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Előterjesztés 
 

Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
2011. február 17-i ülésére 

 
Tárgy:  A társulások által fenntartott intézmények éves költségvetésének elfogadásához előzetes 

egyetértés 
 
Üsz: II/208/1/2011. 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
Lajosmizse Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetési rendelet tervezete tartalmazza a 
felsőlajosi tagintézmények tervezett bevételeit, kiadásait. A közoktatási intézmény fenntartó társulási 
megállapodás rendelkezik a költségek viselésének módjáról, mely szerint a felsőlajosi tagintézmények 
bevételei és kiadásai közötti különbözetet Felsőlajos Önkormányzatának meg kell téríteni. Ez az 
összeg tervezet szerint 2011. évre 11.319.- ezer forint. Ez az összeg Felsőlajos költségvetésébe, mint 
működési célú támogatás értékű kiadás betervezésre került, Lajosmizse Város költségvetésébe 
ugyanilyen összeggel bevételként szerepel.  
Lajosmizse és Felsőlajos Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézményfenntartó Társulása 
társulási megállapodása 4.2 pontja alapján a települési önkormányzatok Képviselő-testületei a 
megosztás alapján számított költséghányadot a saját költségvetésükben tervezik. A hozzájárulás 
megállapításában a Képviselő-testületeket egyetértési jog illeti meg. Az intézmény működéséhez 
szükséges költségek fedezetét a társult önkormányzatok lakosságszámuk, illetve az ellátottak száma 
szerint biztosítják a feladatok tekintetében, mely 2011. évben 4.434.- ezer forint. 

 
Lajosmizse Város Önkormányzata képviselő-testülete a társult település képviselő-testületének 
előzetes egyetértésével jogosult dönteni a társulás által fenntartott intézmények éves költségvetésének 
elfogadásáról. Basky András Lajosmizse polgármestere megküldte részemre a lajosmizsei 
költségvetési rendelet tervezetét, mely a fenti összegeket tartalmazza. A rendelet-tervezetet 
költségtakarékosság miatt az előterjesztéshez nem csatolom, az a kirendeltségen megtekinthető. 

 
A költségvetési tervezetek kiküldésre kerültek, melyben a társult intézményekre vonatkozó 
költségvetést elfogadásra javaslom.  

 
Határozat-tervezet 

 
…./2011. (….) ÖH  
A társulás által fenntartott intézmények éves  
költségvetésének elfogadásához előzetes egyetértés 

 
Határozat 

 
Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete előzetes egyetértését adja, hogy 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testülete a társulás által fenntartott intézményei éves 
költségvetését a rendelet tervezetben foglalt tartalommal elfogadja. 
 
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2011. február 17. 
 
Felsőlajos, 2011. február 10. 

                                                                                                     Juhász Gyula sk. 
                                                                                                       polgármester 
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Lajosmizse Város Polgármesterétől 
                             
         6050 Lajosmizse, Városház tér 1. 

    Tel/Fax:76/457-575.                         E-mail: lajosmizse@lajosmizse.hu  
 
 

 
Ikt.szám: I/2619/8/2011. 
 
Felsőlajos Község Önkormányzata 
Juhász Gyula polgármester 
 
Felsőlajos 
Iskola út 12. 
 
Tisztelt Polgármester Úr! 
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete és Felsőlajos Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete között a közoktatási feladatok ellátására Intézményfenntartó társulást hozott 
létre 2007. szeptember 01-től. 
 
A hatályos megállapodás B/3. pontja alapján: 
 
„Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testülete - a társult település képviselő-testületének előzetes 
egyetértésével- jogosult dönteni az alábbi kérdésekben:…… 

- a társulás által fenntartott intézmények éves költségvetésének elfogadása 
(Az egyéb - költségvetést érintő- döntést jogosult önállóan meghozni.)” 

 
Lajosmizse és Felsőlajos Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézményfenntartó Társulása 
társulási megállapodása 4.2 pontja alapján a települési önkormányzatok Képviselő-testületei a megosztás 
alapján számított költséghányadot a saját költségvetésükben tervezik. A hozzájárulás megállapításában a 
Képviselő-testületeket egyetértési jog illeti meg. Az intézmény működéséhez szükséges költségek 
fedezetét a társult önkormányzatok lakosságszámuk, illetve az ellátottak száma szerint biztosítják a 
feladatok tekintetében.  
 
A fenti megállapodások értelmében, mellékelten megküldöm Lajosmizse Város Önkormányzatának 2011. 
évi költségvetés tervezetét, mely tartalmazza a társulás által fenntartott intézmények éves költségvetését 
is. 
  
A költségvetés Képviselő-testületi tárgyalására 2011. február 23-án 14.00 órakor kerül sor, egyúttal 
tájékoztatom Önöket, hogy a költségvetés Képviselő-testületi tárgyalása I. fordulóban történik.  
 
Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 71.  §-a az alábbiakról rendelkezik: 
 
„ 71. § (1) A jegyző által elkészített költségvetési rendelettervezetet a polgármester február 15-ig nyújtja be 
a képviselő-testületnek. …” 
 
 
Kérem Önt és a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a tervezettel kapcsolatos egyetértési jogukat a fenti 
időpontig szíveskedjenek kifejteni. 
 
 
Lajosmizse, 2011. február 9. 
 
     Tisztelettel: 
 
                    Basky András  
         polgármester 


