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Felsőlajos Község Önkormányzata 
 
LMKOHFL/49/20/2016. 
 
 
 
 
 
 

Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve 
2016. december 15. 

 
 
 
 
  
Az ülésen hozott rendeletek és határozatok száma és tárgya: 
 
Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2016. (….) önkormányzati 
rendelete a  háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi és védőnői körzetekről szóló 
15/2015. (X.26.) önkormányzati rendelet módosításáról  
 
58/2016. (XII. 15.) ÖH  Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületnek a 

háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi és védőnői 
körzetekről szóló önkormányzati rendelete módosításának 
elfogadásából adódó feladat végrehajtása 

 
59/2016. (XII. 15.) ÖH  Döntés pályázat benyújtásáról a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 azonosító 

számú pályázati kiírásra 
 
60/2016. (XII. 15.) ÖH  Az önkormányzat 2017. évi belső ellenőrzési tervének 

jóváhagyása 
 
61/2016. (XII. 15.) ÖH  A Lajosmizsei Fekete István Sportiskolai Általános Iskola 

Felsőlajosi tagintézménye felvételi körzethatárának 
meghatározására vonatkozó vélemény 
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J e g y z ő k ö n y v 
 

Készült: Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. december 15-én 
15.06 órakor, Felsőlajoson, a Faluházán megtartott soros nyílt üléséről. 
 
Jelen vannak: Juhász Gyula polgármester, Kun János alpolgármester, Majoros István, 
Makainé Antal Anikó, Czigány Lajos képviselők. A Képviselő-testület létszáma összesen 5 
fő. 
 

Tanácskozási joggal meghívottak: dr. Balogh László jegyző 
     Dodonka Csaba vezető tanácsos 
     Gyurgyik Erzsébet vezetői referens 
            
    
Jegyzőkönyvvezető:    Almási Anita Ildikó titkársági ügyintéző 
 

Juhász Gyula polgármester: Tisztelettel köszöntök mindenkit, aki a mai soros ülésünkön  
megjelent. Megállapítom, hogy az ülés határozatképes, 5 fő képviselő jelen van. A 
meghívóban 6 napirendi pont szerepel. Van-e esetleg valakinek más napirendre javaslata? 
Amennyiben nincs, kérem, aki egyetért így a napirendi ponttal, kézfeltartással jelezze. 
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt - az alábbi napirendi pontokat fogadta el: 
 

 Napirend 
 

Előterjesztő 
 

1. 
 

Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének…/2016. 
(….) önkormányzati rendelete a  háziorvosi, házi gyermekorvosi, 
fogorvosi és védőnői körzetekről szóló 15/2015. (X.26.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 
 

Juhász Gyula 
polgármester 

2. Pályázat benyújtás VP 6-7.2.1-7.4.1.2-16 azonosító számú pályázati 
kiírásra 

Juhász Gyula 
polgármester 

3. Az önkormányzat 2017. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyása dr Balogh László 
jegyző 

4. Lajosmizsei Fekete István Sportiskolai Általános Iskola Felsőlajosi 
tagintézménye felvételi körzethatárának meghatározására vonatkozó 
vélemény 

Juhász Gyula 
polgármester 
 

5. Egyebek Juhász Gyula 
polgármester 

6. Interpelláció Juhász Gyula 
polgármester 
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1. napirendi pont: 
Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének…/2016. (….) önkormányzati 
rendelete a  háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi és védőnői körzetekről szóló 
15/2015. (X.26.) önkormányzati rendelet módosításáról 
Előadó: Juhász Gyula polgármester 
 
Juhász Gyula polgármester: Átadom a szót Jegyző Úrnak! 
 
dr. Balogh László jegyző: Törvényességi Felügyeleti Főosztálya törvényességi felhívással 
élt, mely szerint háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi ügyeleti ellátást szabályozni kell. 
Jogi szempontból egyetértek a Kormányhivatallal. Korábban Kecskemét látta el a térség 
fogászati ügyelet ellátását. Miniszteri rendelet alapján a megyei jogú városnak kell ellátni a 
fogorvosi ügyeletet. Az alapellátási törvény szerint minden településnek háziorvosi, házi 
gyermekorvosi, fogorvosi ellátást kell biztosítani. Határidő hosszabbítást is kértünk december 
25-ig. Jogilag szabályozni kell a háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi ügyeleti ellátást. 
Gyakorlati megvalósításra még nem találtunk megoldást. Kecskemét nem hajlandó fogadni. 
Próbáltunk egy társulást létrehozni a környező településsekkel, de olyan fogorvost vagy céget, 
amely 6 órában ellátná a tevékenységet munkaszüneti napokon országosan sem lehet találni. 
A kecskeméti fogorvosi ügyeleti ellátásra szerződött Smileland Dental Fogászat Kft.-vel is 
felvettük a kapcsolatot, azonban ő e feladat-ellátásra szerződni már nem tud szabad fogorvos 
hiányában. A rendelet-tervezetben kimondjuk, hogy Felsőlajoson egy háziorvosi, egy házi 
gyermekorvosi, egy fogorvosi és egy védőnői ügyeleti ellátás van. Jogi értelemben rendben 
van a rendelet. A rendelet tervezet módosítását javaslom az alábbiak szerint, a hatályba lépés 
ideje 2017. 02.01. Kivételre kerül a 6. mellékletből a : „b) Meserét Lajosmizsei Napközi 
Otthonos Óvoda és Bölcsőde Felsőlajosi Tagintézményének beíratott gyermekei.” és a „b) 
Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Felsőlajosi Tagintézményének 
csoportjai (Napocska, Tulipán) az I. számú védőnői körzethez tartoznak” szövegrész.  
 
Juhász Gyula polgármester: Kerestük a megoldást társulás formájában a fogorvosi ügyelet 
ellátását, de nem fog megvalósulni. Kecskemét nem vállalta a környező települések ellátását. 
A költségvetés tervezésekor ezt figyelembe kell venni.  
 
dr. Balogh László jegyző: 20.000 főtől finanszíroz az OEP, ezért próbáltunk egy társulást 
létrehozni a környező településekkel. Nem csak orvos hiány, de komoly eszköz igény is van 
egy fogorvosi rendelő kialakítására. Valahol ki kell alakítani egy rendelőt és teljesen fel kell 
szerelni. Országos probléma. Aki rendelkezik TAJ- kártyával, azt bárhol bármikor el kell 
látni.  
 
Juhász Gyula polgármester: Van-e kérdés, észrevétel a rendelet-tervezettel kapcsolatban? 
Aki ezt elfogadja a módosításokkal, kézfelemeléssel jelezze! Megállapítom, hogy a 
Képviselő-testület 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi 
rendeletet fogadta el: 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 
 

 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2016. (….) önkormányzati 

rendelete a háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi és védőnői körzetekről szóló 
19/2015. (X.26.) önkormányzati rendelet módosításáról  

 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. 
évi CXXIII. törvény 6. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontjában foglalt 
feladatkörében eljárva, az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (2) 
bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró alapellátásért felelős Nemzeti 
Egészségfejlesztési Intézet, Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és 
Működési Szabályzatról szóló 11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 2.1. b. pontjában 
biztosított véleményezési jogkörében eljáró Önkormányzati Bizottság véleményének kikérésével a 
következőket rendeli el: 
 

1. § 

 
(1) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a háziorvosi, házi gyermekorvosi, 

fogorvosi és védőnői körzetekről szóló 19/2015. (X.26.) önkormányzati rendelet 
(továbbiakban: Rendelet) 1. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 
„(5) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete négy védőnői körzetet hoz létre, 
melyek területi leírását a rendelet 4. melléklete tartalmazza.” 

 
2. § 

 
(1) A Rendelet 1. §-a a következő (7) (-8) bekezdésekkel egészül ki: 

 
„(7) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egy háziorvosi, házi 
gyermekorvosi és fogorvosi ügyeleti ellátási körzetet hoz létre, melynek területi leírását a 
rendelet 5. melléklete tartalmazza. 
(8) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egy iskola-egészségügyi ellátási 
körzetet hoz létre, melynek területi leírását a rendelet 6. melléklete tartalmazza.” 
 

3. § 

(1) Hatályát veszti a Rendelet 4. mellékletében az „5. számú iskola-védőnői körzet területi leírása 
Lajosmizse Város közigazgatási területén Lajosmizsei Fekete István Sportiskolai Általános 
Iskola beíratott tanulói.”  szövegrész. 

4. § 
 

(1) Ez a rendelet 2017. február 01. napján lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát 
veszti.   

  Basky András                                                              dr. Balogh László 
            polgármester                                                                              jegyző  
A rendelet kihirdetésének napja: 2016. december 16. 
                                                                                                dr. Balogh László  
                                                                                                               jegyző  
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1. melléklet a 28/2016. (….) önkormányzati rendelethez 

 
„5. melléklet a 19/2015. (X.26.) önkormányzati rendelethez 

 
 

1. számú háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi ügyeleti ellátási körzet területi leírása  

 
1. A Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató 

Társulás Társulási megállapodása alapján Lajosmizse Város közigazgatási területe, 
valamint a körzet részét képezi Felsőlajos Község közigazgatási területe.”  

 
2. melléklet a 28/2016. (...) önkormányzati rendelethez 

 
„6. melléklet a 19/2015. (X.26.) önkormányzati rendelethez 
 
Iskola egészségügyi ellátási körzet leírása 

 
1. Iskola-egészségügyi ellátás (orvosi): 
 

a) Lajosmizsei Fekete István Sportiskolai Általános Iskola beíratott tanulói. 
 
2.Iskola-egészségügyi ellátás (védőnői): 
 

a) Önálló Iskola-védőnői körzet a Lajosmizsei Fekete István Sportiskolai Általános 
Iskola beíratott tanulóira. 

 
3.Iskola-egészségügyi ellátás (fogorvosi): 

a)1.sz. körzet:  
aa) Lajosmizsei Fekete István Sportiskolai Általános Iskola következő osztályai:  
    1.a; 2.a;  3.a; 3.e; 4.a;  4.e; 5.a; 6.a; 7.a; 8.a. 
ab) Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde következő óvodai 

csoportjai: Napocska; Pillangó; Csibe; Nyuszi; Őzike 
 

b) 2.sz. körzet:  
ba) Lajosmizsei Fekete István Sportiskolai Általános Iskola következő osztályai: 1.c; 

2.c; 2.d; 3.c; 4.c; 5.c; 5.d; 6.c; 7.c; 7.d; 7.e; 8.c; Speciális Tagozat. 
bb) Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde következő óvodai 

csoportjai: Katica, Csiga-biga; Margaréta; Cica; Micimackó;  
 

c) 3.sz. körzet:  
ba) Lajosmizsei Fekete István Sportiskolai Általános Iskola következő osztályai: 1.b; 

1.d; 2.b; 3.b; 4.b; 4.d; 5.b; 6.b; 6.d; 7.b; 8.b; 8.d; 8.e. 
bb) Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde következő óvodai 

csoportjai: Méhecske, Napraforgó; Süni; Halacska; Gomba; Mécses 
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  Juhász Gyula polgármester:  
Van-e kérdés, észrevétel a határozat-tervezettel kapcsolatban? Aki ezt elfogadja, 
kézfelemeléssel jelezze! Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 5 igen szavazattal – 
ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi határozatot fogadta el: 
 
58/2016. (XII. 15.) ÖH  
Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületnek a 
háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi és védőnői körzetekről szóló 
önkormányzati rendelete módosításának elfogadásából adódó feladat végrehajtása 
 
 

Határozat 
 

 
1) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, 

hogy Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a háziorvosi, házi 
gyermekorvosi, fogorvosi és védőnői körzetekről szóló önkormányzati rendeletben foglaltak 
figyelembevételével a változással érintett egészségügyi szolgáltatókkal az egészségügyi 
feladat-ellátási szerződéseket módosítsa. 

2) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, 
hogy Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a háziorvosi, házi 
gyermekorvosi és fogorvosi körzetekről szóló önkormányzati rendelet módosításáról a Bács-
Kiskun Megyei Kormányhivatal Építésügyi, Hatósági, Oktatási és Törvényességi Felügyeleti 
Főosztály Törvényességi Felügyeleti Osztályát tájékoztassa, továbbá az egészségügyi 
államigazgatási szervet értesítse.   
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2016. december 15. 

 
 
2. napirendi pont: 
Pályázat benyújtás VP 6-7.2.1-7.4.1.2-16 azonosító számú pályázati kiírásra  
Előadó: Juhász Gyula polgármester 
 
Juhász Gyula polgármester: A kiosztott anyagot megkaptuk. Dodonka Csabának átadom a 
szót! 
 
Dodonka Csaba vezető tanácsos: A novemberi testületi ülés óta kiderült, hogy a 
finanszírozás bruttó összeg lesz. Az áfa tartalom 75%-át támogatják. Rengeteg nyújtják be a 
pályázatot, ezért Felsőlajos Lajosmizsével együtt érdemes Konzorciumi megállapodást kötni, 
mert plusz pontot jelent a pályázat elbírálása során. A 035 hrsz-ú külterületi útra és a 046 
hrsz-ú külterületi útra kaptunk felhatalmazást az előkészítő munkálatokra. A tervezői 
költségbecslés alapján fenti útszakaszok kivitelezésének költsége Felsőlajos község esetében 
bruttó 35.826.752.- forint, Lajosmizse város esetében bruttó 46.901.957.- forint. A két 
települést tekintve összesen bruttó 82.728.709.- forint. Másrészt gépekre is lehet pályázni.  

a.) Felsőlajos Község Önkormányzata részére: 
 

- Chery-Zoomlion RK504 EC fülkés traktor, 
- GardenGo SP 200 hótolólap, 
- COSCO PS 500 típusú sószóró, 
- Bicchi BRT225 pótkocsi, 
- CZTL 250 vonólap (gréder). 
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A pályázati költségvetés elkészült, ami alapján kiderült, hogy költsége bruttó 110.092.263.- 
forint lenne a beruházás értéke. Az igényelt támogatás összege bruttó 82.569.197.- forint. A 
projekt teljes költségére vonatkozó önkormányzati önerő összege bruttó 27.523.066.- forint, 
amely önerő összegből Felsőlajos Község Önkormányzatát bruttó 12.134.849.- forint.  
Amennyiben a Kiíró Szervezet a pályázatot nem támogatja a projekt előkészítő költségek 
közül a tervezés (bruttó 1.054.100.- forint), a megvalósíthatósági tanulmány (bruttó 
1.117.600.- forint), valamint a fenntartási és üzemeltetési terv (bruttó 381.000.- forint) 
elkészítetésének költségét, azaz bruttó 2.552.700.- forintot fektetett be a két önkormányzat a 
sikertelen projektbe. Ezen összeg megbontva Felsőlajos esetében bruttó 1.143.033.- forint.  
 
Juhász Gyula polgármester: Amikor döntöttünk erről nem tudtuk, hogy bruttó vagy 
nettófinanszírozás lesz. Az áfát is támogatják, ez pozitív. Teljes önerőből szinte lehetetlen 
lenne megvalósítani. Lehetőség van eszközök beszerzésére is, amire nagy szükség van.  
Konzorciummal nagyobb eséllyel indulunk a pályázaton és a költségek is feleződnek. 
Sikertelen pályázat esetén nem baj, ha tervek elkészülnek, a későbbiekben fel lehet még 
használni. Van-e kérdés, észrevétel a kiosztott határozat-tervezettel kapcsolatban? Aki ezt 
elfogadja a módosításokkal, kézfelemeléssel jelezze! Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 
5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi határozatot fogadta el: 
59/2016. (XII. 15.) ÖH  
Döntés pályázat benyújtásáról a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 azonosító számú pályázati kiírásra 
 

Határozat 
 

1.) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Lajosmizse Város 
Önkormányzatával konzorciumi együttműködési megállapodás keretében pályázatot nyújt be 
a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 azonosító számú, „A vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának  és 
alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére – Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati 
utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek 
beszerzése” című pályázati kiírásra az alábbi projekt tartalommal: 
 

a.) A projekt címe: „Lajosmizse és Felsőlajos települések külterületi közútjainak fejlesztése, és 
az önkormányzati külterületi utak kezeléséhez szükséges erő- és munkagépek beszerzése” 

 
b.)  A projekt megvalósítási helyszínének pontos címe és helyrajzi száma: 

 
ba.) Felsőlajos, 035 hrsz-ú külterületi út, 
bb.) Felsőlajos, 046 hrsz-ú külterületi út, 
bc.) Felsőlajos, 050 hrsz-ú külterületi út, 
bd.) Lajosmizse, 0260/2 hrsz-ú külterületi út, 
be.) Lajosmizse, 0271 hrsz-ú külterületi út. 

 
c.) A projekt által az önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához 

szükséges, beszerzendő erő- és munkagépek: 
 

ca.) Felsőlajos Község Önkormányzata részére: 
 

caa.) Chery-Zoomlion RK504 EC fülkés traktor, 
cab.) GardenGo SP 200 hótolólap, 
cac.) COSCO PS 500 típusú sószóró, 
cad.) Bicchi BRT225 pótkocsi, 
cae.) CZTL 250 vonólap (gréder). 
 

cb.) Lajosmizse Város Önkormányzata részére: 
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cba.) Chery-Zoomlion RK504 EC fülkés traktor, 
cbb.) GardenGo SP 200 hótolólap, 
cbc.) COSCO PS 500 típusú sószóró, 
cbd.) Bicchi BRT550 pótkocsi, 
cbe.) GardenGo TMC-180 szárzúzó, 
cbf.) GardenGo AGL 165 padkakasza. 

 
d.) A projekt összes költsége 110.092.263.- forint. 

 
e.) A projekt támogatás szempontjából elszámolható költsége 110.092.263.- forint. 

 
f.) Az igényelt támogatás összege 82.569.197.- forint.  

 
2.) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete konzorciumot hoz létre a projekt 

megvalósítása érdekében Lajosmizse Város Önkormányzatával és felhatalmazza a 
polgármestert a pályázat beadásához szükséges Konzorciumi Együttműködési Megállapodás 
aláírására. 
 

3.) Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testülete vállalja, hogy a projekt teljes 
költségére vonatkozó önkormányzati önerő összegéből, azaz 27.523.066.- forintból Felsőlajos 
Község Önkormányzatára eső önkormányzati önerő részt, azaz 12.134.849.- forintot saját 
forrásból biztosítja. A fennmaradó önkormányzati önerő összeget, azaz 15.388.217.- forintot 
Lajosmizse Város Önkormányzata biztosítja saját forrásból. 

 
4.) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete kötelezettséget vállal arra 

vonatkozóan, hogy a támogatás elnyerése esetén a 3. pontban megjelölt Felsőlajos Község 
Önkormányzatára eső önkormányzati önerő összeget a 2017. évi költségvetési rendeletében 
elkülöníti.  

 
5.) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert – 

Lajosmizse város polgármesterével együttműködve - a pályázati kiírásban foglaltaknak 
megfelelően a pályázat előkészítésére, a pályázathoz szükséges nyilatkozatok megtételére és 
dokumentumok elkészítésére, a pályázat benyújtására, sikeres pályázat esetén a Támogatási 
Szerződés/Támogatói Okirat megkötésére. 

 

Felelős: Képviselő-testület, polgármester 
Határidő: 2016. december 15. 
 
 
3. napirendi pont: 
Az önkormányzat 2017. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyása  
Előadó: dr. Balogh László jegyző  
 
Juhász Gyula polgármester: Az 1. számú mellékletben láthatóak a tervek. Fontosnak tartom 
a belső ellenőrzést, sokat segít a munkában. 
 
dr. Balogh László jegyző: Minden intézményt és önkormányzatot érint a belső ellenőrzés és 
eleget tettünk a jogszabályi előírásoknak is. A közbeszerzési törvény kötelezővé teszi a belső 
ellenőrzést, szerepel benne a cél jellegű támogatás ellenőrzése is. A 6. pontnál az alábbival 
módosul: „az iskola működtetésével kapcsolatos feladatok kivételével”, amivel működtetési 
feladatok átkerültek a KLIK-hez.  
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Juhász Gyula polgármester: Van-e kérdés, észrevétel a kiosztott határozat-tervezettel 
kapcsolatban? Aki ezt elfogadja a módosításokkal, kézfelemeléssel jelezze! Megállapítom, 
hogy a Képviselő-testület 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi 
határozatot fogadta el: 
60/2016. (XII. 15.) ÖH  
Az önkormányzat 2017. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyása 
 

Határozat 
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja az önkormányzat 2017. 
évi belső ellenőrzési tervét, amely jelen előterjesztés 1. mellékletét képezi, azzal hogy a 6. 
ellenőrzés tárgya „Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete 
2016. évi gazdálkodásának átfogó ellenőrzése az iskola működtetésével kapcsolatos feladatok 
kivételével” -re változik. 
 
Felelős: Képviselő-testület, jegyző. 
Határidő: 2016. december 15. 
 
  



10 
 

Lajosmizse Város és Felsőlajos Község Önkormányzatának                       1. melléklet 
 

2017. évi belső ellenőrzési terve 
 

A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és 
belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 31. §-a szerint az alábbi éves ellenőrzési tervet fogalmazza meg: 
 
Sor- 
szám 

Ellenőrzendő 
szerv 
megnevezése 

Ellenőrzés tárgya, célja Ellenőr- 
zendő 
időszak 

Ellenőr- 
zési 
kapacitás 

Ellenőrzés 
típusa 

Ellenőrzés 
ütemezése 

1. Hivatal, támoga- 
tott szervezetek 

Sport-, társadalmi és egyéb szervezetek részére az 
önkormányzat költségvetéséből céljelleggel nyújtott 
támogatások rendeltetés szerinti felhasználása 
(Lajosmizse és Felsőlajos) 

2016. év 6 nap pénzügyi 
ellenőrzés 

I. n. év 

2. Hivatal Házi pénztár ellenőrzése (Felsőlajos) 2016. év 4 nap pénzügyi és 
szabályszerűségi 
ellenőrzés 

I. n. év 

3. Roma 
Nemzetiségi 
Önkormányzat 

Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 
2016. évi gazdálkodásának ellenőrzése 

2016. év 4 nap pénzügyi és 
szabályszerűségi 
ellenőrzés 

I. n. év 

4. Hivatal Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal 
működésének szabályozottsága  

2017. év 12 nap tanácsadás II. n. év 

5. Hivatal Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal belső 
kontrollrendszerének működése 

2017. év 10 nap tanácsadás II. n. év 

6. IGSZ Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek 
Gazdasági Szervezete 2016. évi gazdálkodásának átfogó 
ellenőrzése az iskola működtetésével kapcsolatos 
feladatok kivételével 

2016-
2017. év 

12 nap pénzügyi és 
szabályszerűségi 
ellenőrzés 

II-III. n. év 

7. Hivatal Piac-vásár tevékenység ellenőrzése 2017. év 8 nap pénzügyi és 
szabályszerűségi 
ellenőrzés 

III-IV. n. év 

8. Hivatal, 
intézmények 

Európai uniós forrással támogatott fejlesztések és a 
közbeszerzések ellenőrzése 

2017. év 12 nap rendszer- 
ellenőrzés 

IV. n. év 

9.  Tartalékidő  10 nap   
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Az ellenőrzések végrehajtásánál alkalmazandó módszerek: 
 

1.) eljárások és rendszerek szabályzatainak ellenőrzése és értékelése; 
2.) pénzügyi, számviteli és statisztikai adatok, költségvetés, beszámolók, szerződések, 

programok elemzése, értékelése; 
3.) folyamatok és rendszerek működésének ellenőrzése; 
4.) dokumentumok és nyilvántartások vizsgálata; 
5.) közvetlen megfigyelésen alapuló ellenőrzés (interjú, rovancsolás, szemle, mintavétel, 

tételes vizsgálat). 
 

 
4. napirendi pont: 
Lajosmizsei Fekete István Sportiskolai Általános Iskola Felsőlajosi tagintézménye 
felvételi körzethatárának meghatározására vonatkozó vélemény  
Előadó: Juhász Gyula polgármester 
 
Juhász Gyula polgármester: Minden évben tárgyalni kell. Véleményt kell mondani a 
meghatározásról, hogy a beiskolázási körzete Felsőlajos közigazgatási területen van. A 2. 
része pedig felhatalmazás a polgármesternek, hogy tájékoztassa Kormány Hivatalt a 
fentiekről. Van-e kérdés, észrevétel a kiosztott határozat-tervezettel kapcsolatban? Aki ezt 
elfogadja, kézfelemeléssel jelezze! Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 5 igen 
szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi határozatot fogadta el: 
 
61/2016. (XII. 15.) ÖH  
A Lajosmizsei Fekete István Sportiskolai Általános Iskola 
Felsőlajosi tagintézménye felvételi körzethatárának 
meghatározására vonatkozó vélemény 

 
Határozat 

 
1. Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bács-Kiskun Megyei 

Kormányhivatal részére javasolja, hogy a Lajosmizsei Fekete István Sportiskolai 
Általános Iskola Felsőlajosi tagintézménye (6055 Felsőlajos, Iskola utca 14-16.) 
beiskolázási körzete Felsőlajos közigazgatási területe legyen. 

2. Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, 
hogy fentiekről a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatalt tájékoztassa.  

  
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2016. december 15. 
 
 
5. napirendi pont: 
Egyebek 
 
Juhász Gyula polgármester: Van- e valakinek kérdése, hozzászólása a napirendi ponthoz?  
Nincs. 
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6. napirendi pont: 
Interpelláció 
 
Juhász Gyula polgármester: Van- e valakinek kérdése, hozzászólása a napirendi ponthoz?  
Nincs. A mai testületi ülést 15.43 órakor bezárom! 
 
 

kmf. 
 

 
 
 

Juhász Gyula sk.        dr. Balogh László sk. 
   polgármester       jegyző 

 
 
 


