
10. 3. melléklete.
18. §

(1) E rendelet 2014. március 1. napján lép hatályba.

Juhász Gyula
polgármester távollétében

dr. Balogh László sk.
jegyzı

Kun János sk.
alpolgármester
A rendelet kihirdetésének napja: 2014. ……………
dr. Balogh László sk.
jegyzı
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1. melléklet a 3/2014. (...) önkormányzati rendelethez
KÉRELEM
Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének
a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló
…/2014 (...) önkormányzati rendeletéhez
Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal Felsılajosi Kirendeltsége
6055Felsılajos
Iskola u.12.
Tárgy: Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj fizetésre vonatkozó kedvezmény megállapítása
iránti kérelem
Alulírott
név: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------anyja neve: -------------------------------------------------------------------------------------------------------születési hely, idı: ----------------------------------------------------------------------------------------------lakcím: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------telefonszám: ---------------------------------------------------------------------------------------------lakos kérelmezem, hogy a T. Önkormányzat a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 38.
§ (2) bekezdésében szereplı kötelezettségembıl származó hulladékgazdálkodási közszolgáltatási
díj fizetése alól részbeni mentességet biztosítani szíveskedjék. A kérelemhez mellékelten
csatolom a közszolgáltatási szerzıdés másolatát.
Felelısségem tudatában kijelentem, hogy életkorom a 70. évet meghaladta, bejelentett
lakóhelyemen, vagy tartózkodási helyemen ……………………………………………sz. alatti,
…………… helyrajzi számú ingatlant
a) egyedül használom
b) 70. életévét betöltött személlyel közösen használom*
Amennyiben a b) pontban, illetve egyebekben változás következik be köteles vagyok 15 napon belül
bejelenteni.
Felsılajos, 20……………………………………….
………………………………..
(kérelmezı neve)
NYILATKOZAT
Alulírott ………………………………Felsılajos, ................................... sz. alatti lakos kijelentem,
hogy az általam indított ................. ügyben az ügy iktatási számáról, az eljárás megindításának
napjáról, az ügyintézési határidırıl, az ügy intézıjérıl, valamint annak elérhetıségérıl értesítést
kérek – nem kérek*
Felsılajos, ……. év ……………. hó ……. nap
* A megfelelı rész aláhúzandó

………………………
Ügyfél
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2. napirendi pont:
Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének …/2014. (…) önkormányzati
rendelete a nem közmővel összegyőjtött háztartási szennyvíz begyőjtésére vonatkozó
közszolgáltatás helyi szabályairól
Juhász Gyula polgármester: Ez az anyag elég szorosan kapcsolódik az elızı napirendi ponthoz. A
mellékletek tartalmazzák az elızményeket. A folyékony hulladékkezelési közszolgáltatónk a Faragó
és Fia Kft, akik minden évben észrevételt tesznek, hogy rajtuk kívül külsıs cégek is elszállítják a
szennyvizet, ami szabálytalan, hiszen csak velük van szerzıdésünk. A melléklet tartalmazza a
szolgáltatás díját is. 2013. január 1-tıl 1360 Ft/m3 a szolgáltatás díja, ez április 1-tıl két tényezıs
lenne, hiszen lesz egy alapdíj, ennek összege 4.395 Ft, és 345 Ft/m3 az elszállított mennyiség alapján.
Ebbıl a két dologból tevıdik össze a díj, tehát aki nagyobb mennyiséget szállíttat el, az jobban fog
járni, mint eddig. Minden évben egyszer kötelezı igénybe venni a szolgáltatást. A díjak kipontozottan
szerepelnek a rendeletben, ezt be kellene írnunk, és úgy elfogadni. Tehát akkor az alapdíj 4.395 Ft, az
ürítés pedig 345 Ft/m3. Van-e valakinek kérdése, véleménye, javaslata ezzel kapcsolatosan?
Amennyiben nincs, kérem aki elfogadja a rendelet-tervezetet, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom,
hogy a Képviselı-testület 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi
rendeletet alkotta:
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Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének
4/2014. (...) önkormányzati rendelete
a nem közmővel összegyőjtött háztartási szennyvíz begyőjtésére vonatkozó
közszolgáltatás helyi szabályairól

Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII.
törvény 45. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 11. pontjában, a vízgazdálkodásról szóló 1995.
évi LVII. törvény 4. § (2) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a környezet
védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (3) bekezdésében biztosított
véleményezési jogkörben eljáró Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi
Felügyelıség véleményének kikérésével a következıket rendeli el:

1. A közszolgáltatás tartalma, a közszolgáltatással ellátott terület határa
1. §
(1) A közszolgáltatás kiterjed
a) az ingatlanon keletkezı, nem közmővel összegyőjtött háztartási szennyvíz átvételére,
elszállítására és ártalmatlanítás céljából történı átadására;
b) a nem közmővel összegyőjtött háztartási szennyvíz kijelölt ártalmatlanító telepen történı
elhelyezésére.
(2) A nem közmővel összegyőjtött háztartási szennyvíz begyőjtésére vonatkozó kötelezı
közszolgáltatással ellátott terület határa: Felsılajos község közigazgatási határa.

2. A közszolgáltató és az ártalmatlanító hely megnevezése
2. §
(1) A közszolgáltatás teljesítésére jogosult, és kötelezett közszolgáltató a Faragó és Fia
Környezetvédelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság (1085 Budapest, Baross u. 36.) (a
továbbiakban: közszolgáltató).
(2) A közszolgáltató a közszolgáltatást Felsılajos közigazgatási határain belül, 2008. január 1.
napjától 2017. december 31. napjáig köteles rendszeresen elvégezni.
3.

§

(1) Az ingatlanokon keletkezı nem közmővel összegyőjtött háztartási szennyvizet
a) Lajosmizse Városi Szennyvíztisztító Telep (6050 Lajosmizse, 0401/5 hrsz.),
b) Táborfalvi Szennyvíztisztító Telep (2381 Táborfalva, Katonai dőlı 0125/31, 32 hrsz.)
lehet elhelyezni.
3. A közszolgáltatás ellátásának rendje, módja, idıtartama, a közszolgáltató és az
ingatlantulajdonos jogai és kötelezettségei, a közszolgáltatásra vonatkozó szerzıdés
4. §
(1)

A

közszolgáltatás teljesítésének feltételeirıl a
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közszolgáltató az ingatlantulajdonost

írásban köteles értesíteni vagy felhívás közzététele

útján tájékoztatni.

(2)
A közszolgáltatás feltételeiben bekövetkezett változásokról a közszolgáltató az
ingatlantulajdonost – a változás bekövetkezte elıtt 30 nappal – írásban vagy felhívás közzétételével
értesíteni köteles.
5. §
(1) A nem közmővel összegyőjtött háztartási szennyvíz elszállítását a közszolgáltatással érintett
ingatlantulajdonosok kizárólag a rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott közszolgáltatótól
rendelhetik meg.
(2) Az ingatlantulajdonos köteles a nem közmővel összegyőjtött háztartási szennyvíz győjtése
során megfelelı gondossággal eljárni annak érdekében, hogy az mások életét, testi épségét,
egészségét és jó közérzetét ne veszélyeztesse, a város természetes és épített környezetét ne
szennyezze, a növény-, és állatvilágot ne károsítsa.
(3) Az ingatlantulajdonos köteles biztosítani az egyedi zárt szennyvíztároló megközelíthetıségét a
szállítójármő számára oly módon, hogy az elláthassa feladatát.
(4) Az ingatlantulajdonos mentesül a közszolgáltatás igénybevételére vonatkozó kötelezettsége
alól, ha nem használt vagy beépítetlen ingatlanán vízfelhasználás nem történik, ezáltal háztartási
szennyvíz nem keletkezik, és ennek tényét írásban bejelenti a közszolgáltatónak. A mentesítés
idıtartama megegyezik az ingatlantulajdonos bejelentésében szereplı idıtartammal.
(5)
Az ingatlantulajdonos köteles a rendelet 1. mellékletében meghatározott közszolgáltatási díjat
a közszolgáltató részére megfizetni.
6. §
(1) A közszolgáltatás körében az ingatlantulajdonos és a közszolgáltató közötti jogviszonyt a
közszolgáltatás esetében az a tény hozza létre, hogy a közszolgáltató az ingatlantulajdonos
számára a közszolgáltatást felajánlja, és a közszolgáltatás teljesítésére rendelkezésre áll.
(2)

A közszolgáltatás
elsı igénybevételét
megelızıen,
de legkésıbb
azzal
egyidejőleg az ingatlantulajdonos vagy a közszolgáltató kezdeményezésére az (1) bekezdés szerint
létrejött jogviszonyt írásba kell foglalni, amelynek során meg kell határozni;
a) a közszolgáltatásra irányuló jogviszony kezdı napját,
b) a teljesítés helyét,
c) a felek jogait és kötelezettségeit,
d) a közszolgáltatási díjat és alkalmazásának feltételeit,
e) a közszolgáltatási díj megfizetésének módját,
f) a szerzıdés módosításának, felmondásának feltételeit.
4. A nem közmővel összegyőjtött háztartási szennyvíz győjtésével és
elszállításával kapcsolatos kötelezettségek, a közszolgáltatás igénybevételének
módja és feltételei, és a nem közmővel összegyőjtött háztartási szennyvíz
ártalmatlanításával kapcsolatos rendelkezések
7.§
(1)
Az egyedi zárt szennyvíztárolóba csak háztartási szennyvíz vezethetı. Tilos az egyedi zárt
szennyvíztárolóba mérgezı-, tőz- és robbanásveszélyes anyagot, állati tetemet vagy egyéb olyan
anyagot elhelyezni, amely veszélyeztetheti a begyőjtést, az ürítést végzı vagy más személyek életét
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és testi épségét, egészségét, valamint a szennyvíztisztító telep rendeltetésszerő mőködését és a
mőtárgyainak állagát.
8. §
(1) A közszolgáltató a közszolgáltatást az ingatlantulajdonos elızetes bejelentése alapján, az
ingatlantulajdonossal egyeztetett idıpontban, a megrendeléstıl számított 24 órán belül – amennyiben
az munkaszüneti napra esik, úgy a bejelentést követı munkanapon - köteles elvégezni, az
ingatlantulajdonos pedig a begyőjtést elısegíteni.
(2) A közszolgáltató feladata a szolgáltatás folyamatosságának biztosítása. A közszolgáltató az
esetlegesen elmaradt begyőjtést 24 órán belül, vagy az akadály (mőszaki hiba, útlezárás, idıjárási
viszonyok, természeti katasztrófa) elhárulását követıen köteles haladéktalanul elvégezni.
(3)

Az
ismeretlen
összetételő
szennyvizet
veszélytelenségének,
vagy veszélyességének megállapításáig veszélyes hulladéknak kell tekinteni, amely
esetekben a közszolgáltató a mindenkor hatályos jogszabályi elıírások figyelembevételével megtett
intézkedések mellett megtagadja annak elszállítását.
(4) A közszolgáltató a háztartási szennyvíz elszállítását nem tagadhatja meg, kivéve a (3)
bekezdésben foglaltakat és azt az esetet, ha a szennyvíz az átadási helyen szennyvízelvezetı
törzshálózatba vagy szennyvízelvezetı mőbe a külön jogszabályok szerint nem helyezhetı el.

(5)
Közszolgáltató köteles gondoskodni a szolgáltatás idıtartama alatt a közszolgáltatást
igénybevevık számára ügyfélszolgálat és tájékoztatási rendszer kiépítésérıl.

9. §
(1) A nem közmővel összegyőjtött háztartási szennyvizet csak a 3. § (1) bekezdésben kijelölt
átadási helyen lehet leereszteni és ártalmatlanítani.
(2) A közszolgáltató a begyőjtött és beszállított, az átadási hely üzemeltetıje pedig az
ártalmatlanításra átvett nem közmővel összegyőjtött
háztartási
szennyvízzel
összefüggı
nyilvántartást oly módon köteles kialakítani, hogy az átadási helyen ténylegesen elhelyezett nem
közmővel összegyőjtött
háztartási szennyvíz mennyisége, minısége és származási helye
azonnal és pontosan megállapítható legyen.
5. Az ingatlantulajdonost terhelı díjfizetési kötelezettség, az alkalmazható díj
legmagasabb mértéke és megfizetésének rendje
10. §
(1) Az ingatlantulajdonosnak a közszolgáltatás igénybevételéért kéttényezıs – alapdíjból és ürítési
díjból álló – közszolgáltatási díjat kell fizetnie.
(2) A közszolgáltatási díj legmagasabb díját az 1. melléklet tartalmazza.
(3) Az alapdíj ürítési alkalmanként, a rendelet mellékletében meghatározott díj.
(4) Az ürítési díj egységnyi díjtétele az ingatlanon keletkezı nem közmővel összegyőjtött és
elszállított háztartási szennyvízmennyiség egységnyi térfogatára (m3) vetített díja.
(5) Az ingatlan tulajdonosa a közszolgáltatásért fizetendı ürítési díjat a (4) bekezdés szerinti
egységnyi díjtétel és az elszállított mennyiség szorzata alapján köteles megfizetni.
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(6) Az ingatlantulajdonos köteles a közszolgáltatási díjat alkalmanként, a nem közmővel
összegyőjtött háztartási szennyvíz begyőjtésével egyidejőleg, a közszolgáltató által helyben kiállított
számla alapján a helyszínen megfizetni.

6. Személyes adatok kezelésére vonatkozó rendelkezések, valamint az üdülıingatlanokra, és az
idılegesen használt ingatlanokra vonatkozó sajátos szabályok
11.
§
(1)
A közszolgáltató a közszolgáltatás ellátásával összefüggésben, kizárólag a közszolgáltatást
igénybe vevı személyek nyilvántartása érdekében, a közszolgáltatás igénybevételének idıtartama alatt
jogosult a közszolgáltatást igénybe vevı természetes személy ingatlantulajdonos személyes adatai
közül a családi és utónevét, lakóhely, tartózkodási és értesítési hely címét, gazdálkodó szervezet
ingatlantulajdonos közhiteles nyilvántartás szerinti nevét, székhelyének, telephelyének címét,
adószámát kezelni.
(2) Az ingatlantulajdonos köteles az (1) bekezdésben meghatározott adatokat a közszolgáltatónak 30
napon belül bejelenteni, ha tulajdonosváltozás vagy egyéb ok folytán a közszolgáltatás
igénybevételére kötelezetté válik.
(3) Az ingatlanhasználó köteles a közszolgáltató által kezelt személyes adatokban bekövetkezett
változásokat a közszolgáltatónak 15 napon belül írásban bejelenteni.
(4) A közszolgáltató a nyilvántartott személyi adatokat kizárólag a közszolgáltatási feladatai
ellátásával és jogai érvényesítésével kapcsolatban használhatja fel, jogosulatlannak nem adhatja át. A
jogviszony megszőnését követıen a közszolgáltató az adatokat megsemmisíti.
(5) A személyes adatok kezelése során a közszolgáltató köteles a mindenkor hatályos, adatkezelésre
vonatkozó jogszabályok rendelkezéseit maradéktalanul megtartani. Az adatkezelés és az adatvédelmi
követelmények megszegése esetén a mindenkor hatályos, vonatkozó jogszabályok rendelkezései az
irányadók.
12. §
(6)
Az ingatlan-nyilvántartásban üdülı, vagy hétvégi ház rendeltetéssel nyilvántartott ingatlan (a
továbbiakban együtt: üdülıingatlan) használója a közszolgáltató felé nyilatkozatot tehet arról, hogy
az üdülıingatlant szezonális jelleggel, az év melyik hónapjában használja. A nyilatkozatnak
tartalmaznia kell azt is, hogy az ingatlanban bejelentett lakóhelye senkinek nincs.
(7)
A nyilatkozathoz csatolni kell az idılegesen használt ingatlan tulajdoni lapjának 30 napnál
nem régebbi hiteles másolatát.
(8)
A nyilatkozatot a szezonális használatot megelızıen legalább 15 nappal kell eljuttatni a
közszolgáltató részére.
(9)
Az (1) bekezdés szerinti nyilatkozat alapján az e rendelet szerinti közszolgáltatást az
idılegesen használt ingatlan tulajdonosa szezonális jelleggel jogosult igénybe venni, és a
közszolgáltatás igénybevételével kapcsolatos kötelezettségei is erre az idıszakra terjednek ki.

17

7. Záró rendelkezések

13. §

(1)
Hatályát veszti Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének a hulladékkezelési
közszolgáltatásról szóló 4/2010. (III. 23.) önkormányzati rendelet

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

1. § (3) bekezdés b) pontja,
2. § (1) bekezdés b) pontja,
12. § -a,
13. § (1) bekezdése,
14 § -a,
15. § (1)-(2) bekezdése,
15. § (5) –(6) bekezdése,
15. § (8) bekezdése
16. §.

14. §
(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - 2014. március 1. napján lép hatályba.
(2) A 10 § (2) bekezdése, valamint az 1. melléklet 2014. április 1-jén lép hatályba.
(3) 2014. április 1-jén hatályát veszti Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének a
hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 4/2010. (III.23.) önkormányzati rendelete.
Juhász Gyula
polgármester távollétében

dr. Balogh László
jegyzı

Kun János
alpolgármester
A rendelet kihirdetésének napja: 2014. ………………
dr. Balogh László
jegyzı
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1. melléklet a 4/2014. (...) önkormányzati rendelethez

A nem közmővel összegyőjtött háztartási szennyvíz begyőjtésére vonatkozó
közszolgáltatás díj legmagasabb mértéke
általános forgalmi adó nélkül
2014. április 1-tıl 2015. március 31-ig

1. Alapdíj:
2. Ürítési díj:

4.395.- Ft/ürítési alkalom
345.- Ft/m3
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3. napirendi pont:
Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének a Szervezeti és Mőködési
Szabályzatról szóló 5/2011. (IV. 12.) önkormányzati rendelet módosítása és a Lajosmizsei Közös
Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának módosítása
Juhász Gyula polgármester: Az anyagban le van írva, hogy miért kellett módosítani a rendeletet.
Bevezetésre került a kormányzati funkció, a továbbiakban a költségvetési szervek alaptevékenységét
ezen kódokkal kell szerepeltetni. A mellékletben látható, hogy miket kell módosítani. Kérdezem, hogy
van-e valakinek kérdése, véleménye, javaslata ezzel kapcsolatosan? Amennyiben nincs, aki elfogadja
a rendelet-tervezetet, kérem kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 3 igen
szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi rendeletet alkotta:
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Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének
5/2014. (...) 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, az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés d) pontjában, meghatározott feladatkörében eljárva a következıket rendeli el:
1. §
(1) Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének a Szervezeti és Mőködési
Szabályzatról szóló 5/2011. (IV.12.) önkormányzati rendelet 36. § (1) bekezdése a
következı d.) ponttal egészül ki:
[A rendelethez az alábbi mellékletek tartoznak]
„d) 4. melléklet a Felsılajos Község Önkormányzata által ellátott feladatok kormányzati
funkció szerinti besorolásáról”
2. §
(1) Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének a Szervezeti és Mőködési
Szabályzatról szóló 5/2011. (IV.12.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe az 1.
melléklet lép.

3. §
(1) Ez a rendelet 2014. március 01. napján lép hatályba, és a hatályba lépést követı napon
hatályát veszti.

Juhász Gyula
polgármester távollétében

dr. Balogh László
jegyzı

Kun János
alpolgármester
A kihirdetés napja: 2014. …………

dr. Balogh László
jegyzı
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1. melléklet az 5/2014. (...) önkormányzati rendelethez
„ 4. melléklet az 5/2011. (IV. 12.) önkormányzati rendelethez

Felsılajos Község Önkormányzata által ellátott
államháztartási kormányzati funkció szerinti besorolása:
011130
011220
013350
016010
041231
041232
041233
045120
045160
051030
052020
063020
064010
066010
066020
106020
016020

önkormányzati

feladatok

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási
tevékenysége
Adó-, vám- és jövedéki igazgatás
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
Országgyőlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselıválasztásokhoz kapcsolódó
tevékenységek
Rövid idıtartamú közfoglalkoztatás
Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás
Hosszabb idıtartamú közfoglalkoztatás
Út, autópálya építése
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyőjtése, szállítása, átrakása
Szennyvíz győjtése, tisztítása, elhelyezése
Víztermelés-, kezelés-, ellátás
Közvilágítás
Zöldterület-kezelés
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggı ellátások
Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek”
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Juhász Gyula polgármester: Az elıterjesztéshez tartozik egy határozat-tervezet is, most ezt
szavaztatom. Kérdezem, hogy van-e valakinek kérdése, véleménye, javaslata ezzel kapcsolatosan?
Amennyiben nincs, aki elfogadja a határozat-tervezetet, kérem kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az
alábbi határozatot hozta:

5/2014. (II. 27.) ÖH
A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal
Alapító Okiratának módosítása
Határozat

1.) Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a Lajosmizsei Közös
Önkormányzati Hivatal – a határozat 1. mellékletét képezı – Alapító Okirat módosító okiratát,
valamint az egységes szerkezetbe foglalt – a határozat 2. mellékletét képezı – Alapító Okiratát
jóváhagyja, egyúttal felhatalmazza a polgármestert annak aláírására.
2.) Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete felkéri Lajosmizse Város
polgármesterét, hogy a változás bejelentést a Magyar Államkincstár felé megtegye.
Felelıs: Képviselı-testület, Juhász Gyula polgármester
Határidı: 2014. február 27.
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1. melléklet
Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal módosító okirata
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Lajosmizse Város
Önkormányzatának Képviselı-testülete által a 181/2013. (XI.21.) határozattal és Felsılajos
Község Önkormányzatának Képviselı-testülete által 68/2013.(XII.16.) határozattal elfogadott
Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja:
1. Az Alapító Okirat 1.) pontja az alábbi 1/A. ponttal egészül ki:
” 1/A.) Alapításról rendelkezı jogszabály:
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény”
2. Az Alapító Okirat 4.) pontja helyébe az alábbi 4.) pont lép:
„4.)
a.) Államháztartási szakágazati besorolása:
841105 Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások igazgatási
tevékenysége
b.) Alaptevékenységeinek államháztartási kormányzati funkció szerinti besorolása:
011130
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános
igazgatási tevékenysége
011220
Adó-, vám- és jövedéki igazgatás
016010
Országgyőlési, önkormányzati és európai parlamenti
képviselıválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
016020
Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek
013330
Pályázat- és támogatáskezelés, ellenırzés
013350
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
011210
Az államháztartás igazgatása, ellenırzése
031030
Közterület rendjének fenntartása
016030
Állampolgársági ügyek”
3.

Az Alapító Okirat 9.) pontja hatályát veszti.

4.

Az Alapító Okirat 12.) pontja helyébe az alábbi 12.) pont lép:
„12.) Jelen alapító okirat 2014. március 1. napján lép hatályba, ezzel egyidejőleg a
Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal 2013. december 17. napján kelt egységes
szerkezető, - Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete által 181/2013.
(XI.21.) ÖH. számú, és Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete által
68/2013. (XII.16.) ÖH. számú - elfogadott egységes szerkezető alapító okirata hatályát veszti.”
Az alapító okiratot
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testülete ………… számú határozattal,
Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testülete………… számú határozattal,
hagyta jóvá.

Lajosmizse, 2014. …………………………
Basky András

Juhász Gyula

Lajosmizse Város polgármestere

Felsılajos Község polgármestere
dr. Balogh László
jegyzı
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2. melléklet

Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal
Alapító Okirata
(egységes szerkezetbe foglalt)
Lajosmizse Város Önkormányzat Képviselı-testülete és Felsılajos Község Önkormányzat Képviselıtestülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (5) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtására kiadott 368/2011. (XII. 31.)
Korm. rendelet 5. § (1)-(2) bekezdésében foglalt tartalmi követelményeknek megfelelıen az alábbi
alapító okiratot adják ki:
1.) A költségvetési szerv
Neve:
Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal
Székhelye:
6050 Lajosmizse, Városház tér 1.
Telephelyének neve: Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal Felsılajosi Kirendeltsége
Telephelyének címe: 6055 Felsılajos, Iskola u.12.
1/A.) Alapításról rendelkezı jogszabály:
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény”
2.) Jogszabályban meghatározott közfeladata:
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban:Mötv.)
84.§(1) bekezdése alapján a közös hivatal ellátja az önkormányzatok mőködésével, valamint a
polgármester és a jegyzı feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való elıkészítésével és
végrehajtásával kapcsolatos feladatokat. A hivatal közremőködik az önkormányzatok egymás közötti,
valamint az állami szervekkel történı együttmőködésének összehangolásában.
3.) Alaptevékenysége:
A közös hivatal ellátja az Mötv.-ben és a vonatkozó egyéb jogszabályokban a számára meghatározott
feladatokat Lajosmizse és Felsılajos települések vonatkozásában. A közös hivatal feladatait
részletesen a társult települések önkormányzatai által jóváhagyott, a közös hivatal mőködtetésére és
fenntartására létrejött megállapodás tartalmazza.
Felsılajos településen a közös hivatalnak állandó kirendeltsége mőködik a Közös Önkormányzati
Hivatalról szóló megállapodás III.6. pontjában foglalt tevékenységek végzésére.
4.)
a.)

Államháztartási szakágazati besorolása:
841105 Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége
a.) Alaptevékenységeinek államháztartási kormányzati funkció szerinti besorolása:
011130
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános
igazgatási tevékenysége
011220
Adó-, vám- és jövedéki igazgatás
016010
Országgyőlési, önkormányzati és európai parlamenti
képviselıválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
016020
Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek
013330
Pályázat- és támogatáskezelés, ellenırzés
013350
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
011210
Az államháztartás igazgatása, ellenırzése
031030
Közterület rendjének fenntartása
016030
Állampolgársági ügyek”
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5.) Vállalkozási tevékenysége:
A költségvetési szerv - eszközeinek, szabad kapacitásának hasznosítása érdekében- korlátozott
mértékben vállalkozási tevékenységet folytathat, feltéve, hogy ez nem veszélyezteti az
alaptevékenységét és az ebbıl fakadó kötelezettségeinek teljesítését. Vállalkozása kizárólag az
ideiglenesen szabad helyiségek hasznosítására, valamint szolgáltatások értékesítésére terjedhet ki,
azzal a megkötéssel, hogy azokat csak az alaptevékenységéhez kapcsolódóan végezheti.
Vállalkozási tevékenységének felsı határa a módosított kiadási elıirányzatok arányában: 33%.

6.) Illetékessége, mőködési köre:
a) Illetékessége: Lajosmizse város és Felsılajos község közigazgatási területére terjed ki.
b) Mőködési kör: Mőködési körérıl a Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról szóló
megállapodás III.6. pontja rendelkezik.

7.) Alapító szervek neve, székhelye:
a) Lajosmizse Város Önkormányzata (6050-Lajosmizse, Városház tér 1.)

b) Felsılajos Község Önkormányzata (6055-Felsılajos, Iskola u. 12.)
8.) Irányító szerv neve, székhelye:
Neve: Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete
Székhelye: 6050 Lajosmizse, Városház tér 1.
9.) 1

10.) Vezetıjének megbízási rendje:
A jegyzı kinevezése az Mötv. 82-83.§-ai, valamint a közszolgálati tisztviselıkrıl szóló 2011. évi
CXCIX. törvény rendelkezéseinek megfelelıen történik figyelemmel a Közös Önkormányzati
Hivatalról szóló megállapodás III.8. pontjában meghatározottakra.

11.) Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése:
Foglalkoztatottjainak jogviszonya alapesetben köztisztviselı, melyekre a közszolgálati tisztviselıkrıl
szóló 2011. évi CXCIX. törvény az irányadó.
Egyes foglalkoztatottjainak jogviszonya munkavállaló, melyekre nézve a Munka Törvénykönyvérıl
szóló 2012. évi I. törvény az irányadó.
Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvrıl szóló 1959. évi. IV. törvény
(pl. megbízási jogviszony) az irányadó.
Záradék
12.) Jelen alapító okirat 2014. március 1. napján lép hatályba, ezzel egyidejőleg a Lajosmizsei Közös
Önkormányzati Hivatal 2013. december 17. napján kelt egységes szerkezető, - Lajosmizse Város

1

Hatálytalan 2014. március 1.
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Önkormányzatának Képviselı-testülete által 181/2013. (XI.21.) ÖH. számú, és Felsılajos Község
Önkormányzatának Képviselı-testülete által 68/2013. (XII.16.) ÖH. számú - elfogadott egységes
szerkezető alapító okirata hatályát veszti.”
Az alapító okiratot
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testülete ………… számú határozattal,
Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testülete………… számú határozattal, hagyta jóvá.
Lajosmizse, 2014…..
P.H.
Basky András

Juhász Gyula

Lajosmizse Város polgármestere

Felsılajos Község polgármestere
dr. Balogh László

jegyzı
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4. napirendi pont:
Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének …/2014. (…) önkormányzati
rendelete a 2013. évi költségvetésrıl szóló 1/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Juhász Gyula polgármester: Az elmúlt testületi ülésen volt módosítás, de akkor kimaradt belıle egy
tétel, ezért kell most megint módosítani. Ez még mindig a 2013-as költségvetési rendelet módosítás,
így most már a helyére kerül minden a zárszámadáshoz. Van-e valakinek kérdése, véleménye,
javaslata ezzel kapcsolatosan? Amennyiben nincs, kérem aki elfogadja a rendelet-módosítást,
kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 3 igen szavazattal – ellenszavazat,
tartózkodás nem volt - az alábbi rendeletet alkotta:
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Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének
6/2014. (...) önkormányzati rendelete a 2013. évi költségvetésrıl szóló
1/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete az államháztartásról szóló 2011.
évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2)-(3) 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. §
(1) Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének a 2013. évi költségvetésrıl
szóló 1/2013. (II.15.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés a), b) pontja helyébe a
következı rendelkezések lépnek:
[ A Képviselı-testület az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének]
„a) tárgyévi költségvetési bevételek fıösszegét
aa) mőködési költségvetést

62 579 e Ft-ban
60 377 e Ft-ban

ab) felhalmozási költségvetést

2 202 e Ft-ban

b) tárgyévi költségvetési kiadások fıösszegét
ba) mőködési költségvetést

76 151 e Ft-ban
65 910 e Ft-ban

bb) felhalmozási költségvetést

930 e Ft-ban

bc) pénzforgalom nélküli kiadások

9 311 e Ft-ban

melybıl általános tartalék

9 091 e Ft-ban
220 e Ft-ban

és céltartalék
hagyja jóvá.”

2. §
(1) Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének a 2013. évi költségvetésrıl
szóló 1/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének a 2013. évi költségvetésrıl
szóló 1/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2.3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének a 2013. évi költségvetésrıl
szóló 1/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
3. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követı napon lép hatályba és a hatályba lépését követı napon
hatályát veszti.
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/ Juhász Gyula /
polgármester távollétében

/ dr. Balogh László
jegyzı

Kun János
alpolgármester

A kihirdetés napja: 2014. …………..
/ dr. Balogh László /
jegyzı
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1.

melléklet a 6/2014. (...) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet az 1/2013. (II.15.) önkormányzati rendelethez
Felsılajos Község Önkormányzat 2013. évi bevételei
Ezer Ftban
C.
D.
elıirányzat

A.

Bevételek

1. Mőködési bevételek
1.1. Mőködési bevételek
1.2. Közhatalmi 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 mőködési célú központi támogatás
1.3.5. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése
1.4. Egyéb mőködési bevételek
1.4.1. Mőködési célú támogatásértékő bevétel
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 célú támogatásértékő bevétel
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl
2.3.3. Elızı évi felhalmozási célú maradvány átvétel
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)
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

B.
módosított
önkén
kötelez
államigazgatás
t
ı
i
vállalt
feladat
53 852
0
6 525
789
33 552
15 030
0
6 525

Összesen
60 377
789
33 552
21 555

12 806

12 806

904

904
0
1 320
6 525
4 481
4 431
50
0
0
2 202
254
0
254
0
0
0
0
1 948
1 948
0
0
62 579
13 572
13 572
13 572
11 952
1 620
0
0
0
0
0
0
0
0
0
76 151

1 320
4 481
4 431
50

0

6 525
0

254
254

1 948
0

0
0

0

0

0

0
0
0

1 948
1 948
0

0

54 106
13 572
13 572
13 572
11 952
1 620
0

1 948
0
0
0

6 525
0
0
0

0

0

0

0

0

67 678

1 948

6 525

254

0

„
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2. melléklet a 6/2014. (...) önkormányzati rendelethez
„2.3. melléklet az 1/2013. (II.15.) önkormányzati rendelethez
Önkormányzat mőködési támogatásainak részletezése
Ezer Ft-ban
Megnevezés
1.
1.1.
1.2.
1.2.1.
1.2.2.
1.2.3.
1.2.4.
1.3.
1.4.
1.5.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
3.
3.1.
3.1.1.
3.1.2.
3.1.3.
3.1.4.
3.1.5.
3.1.6.
3.2.
3.3.
3.3.1.
3.3.2.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
4.
5.
6.
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
7.

Helyi önkormányzatok mőködésének általános támogatása
Önkormányzati hivatal mőködésének támogatása
Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatás
Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása
Közvilágítás fenntartásának támogatása
Köztemetı fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása
Közutak fenntartásának támogatása
Beszámítás összege
2013. április 30-áig nyújtott éves támogatás összesen
Egyéb kötelezı önkormányzati feladatok támogatása
Egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok támogatása
Óvodapedagógus és az óvodapedagógusok nevelı munkáját közvetlenül segítık bértámogatása
Óvodamőködtetési támogatás
Ingyenes és kedvezményes, bölcsıdében elhelyezett gyermekek étkeztetése
Ingyenes és kedvezményes gyermek étkeztetés támogatása (óvoda, iskola)
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése
Rendszeres szociális segély
Foglalkoztatást helyettesítı támogatás
2012.12.hóra járó idıskorúak járadéka 90 %-a
2012.12.hóra járó ápolási díj 75 %-a
Lakásfenntartási támogatás
Óvodáztatási támogatás 100 %-a
Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátáshoz
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása
Családsegítés
Gyermekjóléti szolgáltatás
Szociális étkeztetés
Házi segítségnyújtás
Idıskorúak nappali intézményi ellátása
Gyermekek napközbeni ellátása
Könyvtári, közmővelıdési és múzeumi feladatok támogatása
Mőködési támogatások összesen
Központosított elıirányzatok
Üdülıhelyi feladatok támogatása
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása
2012. 12. hó bérkompenzációja
Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása
Támogatás összesen (5.+6.)

módosított
elıirányzat
8 861
10 690
4 307
1 877
2 328
0
102
9 136
5 861
3 000
0

9 365
6 525
601
4 473
24
89
1 338
0
2 840

1 105
19 331
904
36
828
21
19
20 235

Egyéb mőködési célú központi támogatás részletezése
Ezer Ft-ban
Megnevezés
1.
2.
3.
4.

Bérkompenzáció - 2013. év 01-12. hó
Szociális célú tőzifa vásárláshoz támogatás
Erzsébet utalvány
Egyéb mőködési célú központi támogatás

módosított
elıirányzat
236
434
650
1 320

„
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3. melléklet a 6/2014. (...) önkormányzati rendelethez
„3. melléklet az 1/2013. (II.15.) önkormányzati rendelethez
Felsılajos Község Önkormányzat 2013. évi kiadásai
Ezer Ft-ban
A.

B.
C.
D.
módosított elıirányzat
önként
kötelezı
államigazgatási
vállalt
Összesen
feladat

Kiadások
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 célú támogatásértékő kiadás
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 célú támogatásértékő kiadás
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás
államháztartáson kívülre
2.3.3. Elızı évi felhalmozási célú maradvány átadás
2.3.4. Befektetési célú részesedések vásárlása
3. Tartalékok
3.1. Általános tartalék
3.2. Céltartalék
4. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3.)
5. Finanszírozási kiadások
5.1. Mőködési célú finanszírozási kiadások
5.2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások
5.3. Költségvetési szervek finanszírozása
6. Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások
7. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.+6.)
Éves engedélyezett létszám elıirányzat (fı)
Közfoglalkoztatottak létszáma (fı)

47 153
9 858

9 145
1 858

9 612
0

65 910
11 716

2 170

376

0

2 546

11 853
23 272
23 272

5 581
1 330
0

0
0
0

17 434
24 602
23 272

1 330

0

1 330
0

0

0

0
930
930

9 612
0
0

0
0

0
0

0
0

9 311
9 091
220
56 464 10 075
0
0

56 464 10 075
1
4

0

9 612
0

9 612

0
9 612
930
930
0
0
0
0
0
0
9 311
9 091
220
76 151
0
0
0
0
0
76 151

„
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5. napirendi pont:
Az Aranyhomok Kistérségfejlesztési Egyesület alapszabályának elfogadása
Juhász Gyula polgármester: Sok éve tagjai vagyunk már az egyesületnek, most azért vált
szükségessé az alapszabály módosítása, mert Ballószög és Ágasegyháza kilépett az egyesületbıl.
dr. Balogh László jegyzı: A határozat-tervezetben annyit pontosítanánk, hogy az új alapszabályt
egységes szerkezetben kellene elfogadni.
Juhász Gyula polgármester: Rendben, akkor így szavaztatom. Van-e valakinek kérdése, véleménye,
javaslata ezzel kapcsolatosan? Amennyiben nincs, kérem aki elfogadja a határozat-tervezetet,
kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 3 igen szavazattal – ellenszavazat,
tartózkodás nem volt - az alábbi határozatot hozta:

6/2014. (II. 27.) ÖH
Az Aranyhomok Kistérségfejlesztési
Egyesület Alapszabályának elfogadása
Határozat
Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete az Aranyhomok Kistérségfejlesztési
Egyesület alapszabályát a módosításokkal egységes szerkezetben elfogadja.
Felelıs: Képviselı-testület
Határidı: 2014. február 27.

6. napirendi pont:
Felsılajos Község Önkormányzat saját bevételei és adósságot keletkeztetı ügyleteibıl eredı
fizetési kötelezettségei a költségvetési évet követı három évben
Juhász Gyula polgármester: A Stabilitási tv. értelmében az önkormányzatnak kötelezı feladata,
hogy meghatározza az adósságot keletkeztetı ügyleteibıl eredı fizetési kötelezettségeinek a
költségvetési évet követı három évre várható összegét. Felsılajosnál jelenleg nincs ilyen, de a
határozatot meg kell hoznunk róla. Van-e valakinek kérdése, véleménye, javaslata ezzel
kapcsolatosan? Amennyiben nincs, kérem aki elfogadja a határozat-tervezetet, kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az
alábbi határozatot hozta:
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7/2014. (II. 27.) ÖH
Felsılajos Község Önkormányzat saját bevételei és adósságot keletkeztetı ügyleteibıl eredı
fizetési kötelezettségei a költségvetési évet követı három évben

Határozat
1) Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete az Államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 29/A. § szerint az önkormányzat saját bevételeinek, valamint a
Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Stabilitási
tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztetı ügyleteibıl eredı fizetési kötelezettségeinek a
2014. évet követı három évre várható összegét az alábbiakban foglaltak szerint állapítja meg:

2014. év
2015. év
2016. év
2017. év

Saját bevétel
50 %-a

Adósságot keletkeztetı
ügyletekbıl eredı fizetési
kötelezettségek

12 775
12 775
12 775
12 775

0
0
0
0

Ezer Ft-ban
Fizetési
kötelezettséggel
csökkentett saját
bevétel
12 775
12 775
12 775
12 775

2) Fizetési kötelezettséget keletkeztetı fejlesztési célok, ezen belül megvalósítandó beruházások:
Jelenleg nincs ilyen.
3) A megállapított összegek alapján az Önkormányzat megfelel a Stabilitási tv. 10. § (3) bekezdésében
foglalt követelménynek, amely szerint: „az önkormányzat 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot
keletkeztetı ügyletbıl származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztetı
ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladja meg az önkormányzat adott évi saját
bevételeinek 50%-át”.
4) A határozat 1-3 pontjában foglaltak alapján megállapítható, hogy az önkormányzat gazdálkodása a
2014. évi költségvetési rendeletében meghatározott elıirányzati adatok alapján megfelel a
jogszabályban foglalt elıírásoknak.
Felelıs: Képviselı-testület
Határidı: 2014. február 27.

Juhász Gyula polgármester: Mivel több napirendi pontunk nincs, így a mai Képviselı-testületi ülést
13.50 órakor bezárom és nagyon köszönöm mindenkinek, aki el tudott jönni az ülésre.

kmf.

/Juhász Gyula sk./
polgármester

/dr. Balogh László sk./
jegyzı
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