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Felsılajos Község
Önkormányzata

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve
2010. szeptember 20.

Az ülésen hozott rendelet és határozatok száma és tárgya:
24/2010. (IX.20.) ÖH

Felsılajos Község közrend-és közbiztonsági helyzetérıl szóló
beszámoló elfogadása

25/2010. (IX.20.) ÖH

Jelentés a 2010. évi költségvetés I. félévi végrehajtásáról

26/2010. (IX.20.) ÖH

Lajosmizse és Felsılajos Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szocciális Intézményfenntartó Társulásának módosítása

27/2010. (IX.20.) ÖH

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete és Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete között közoktatási feladatok ellátására létrejött Intézményfenntartó társulási
megállapodás módosítása

28/2010.(IX.20.) ÖH

Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás képviselıjének beszámolója a Bács-Kiskun Megyei Területfejlesztési Tanácsban végzett munkájáról

29/2010. (IX.20.) ÖH

A nevelési tanácsadás pszichológusi feladatellátásának státuszfejlesztése

30/2010. (IX.20.) ÖH

Templom pénzügyi támogatása

31/2010. (IX.20.) ÖH

Bács-Kiskun Megyei Önkormányzattól kapott támogatás átadása

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselıé-testületének 8/2010. ( ) önkormányzati rendelete a 2010. évi
költségvetésrıl szóló 1/2010. (II.l8.) önkormányzati rendelet módosításáról
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Jegyzıkönyv

Készült: Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. szeptember 20-án
tartott ülésérıl a Faluházban.
Jelen vannak: Bogdán Jenı alpolgármester, Makainé Antal Anikó, Juhász Gyula, Keresztes László, Nagy Klára, Farkas Ferenc képviselık (6 fı)
Bejelentéssel távol: Vidra Pál képviselı
Az ülés kezdete: 13.05 óra
Tanácskozási joggal meghívottak:
Kutasiné Nagy Katalin jegyzı
Muhariné Mayer Piroska
aljegyzı
Tengölics Judit
irodavezetı
dr.Gazdag Judit
jogi referens
Tengeri Dalma
pályázati referens
Gáspár Vilmos
pü. szakértı
dr.Kassai László
r.ezr.kapitányságvezetı
Tarnóczy László
r.alezr. ırsparancsnok
Jegyzıkönyvvezetı:

Nagy Imréné

Bogdán Jenı alpolgármester: Tisztelettel köszöntök mindenkit a mai testületi ülésünkön.
Megállapítom, hogy a testületi ülésünk határozatképes, mivel 6 fı van jelen.
Jegyzıkönyv hitelesítınek javaslom Keresztes László és Farkas Ferenc képviselıket.
Kérem aki a javaslattal egyetért kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 6 igen szavazattal Keresztes László és Farkas Ferenc képviselıket
jegyzıkönyv hitelesítıknek elfogadta.
Javaslom, hogy a meghívóban feltüntetett napirendi pontokhoz még plusz kettı napirendi pontot vegyünk fel.
Van-e valakinek más javaslata. – Amennyiben nincs, aki egyetért a meghívóban jelzett napirendi pontokkal,
valamint a pluszként felvett napirendi pontokkal kézfeltartással jelezze.
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 6 igen szavazattal a következı napirendi pontokat fogadta el.
Napirendi pontok

Elıterjesztı

1.) Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének
…/2010.(…) önkormányzati rendelete a 2010. évi költségvetésrıl szóló 1/2010. (II.18.) önkormányzati rendelet
módosításáról

Bogdán Jenı
alpolgármester

2.) Jelentés a 2010. évi költségvetés I. félévi végrehajtásáról

Bogdán Jenı
alpolgármester
Bogdán Jenı
alpolgármester

3.) Lajosmizse és Felsılajos Egészségügyi, Gyermekjóléti és
Szociális Intézményfenntartó Társulásának módosítása
4.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete
és Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete
között közoktatási feladatok ellátására létrejött Intézményfenntartó társulási megállapodás módosítása

Bogdán Jenı
alpolgármester
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5.) Felsılajos Község közrend- és közbiztonsági helyzetérıl
szóló beszámoló elfogadása

Bogdán Jenı
alpolgármester

6.) Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás képviselıjének
beszámolója a Bács-Kiskun Megyei Területfejlesztési
Tanácsban végzett munkájáról

Bogdán Jenı
alpolgármester

7.) A nevelési tanácsadás pszichológusi feladatellátásának
státuszfejlesztése

Bogdán Jenı
alpolgármester

8.) Templom pénzügyi támogatása

Bogdán Jenı
alpolgármester

9.) Bács-Kiskun Megyei Önkormányzattól kapott támogatás
átadása

Bogdán Jenı
alpolgármester

10.) Interpelláció

Bogdán Jenı alpolgármester: Tisztelettel köszöntöm a körünkben megjelent Dr.Kassai László rendır ezredes
urat, kapitányságvezetıt, valamint Tarnóczy László rendır alezredes urat. Kérem a testületet járuljanak hozzá, hogy
a vendégekre való tekintettel a rendırségi beszámoló tárgyalását vegyük elsı napirendi pontnak. – Köszönöm.

1. napirendi pont
Felsılajos község közrend- és közbiztonsági helyzetérıl szóló beszámoló elfogadása
Elıadó. Bogdán Jenı alpolgármester
Bogdán Jenı alpolgármester: A beszámolót megkaptuk. Szeretném megköszönni a képviselı-testület és a
magam nevében is kapitány úrnak, valamint ırsparancsnok úrnak Felsılajos községért tett munkájukat. Ha kértünk
segítséget, maximálisan megkaptuk, úgy a falunapi rendezvényen, vagy más egyéb esetben.
Tarnóczy László ırsparancsnok: Köszönöm az elismerı szavakat. Jelen pillanatban több bőncselekmény
lezárására még nem került sor. 6 db. bőncselekmény elkövetésében folytatunk nyomozást. Többek között egy fiatal
emberrıl van szó, aki itt lakik Felsılajoson. Egy-két dolog meg is fog kerülni.
A virágláda lopást említettem a beszámolóban, ez nem egy öt perces dolog volt, amíg összeszedték a virágládákat.
Egyetlen információt sem sikerült összegyőjteni. Egy jó háromnegyed órás munkája volt az embernek, amit más
úton sikerült felderíteni, ı egy táborfalvi ember. Köszönöm az ırs állománya és a kapitányság vezetıje nevében azt
az önzetlen segítséget, amit kapunk. Bízunk benne, hogy a jövıben is lesz az önkormányzatnak lehetısége ezt a
támogatást továbbra is folyósítani.
Dr.Kassai László kapitányságvezetı: A legnyugodtabb szívvel jövök Felsılajosra, azért mert egy békés település.
A település szerkezete meghatározó, hogy milyen közbiztonsági helyzet alakult ki Felsılajoson. Az elmúlt 20 évben
nem volt kirívó esemény, és reméljük, hogy a jövıben sem lesz. Kíváncsian várjuk szervezetünk átalakítási
programja hogyan fog megjelenni. Létszámhelyzetünk stabil. A bőncselekmények száma nem csökkent, hanem
emelkedett. Egy más irányú tevékenység indult el területünkön, amit meg kell szüntetni. A nyugdíj változások,
melyek meghatározók voltak, ez tisztulni fog. Az adatok tényszámok, kiugró események nem voltak a településen.
Mi amit tudunk képességünknek és lehetıségünknek megfelelıen mindent megteszünk annak érdekében, hogy az
emberek nyugodtan élhessék mindennapjaikat. A dicsérı szavak mellett vannak árnyoldalak is, vannak
nehézségeink és mellényúlásaink. Kívánom Önöknek, hogy a választások dolgában érjék el amit célul tőztek ki
maguknak.
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Bogdán Jenı alpolgármester: A meg nem került 5 db. virágládával mi a helyzet.
Tarnóczy László ırsparancsnok: Olyan helyre is került, amit nem tudtunk felderíteni. De onnan is szedtünk össze
virágládákat, ahová értékesítették. Egy személy hajnali fél háromkor látott autómozgást, valamint ajtócsapódást, de
nem értesítette a rendırséget, mert ha akkor szólt volna, akkor már meglenne.
Bogdán Jenı alpolgármester: Tervbe van véve, hogy a következı évi kiültetésnél a ládába belevéssük a település
nevét.
Keresztes László képviselı: Tanúja voltam, amikor a Fı utca teljes hosszában nagy sebességgel kétszer végigment
egy gyermek quvaddal, veszélyeztetve a járókelıket, valamint a gyermekeket. Természetesen nem a gyermek a
hibás, hanem az a felnıtt, aki odaadja a jármővet.
Bogdán Jenı alpolgármester: Van-e még kérdés, vélemény. – Amennyiben nincs aki egyetért a határozati
javaslatban foglaltakkal kézfeltartással jelezze.
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 7 igen szavazattal a következı határozatot hozta.
24/2010. (IX.20.) ÖH
Felsılajos Község közrend- és közbiztonsági helyzetérıl szóló beszámoló elfogadása
Határozat
Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete Felsılajos község közrend- és közbiztonsági
helyzetérıl szóló beszámolóját elfogadja.
Felelıs: Képviselı-testület
Határidı: 2010. szeptember 20.

2. napirendi pont
Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének …/2010.(…) önkormányzati rendelete a 2010. évi
költségvetésrıl szóló 1/2010. (II.l8.) önkormányzati rendelet módosításáról
Elıadó: Bogdán Jenı alpolgármester
Tengölics Judit irodavezetı: Az idı közben történt események beépítésre kerültek az anyagba.
Keresztes László képviselı: Az anyaggal egyetértek, de a szociális segély nagyságrendje egy kicsit „elment”, de
összefügg azzal, hogy sajnos egyre több a szegény ember.A mőködési célú kiadások jelentısen megugrottak. A 11.
oldalon egy technikai korrekcióra van szükség, mert nem 2009. évi, hanem 2010. évi. A szennyvíztározó építését
hagyjuk benne, ami nem valósul meg.
Gáspár Vilmos pü. szakértı: Szociális segélyek „elmentek”. Még vannak olyan dolgok, melyeket ezután kell
helyretenni, lényegében emiatt van. Legvégén a rendelet módosításnál a rendelet helyre fog állni. Sok minden még
év végén fog rendezıdni, az iskola korszerősítését is helyre kell tenni.
Bogdán Jenı alpolgármester: Van-e még kérdés, vélemény. – Amennyiben nincs aki egyetért a rendeletmódosításával kézfeltartással jelezze.
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 7 igen szavazattal az alábbi rendeletét alkotta meg.
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Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének
8/2010 (...).önkormányzati rendelete
a 2010. évi költségvetésrıl szóló 1/2010.(II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról
Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testülete az államháztartásról szóló - többször módosított 1992.évi XXXVIII. törvény ( továbbiakban:Áht ) 65.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a
helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV .tv. 10. § (1) bekezdés d) pontjában foglalt hatáskörében
eljárva az alábbi rendeletet alkotja:
1.§
Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének a 2010. évi költségvetésrıl szóló 1/2010. (II.18)
rendelet (továbbiakban: Önkormányzati költségvetési rendelet) 5.§ helyébe a következı rendelkezés lép:
„Az önkormányzat
mőködési bevételei forrásonként
5.§
(1) Önkormányzat müködési bevételei
eFt
Mőködési bevételek
979
Egyéb saját bevételek
655
50.409
Önk.sajátos mőködési bevételei
Önkorm költségvetési tám.
14.798
Költségvetési bevételek összesen
66.841
Költségvetési hiány belsı finanszírozására szolg.pénzforg.bev. Mők.célra
4.921
Költségvetési hiány belsı finanszírozására szolg.pénzforg.bev. Felhalm.célra 5.955
Pénzforgalom nélküli bevétel összesen /elızı évi pénzmaradvány/
10.876
Tám. értékő bevétel
1.616
Önkormányzat bevételei mindösszesen :
79.333
(2) Bevételek részletezését e rendelet 2.sz. melléklete tartalmazza.”
2.§
Az önkormányzati költségvetési rendelet 6.§ (1)-(7) bekezdései helyébe a következı rendelkezések
lépnek: „Mőködési, fenntartási elıirányzatok az önkormányzatnál
6.§
(1) Az önkormányzat gazdasági, egészségügyi, szociális feladatainak mőködési kiadásai és egyéb
támogatások
69.455 eFt
Ebbıl: Személyi juttatások
9.487 eFt
Munkaadót terhelı jár.
2.644 eFt
Dologi kiadások
21.869 eFt
Szoc.pol ellátások /segélyek/
7.394 eFt
Mőködési célú végleges pénzeszköz átadás
1.010 eFt
27.051 eFt
Mőködési célú támogatásértékő kiadások

6
Foglalkoztatottak létszáma /engedélyezett/

1 fı

(2) Felhalmozási kiadások

5.955 eFt

(3) Általános tartalék

3.923 eFt

Kiadások mindösszesen:

79.333 eFt

(4) A kiadások részletezését e rendelet 1, 3, és a 4.sz. mellékletei tartalmazzák.
(5) Az összesített pénzforgalmi mérleget e rendelet 5.sz. melléklete tartalmazza.
(6) Az elıirányzat felhasználási ütemtervet e rendelet 6. sz. melléklete tartalmazza.
(7) A 2011., 2012. évi elıirányzatok ( gördülı tervezés ) adatait e rendelet 7. sz. melléklete tartalmazza.”
3.§
(1) Az önkormányzati költségvetési rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
(2) Az önkormányzati költségvetési rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.
(3) Az önkormányzati költségvetési rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.
(4) Az önkormányzati költségvetési rendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.
(5) Az önkormányzati költségvetési rendelet 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.
(6) Az önkormányzati költségvetési rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.
(7) Az önkormányzati költségvetési rendelet 7. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.

4.§

E rendelet a kihirdetését követı 3. napon lép hatályba és a hatálybalépését követı napon hatályát veszti.

/:Bogdán Jenı:/
alpolgármester

/:Kutasiné Nagy Katalin:/
jegyzı

E rendelet kihirdetésének napja:

/:Kutasiné Nagy Katalin:/
jegyzı
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1. melléklet a 8/2010.(IX.21.) önkormányzati rendelethez
„ 1 melléklet az 1/2010.(II.18.) önkormányzati rendelethez

Nem intézményi keretek közötti feladatok kiadásainak alakulása tevékenységenként

Szakfeladat

381103
421110
522110
813000
841126
841402
841403
882111
882112
882113
882115
882122
882123
882125
882202
882203
889942
890301
890441

Megnevezés

Községi hulladék
Út építése
Közutak üzemeltetése
Zöldterület-kezelés
Önkorm. igazgatási tev.
Közvilágítás
Város és községgazd.
Rendszeres szoc. segély
Idıskorúak járadéka
Lakásfenntart.tám.norm.
Ápolási díj alanyi jogon
Átmeneti segély
Temetési segély
Mozgáskorl.közl.tám.
Közgyógyellátás
Köztemetés
Önkormi lakástámogatás
Civil szervek mük.tám.
Közcélú foglalkoztatás
Önkorm. mindösszesen

Fogl.
száma

Személyi.
juttatás

M.adót
terh.jár.

Dologi
kiadás

Szocpol.
ellátás

Mük.célu végleges
pe.átadás és
támért.kiadás

Tartalék

Felhalm.
kiadás

60
300

1

7942

1982

1545

416

1875
750
16972
2137
75

27051

3923

5455

4446
325
216
1026
454
130
35
237
135

246

200
1010
390
1

9487

2644

21869

7394

28061

3923

5955

Összesen

60
300
1875
750
63125
2137
2036
4446
325
216
1272
454
130
35
237
135
200
1010
390
79333
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2. melléklet a 8/2010.(IX.21.) önkormányzati rendelethez
„2 melléklet az 1/2010.(II.18.) önkormányzati rendelethez

Bevételek alakulása
eFt
Önkormányzati tevékenység bevételei:
Mőködési bevételek
Hatósági jogkörhöz köthetı bevételek
Egyéb saját bevételek
Továbbszámlázott szolgáltatás
Mőködési bevételek összesen:

20
495
464
979

Egyéb saját bevételek:
Egyéb vállalattól átvett pénzeszköz
Kamat bevételek
Egyéb saját bevétel összesen:

135
520
655

Önkormányzat sajátos mőködési bevételei:
SZJA helyben maradó része
Jövedelemkülönbség mérséklése
SZJA összesen:
Gépjármő adó
Iparőzési adó
Idegenforgalmi adó
Bírságok, pótlékok
Önkormányzat sajátos mőködési bevételei összesen:

7.356
14.071
21.427
9570
18.892
5
515
50.409

Önkormányzat költségvetési támogatása:
Központosított elıirányzat
Normatív hozzájárulások
Normatív kötött felhasználású támogatás segélyekre
Normatív kötött felhasználású támogatás /mozgáskorlátozottak/
Önkormányzat költségvetési támogatása. összesen:
Tám.ért.mők.bev.

334
9.312
5.117
35
14.798
1.616

Átvett pénzmaradvány
Pénzforgalom nélküli bevételek /elızı évi pénzmaradvány/
Pénzmaradvány összesen:

1.560
9.316
10.876

Mőködési bevételek mindösszesen

79.333

Önkormányzati bevételek mindösszesen:

79.333
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3. melléklet a 8/2010.(IX.21.) önkormányzati rendelethez
„ 3 melléklet az 1/2010.(II.18.) önkormányzati rendelethez

Szociálpolitikai ellátások
Rendszeres pénzbeli ellátások
eFt
Közcélú foglalkozatás saját erı
Lakásfenntartási támogatás
Idıskorúak járadéka
Ápolási díj
Rendszeres szociális segély
Összesen:

390
216
325
1.026
4.446
6.403

Eseti pénzbeli ellátások és természetbeni juttatások
Köztemetés
Átmeneti segély
Temetési segély
Közgyógyellátás
Mozgáskorlátozottak
Összesen:

135
454
130
237
35
991

Szociálpolitikai ellátások mindösszesen

7.394

Mőködési célú végleges pénzeszköz átadás
Bkm-i Falufelújítási és Mőemléki Alapítvány támogatása
Rendırség támogatása
Tőzoltóság támogatása
Orvosok támogatása
Lajosmizsei Mőv.ház hírlap költséghez hozzájár.
Lajosmizse Kultúrapártoló Alapítvány
Iskoláért Gyermekekért Alapítvány /táborozás/
Lajosmizsei Labdarugó Klub
Összesen:

20
300
100
240
120
50
80
100
1010

Mőködési célú, támogatásértékő kiadások
Lajosmizse Város Önkormányzata /hivatal/
Lajosmizse Város Önkormányzata / intézmények/
Társulási hozzájárulások /Kistérség, vízgazdálkodás/
Összesen:

8.679
18.092
280
27.051

Pénzeszköz átadás mindösszesen:

28.061
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4. melléklet a 8/2010.(IX.21.) önkormányzati rendelethez
„ 4 melléklet az 1/2010.(II.18.) önkormányzati rendelethez

Felhalmozási kiadások alakulása /ÁFA- val együtt/

Felújítás:
Tagintézmények felújítása, korszerősítése /ÖM-pályázat/ saját erı
Felújítás összesen:

3.500
3.500

Beruházás:
Szennyvíztároló építése / óvoda/
Rendezési terv
Járda építés
Összesen:

700
300
300
1.300

UNIO-s beruházás:
Köztéri játszótéri berendezés építése /saját erı/
Beruházás összesen:

955
2.255

Felhalmozási célú támogatásértékő végleges pénzeszköz átadás
Elsı lakáshoz jutók támogatása
Felhalmozási kiadások összesen:

200
5.955
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5. melléklet a 8/2010.(IX.21.) önkormányzati rendelethez
„ 5 melléklet az 1/2010.(II.18.) önkormányzati rendelethez

Felsılajos Község Önkormányzatának
2010. évi összesített bevételeinek és kiadásainak mérlege

Bevételek (eFt)
Megnevezés
Önk.költségvet.
tám.
Önk. sajátos bev.

Mők. célú

Kiadások (eFt)

Felh. célú

Összesen

Megnevezés

14.798

14.798

50.409

50.409 Önkorm.mők.
kiad.
1.634 Tartalékok
1.616
68.457

Önk.saját bev.
Tám.ért. bev.
Költségvetési
bevételek össz.
Költségvet.hiány
fin.szolg.pénzforg.
nélküli bev.

1.634
1.616
68.457
4.921

5.955

10.876

Összesen

73.378

5.955

79.333 Összesen

Mők. célú

69.455

Felh. célú

5.955

3.923

73.378

Összesen

75.410
3.923

5.955

79.333
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6. melléklet a 8/2010.(IX.21.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés
Bevételek
Pénzmaradvány
Bevételi többlet
Egyéb saját bevétel
Önk. sajátos bev.
Költségvetési támogatás

január

február

március

április

május

június

július

augusztus szeptember

október

november december ÖSSZESEN

10445
136
1785
2400
14766

10580
136
1785
1097
13598

9102
136
14827
1097
25162

19300
136
1785
1097
22318

16061
136
1785
1097
19079

12802
136
1785
1097
15820

9823
136
1785
1097
12841

7384
136
1785
1097
10402

2955
136
14827
1097
19015

12958
136
1785
1097
15976

9425
136
1785
1097
12443

Mőkcélú és támért.kiad
Önkorm mük.kiadásai
Felhalmozási kiadás
Tartalékok

2336
1850

2336
2160

2337
3525

2337
3420
500

2337
3940

2337
2860
800

2337
3120

2337
4910
200

2337
3220
500

2336
3260
955

2336
2845
3000

Kiadások összesen

4186

Bevételek összesen
Kiadások

4496

5862

6257

6277

5997

5457

7447

6057

6551

9181

431
4262
138
4690
3044
12565

10876

2358
6284

28061
41994
5955
3923
79333

3923
12565

1634
50409
16414
79333
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7. melléklet a 8/2010.(IX.21.) önkormányzati rendelethez
„ 7 melléklet az 1/2010.(II.18.) önkormányzati rendelethez

2011-2012 évi elıirányzatok
/ gördülı tervezés /

Az államháztartásról szóló többször módosított 1992 évi XXXVIII Tv. 71.§. /3./bek
alapján be kell mutatni a költségvetési évet követı két év várható elıirányzatait.
Bevételek alakulása
A bevételek tervezésénél az elızı évhez képest egyik évben sem számolunk számottevı növekedéssel. Ez
vonatkozik mind a központi költségvetésbıl származó forrásokra és a saját bevételekre egyaránt.
Kiadások
A mőködési kiadások közül mind a személyi juttatások, mind a munkaadót terhelı járulékok, mind pedig a
dologi kiadások nagyságrendje lényegében megegyezik a 2010. évi adatokkal. Ugyanez vonatkozik a
szociálpolitikai kiadásokra is.
Felhalmozási kiadások
A felhalmozási kiadások a 2010. évhez képest mindkét év vonatkozásában jelentıs mértékő növekedést
mutatnak. Ennek az az oka, hogy reményeink szerint mindkét évben nagyobb összegő UNIO-s forráshoz
juthatunk pályázat formájában. Gondolok itt elsısorban az iskola korszerősítésére, belterületi utak
felújítására és építésére, stb.

Összegezve
A jelzett években a kötelezıen elıírt és önként vállalt feladatainkat változatlan intézményi struktúrában,
változatlan személyi állománnyal kívánjuk megoldani. A jelenlegi és a várható finanszírozási rendszer az
ebbıl következı lehetıségek, a kötelezıen ellátandó feladatok és a település adottságai elıre vetítik annak
árnyékát, hogy az önkormányzat mőködıképességének biztosítása nem lesz gondoktól mentes.
Reménykedünk azonban abban, hogy az UNIÓ-s csatlakozás kedvezı hatása / fıleg ami a beruházásokat
illeti/ érezhetı lesz településünk gazdálkodásában is. Annak, hogy a mőködési bevételeknél és kiadásoknál
nem számolunk növekedéssel, az az oka, hogy a jelenlegi gazdasági környezet ( pénzügyi és gazdasági
válság) véleményem szerint nem ad reális lehetıséget.

/ a számszerő kimutatásokat a csatolt táblázatok tartalmazzák./
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Az Önkormányzat és költségvetési szervének mőködési
bevételei forrásonként

eFt

Megnevezés

Önkormányzat egyéb saját bevételi
Önkormányzat sajátos bevételei
Önkormányzat költségvetési támogatása
Elızı évi pénzmaradvány
Önkormányzat mők.bev.összesen:

2010

1.634
50.409
16.414
10.876
79.333

Felhalmozási célú támogatásértékő bev.

Bevételek mindösszesen:

79.333

2011

2012

1.655
50.860
14.685
10.200
77.400

1.720
51.220
15.220
9.800
77.960

21.432

22.000

98.832

99.960

15
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Kiadások alakulása
Szakfeladat

Megnevezés

Fogl. száma

Szem. jut.

2010 2011 2012

2010

2011

M.adót terh.jár.

2012

2010

2011

2012

Dologi kiadás

2010

62

2012

2010

2011

2012

Tám értékő pe.
kiadás és mőkcélú pe
átadás
2010

2011

2012

Tartalék
Spec. cél.
Szocpol.ellátások
2010

2011

381103
421110

Községi hulladék
Út építése

522110

Közutak üzemeltetése

813000

Zöldterület-kezelés

841126

Önkorm. igazgatási tev.

841402
841403

Közvilágítás
Város és községgazd.

882111

Rendszeres szoc. segély

4446

4520

882112

Idıskorúak járadéka

325

372

882113

Lakásfenntart.tám.norm.

216

882115

Ápolási díj alanyi

882122
882123

Átmeneti segély
Temetési segély

882125

Mozgáskorl.közl.tám.

882202

Közgyógyellátás

882203

Köztemetés

889942

Önkorm. lakástám.

890301
890441

Civil szervek mük.tám.
Közcélú foglalkoztatás
Önkormányzat összesen:

60

2011

Felhalm. kiad.

Összesen

2012

64

1

1

1

7995

8025

1982

1993

1545

1473

1495

416

405

246

257

2120

2350

1875

2120

2350

750

775

815

750

775

815

2137
75

15825 15910
2175
78

5255 13420 14600 27051 27318 27912

3923

268

200

2137
2036

2175
1956

2215
1998

4712

4446

4520

4712

397

325

372

397

237

248

216

237

248

1026

1077

1110

1272

1334

1378

254
130

262
132

281
137

254
130

262
132

281
137

35

35

35

35

35

35

237

253

268

237

253

268

135

135

135

135

135

135

200

200

990

200

1010
390

990
407

990
428

990
390

1

9487

9468

9520 2644

2655

2700 21869

3325 63125 69761 71782

200
1010

1

3210

2215
81

200

1

2012

1875
2010 16972
422

2011

60
62
64
500 13106 11527

500 13106 11527

7942

2010

21035 21435

5955 26726 26327 28061 28308 28902 11317

407

428

10640 11076 79333 98832 99960
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3. napirendi pont
Jelentés a 2010. évi költségvetés I. félévi végrehajtásáról
Elıadó: Bogdán Jenı alpolgármester
Bogdán Jenı alpolgármester: Megállapítható, hogy költségvetésünk fegyelmezett, nem költekezünk
feleslegesen. Maradtunk a terveken belül. A számok egyértelmőek.
Gáspár Vilmos pü. szakértı: Ha megnézzük a bevételek alakulását, megállapítható, hogy 54 %-ra
teljesültek, míg a kisadások 44 %-ra. Véleményem szerint az I. félévi végrehajtás nagyon jó.
Várhatóan év végén is ilyesmirıl tudunk beszámolni.
Keresztes László képviselı: Kérjük, hogy a következıkben is kísérd figyelemmel a pénzmozgást,
nehogy olyan jelenséggel kelljen számolni, hogy kellemetlen helyzetben adjuk át a következı
generációnak a kasszát.
Tengölics Judit irodavezetı: Költségvetésen belül kell gazdálkodni az önkormányzatnak, eltérni
akkor lehet ha a testület úgy dönt. A testület dönt arról, hogyha bármelyik elıirányzatot túl kívánja
lépni, vagy más elképzelése lenne.
Bogdán Jenı alpolgármester: Van-e még kérdés, vélemény. – Amennyiben nincs aki egyetért az I.
félévi költségvetés végrehajtásáról, kézfeltartással jelezze.
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 7 igen szavazattal a következı határozatot hozta.
25/2010. (IX.20.) ÖH

Jelentés a 2010, évi költségvetés I. félévi végrehajtásáról
Határozat
Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı Testülete elfogadja a polgármester jelentését
a 2010. évi költségvetés elsı félévi végrehajtásáról, a jelentés mellékleteivel együtt.
Felelıs: Képviselı-testület
Határidı:2010. szeptember 20.

4. napirendi pont
Lajosmizse és Felsılajos Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézményfenntartó
Társulásának módosítása
Elıadó: Bogdán Jenı alpolgármester
Bogdán Jenı alpolgármester: Szép anyagot kaptunk.
Van-e valakinek kérdése, hozzászólása. – Amennyiben nincs aki egyetért az anyaggal, valamint a
határozati javaslatban foglaltakkal, kézfeltartással jelezze.
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 7 igen szavazattal a következı határozatot hozta.
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26/2010. (IX.20.) ÖH
Lajosmizse és Felsılajos Egészségügyi, Gyermekjóléti és
Szociális Intézményfenntartó Társulásának módosítása
Határozat

1. Felsılajos

Község

Önkormányzata

Képviselı-testülete

Lajosmizse
Város
Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye Alapító Okiratának
módosítását az elıterjesztés melléklete szerinti módosításokkal egységes szerkezetbe

foglalva elfogadja.
2. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testülete Lajosmizse és Felsılajos
Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézményfenntartó Társulása társulási
megállapodásának módosítását az elıterjesztés melléklete szerinti módosításokkal
egységes szerkezetbe foglalva elfogadja.

3. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testülete felhatalmazza a
polgármestert a módosított társulási megállapodás aláírására.
Felelıs: Képviselı-testület, polgármester
Határidı: 2010. szeptember 20.

5. napirendi pont
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete és Felsılajos Község
Önkormányzatának Képviselı-testülete között közoktatási feladatok ellátására létrejött
Intézményfenntartó társulási megállapodás módosítása
Elıadó: Bogdán Jenı alpolgármester
Farkas Ferenc képviselı. Javaslom a Képviselı-testület felé, mivel ez egy hosszútávú
dolog, bízzuk ezt a következı testületre, bízzuk rájuk, döntsék el ık, hogy mi legyen ezzel a
társulással. Amennyiben van rá mód, most ne döntsük el.
Kutasiné Nagy Katalin jegyzı: Nem arról szól az elıterjesztés, hogy a társulási
megállapodást kell jóváhagyni, arról szól, hogy Lajosmizse megpályázta a bölcsıdei ellátást,
mely az óvoda keretein belül fog a teljesülni, és a társulási megállapodás mást nem érint. Egy
önkormányzat hogyan dönt majd a társulás sorsáról, most ez nem témája a testületnek.
Megvannak a szabályai a társulásnak, mikor és mit lehet tenni. Ez most nem tárgya ennek a
napirendnek. Ez nagyon fontos Lajosmizsének, hogy ezt a feladatot el tudja látni a következı
oktatási évben, ezért a társulási megállapodásban rögzíteni kell ezt a feladatot. A társult
település önkormányzatának elızetesen véleményt kell nyilvánítani errıl. Most ez a cél, és ne
tessenek a nagyságrendjében olyannak tekinteni, hogy majd a következı önkormányzat dönt,
ez most csak egy feladatbıvülés. A feladatellátás csak Lajosmizsére terjed ki, Felsılajos
község feladatellátását nem módosítja, ez egy technikai jellegő dolog. Ha a társulással
kapcsolatban más elképzelése lesz az új önkormányzatnak, az egy külön történet. Semmilyen
pénzügyi kötelezettséggel nem jár az Önök részérıl, semmi nem változik. Ha nem történik
meg, akkor Lajosmizse nem hívhatja le a normatívát.
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Keresztes László képviselı: Úgy tudom, hogy a bölcsıde a következı évben fog üzembe
lépni. Mi indokolta, hogy ezt a dolgot összekötötték ezzel az anyaggal. A bölcsıdei dolog
egy A4-es lapra elfért volna.
Kutasiné Nagy Katalin jegyzı: Azért került egységes szerkezetbe, mert a társulási
megállapodásnál több pontban volt változás, így pl. a névviselésben. Elegendı Önöknek azt
elfogadni, ami a változás, ez is megoldás, az eredeti megállapodás marad változatlan. Az
anyagban azért van kiemelve, mert azok a pontok, melyek módosulnak az összes többi nem
változott. Nincsen semmi az eredetihez képest megváltoztatva. A törvényben rögzítve vannak
mikor lehet társulási megállapodást módosítani.
Keresztes László képviselı: Hosszú a név, 9 szóból áll. Általában A5-ös formátumú a
számla, arra ez a hosszú intézménynév nem fér el egy sorban. Küszködünk hogyan írjuk le a
nevet, a rövidítést pedig nem biztos, hogy elfogadják.
Kutasiné Nagy Katalin jegyzı: Lehet rövidíteni az intézmény nevét,Óvoda Felsılajosi
Tagintézménye.
Keresztes László képviselı: Amit fel tetszett sorolni és azt kell jóváhagyni, azt jóváhagyjuk.
Juhász Gyula képviselı: Ezt egyszer már elfogadtuk, most elfogadjuk a változtatást és
érvényben marad. Jogszabályi változás történt idıközben?
Kutasiné Nagy Katalin jegyzı: Nem volt jogszabályi változás. Csak az indokolás, hogy mi
indokolta a társulási megállapodás módosítását. Az ÁHT változott.
Juhász Gyula képviselı: Akkor is hosszasan tárgyaltuk az egész anyagot, úgy határoztunk
addig míg nem találunk jobbat, marad ez az állapot. Megvizsgáljuk jelen helyzetben van-e
más lehetıség, a három hónapos felmondás akkor is benne volt, ha lehetıség van, hogy önálló
intézményként mőködjön.
Kutasiné Nagy Katalin jegyzı: Pillanatnyilag nem változott a finanszírozási rendszer. Ha
lesz változás a 2011. évi költségvetésben lesz.. Akkor lesz rá lehetıség, hogy felülvizsgálja az
önkormányzat az intézmény mőködtetését. Ez az ısz, vagy a tél elejének a története.
Keresztes László képviselı: Jómagam is és a képviselı társaim is 2012-ben gondolkodtunk.
2007-ben ugy foglaltunk állást, hogy három évig próbáljuk vinni a társulási kapcsolatot.
Tengölics Judit irodavezetı: A 2007-es döntés nem volt rossz döntés.
Pénzügyi,gazdaságossági döntés volt, és mind a mai napig elınyét élvezi az önkormányzat.
Ebben az évben 16 milliót kap az önkormányzat a kistérségtıl, azért mert tagintézményként
mőködik az iskola és az óvoda. Ez a kiegészítı normatíva olyan nagyságrendő, mely
szükséges az önkormányzat mőködéséhez és ezen kívül az önkormányzat 20 millióval járul
hozzá a két intézmény mőködéséhez. Ha nem lenne a kiegészítı normatíva 16 millióval többe
kerülne az önkormányzatnak.
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Makainé Antal Anikó képviselı: Én szeretném, ha ezt az iskolakérdést jobban átnéznénk, mert nem
biztos, hogy jó, hogy nincs önálló vezetıje az iskolának.
Bogdán Jenı alpolgármester: Jelenleg egy átmeneti állapot van az iskolában.
Kutasiné Nagy Katalin jegyzı: A jelenlegi információk, a jelenlegi pénzügyi feltételek mellett ez a
társulás létjogosultságát nem kérdıjelezi. A következı ciklus milyen törvénymódosítással és
finanszírozással fog párosulni az egy következı lépcsı. Most nem változott semmi. Egy
önkormányzatnak nagyon sok szempontot kell figyelembe venni akkor, amikor egy kötelezı feladatot
kell ellátni.
Keresztes László képviselı: Mivel nem rendelkezünk jogásszal, és ez a téma aktuális lesz, azt a
segítséget jogilag tessék megadni a testületnek.
Bogdán Jenı alpolgármester: Van-e még kérdés, vélemény. – Amennyiben nincs aki egyetért az
elmondottakkal, valamint az eredeti elıterjesztéssel a módosítással együtt kézfeltartással jelezze.
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 7 igen szavazattal a következı határozatot hozta.
27/2010. (IX.20.) ÖH

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselıtestülete és Felsılajos Község Önkormányzatának
Képviselı-testülete között közoktatási feladatok
ellátására létrejött Intézményfenntartó társulási
megállapodás módosítása

Határozat
Község
Önkormányzata
Képviselı-testülete
Lajosmizse
Város
Önkormányzatának Képviselı-testülete és Felsılajos Község Önkormányzatának
Képviselı-testülete között közoktatási feladatok ellátására létrejött Intézményfenntartó
társulási megállapodását az elıterjesztés melléklete szerinti módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalva elfogadja.

1. Felsılajos

2. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testülete felhatalmazza a polgármestert a
módosított társulási megállapodás aláírására.
Felelıs: Képviselı-testület, polgármester
Határidı: 2010. szeptember 20.

6. napirendi pont
Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás képviselıjének beszımolója a Bács-Kiskun Megyei
Területfejlesztési Tanácsban végzett munkájáról
Elıadó: Bogdán Jenı alpolgármester
Bogdán Jenı alpolgármester: Az anyagot megkapta mindenki. Van-e kérdés, vélemény az anyaggal
kapcsolatban. – Amennyiben nincs aki egyetért a beszámolóval kézfeltartással jelezze.
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 7 igen szavazattal a következı határozatot hozta
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28/2010. (IX.20.) ÖH
Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás képviselıjének beszámolója a Bács-Kiskun Megyei Területfejlesztési Tanácsban végzett munkájáról
Határozat
Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a Kecskemét és Térsége
Többcélú Társulás képviselıjének elızı évi beszámolóját megtárgyalta és elfogadja.
Felelıs: Képviselı-testület, polgármester
Határidı: 2010. szeptember 20.

7. napirendi pont
A nevelési tanácsadás pszichológusi feladatellátásának státuszfejlesztése
Elıadó: Bogdán Jenı alpolgármester
Bogdán Jenı alpolgármester: A határozat-tervezet értelmében dönteni kell a 0,5 fı pszichológus
álláshely betöltésérıl, mely 2010. október l-jétıl 2011. augusztus 31-ig tart.
Van-e valakinek kérdése, véleménye. – Amennyiben nincs aki egyetért a határozat-tervezettel
kézfeltartással jelezze.
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 7 igen szavazattal a következı határozatot hozta.
29/2010. (IX.20.) ÖH
A nevelési tanácsadás pszichológusi feladatellátásának státuszfejlesztése
Határozat
1.) Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete támogatja 0,5 fı
pszichológus álláshely betöltését 2010. október 1-jétıl 2011. augusztus 31-ig a
kecskeméti Nevelési Tanácsadó kistérségi feladatellátásához.
2.) Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete vállalja, hogy a 0,5 fı
pszichológus 2010. október 1-jétıl 2011. augusztus 31-ig történı foglalkoztatásához
szükséges települési hozzájárulásnak a településre esı, a feladatellátás mértékével
arányos összegének 2010. október 1-jétıl 2010. december 31-ig vonatkozó részét –
10.733.- Ft-ot - Felsılajos Önkormányzata Képviselı-testületének a 2010. évi
költségvetésrıl szóló 1/2010.(II. 18.) rendelete (3) Általános tartalék terhére, a 2011.
január 1-jétıl 2011. augusztus 31-ig vonatkozó részét – 22.280.- Ft-ot - a 2011. évi
költségvetésében biztosítja.
3.) Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete hatályon kívül helyezi a
15/2010. (VI.30.) ÖH-t.
Felelıs: Képviselı-testület
Határidı: 2010. szeptember 20.
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8. napirendi pont
Templom pénzügyi támogatása
Elıadó: Juhász Gyula képviselı
Juhász Gyula képviselı: Kérésem, illetve a Kuratórium kérése a templom építésével és pénzügyi
támogatásával kapcsolatos. Szeretném ha a képviselı-testület ebben a kérdésben állást foglalna, mert
a támogatásra szükség lenne.
Gáspár Vilmos pü. szakértı: Jelen pénzügyi állás szerint biztonsággal december 31-i határidıvel 2.5
millió Ft-os támogatásra látok lehetıséget. El tudom képzelni, hogy a jövı évi 2.5 milliós támogatást
is meg tudjuk tenni. Én ezt felelısségem teljes tudatában kimerem jelenteni, hogy tudjuk vállalni.
Vannak kintlévıségeink adóval kapcsolatban, persze nem tudjuk mennyi folyik be.
Makainé Antal Anikó képviselı: Az alapítványt lehet-e kérni, hogy egy pénzügyi tájékoztatást adjon
a templom építésével kapcsolatban.
Bogdán Jenı alpolgármester: A pénzügyi vezetıkkel egyeztetve meg tudom ígérni, hogy tudunk az
idén adni 2.5 millió Ft-ot a templom támogatására december 31-ig, de több pénzt nem tudunk ígérni,
mivel az önkormányzat mőködésének stabilnak kell maradni.
Juhász Gyula képviselı: Megköszönünk minden összeget, melyet kapunk. Amennyiben a testület
igényli a Kuratóriumot meg is hívhatja a következı ülésre.
Tengölics Judit irodavezetı: Az alapítvány támogatása kizárólag testületi hatáskör. 2010. évben a
Felsılajosért Alapítvány részére 2.5 millió Ft. támogatást nyújt. A célt meg kell jelölni. Megállapodást
kell kötni az alapítvánnyal, melyben felhatalmazza az alpolgármestert az aláírásra. Ezzel az összeggel
az alapítványnak el kell számolni a testület felé. A következı rendelet-módosításkor kerüljön
átvezetésre.
Bogdán Jenı alpolgármester: Van-e valakinek kérdése, véleménye. – Amennyiben nincs aki
egyetért az elhangzottakkal kézfeltartással jelezze.
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 7 igen szavazattal a következı határozatot hozta.
30/2010. (IX.20.) ÖH
Templom pénzügyi támogatása
Határozat
1.) Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a felsılajosi
templom építésének költségeihez 2.5 mFt. támogatást nyújt 2010. évben a Felsılajosi
Templomért Alapítvány részére a Felsılajos község Önkormányzata Képviselı-testületének a
2010. évi költségvetésrıl szóló 1/2010. (II.l8.) rendelete 6. § (3) bekezdésében meghatározott az
általános tartalék terhére. A támogatás folyósításának feltétele az együttmőködési megállapodás
megkötése.
2.) Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete felkéri a jegyzıt, hogy a soron
következı költségvetési rendelet módosításra készítse elı e határozatban foglaltak átvezetését.
Felelıs: Képviselı-testület, alpolgármester
Határidı: 2010. szeptember 20.
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9. napirendi pont
Bács-Kiskun Megyei Önkormányzattól kapott támogatás átadása
Elıadó: Bogdán Jenı alpolgármester
Bogdán Jenı alpolgármester: A templom építéséhez a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat anyagi
támogatást nyújtott. Mivel az összeg az Önkormányzat számlájára érkezett, igy azt át kell adnunk az
Alapítvány számára, melyrıl határozatot kell hoznunk.
Ezzel kapcsolatban van-e valakinek kérdése, véleménye. – Amennyiben nincs aki egyetért az
elhangzottakkal kézfeltartással jelezze.
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 7 igen szavazattal a következı határozatot hozta.
31/2010. (IX.20.) ÖH

Bács-Kiskun Megyei Önkormányzattól kapott
támogatás átadása
Határ ozat
1.) Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a Bács-Kiskun Megyei
Önkormányzattól a felsılajosi templom építéséhez kapott támogatást változatlan
összeggel átadja a Felsılajosi Templomért Alapítvány részére, melynek feltétele az
együttmőködési megállapodás megkötése.
2.) Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete felkéri a jegyzıt, hogy a
soron következı költségvetési rendelet módosításra készítse elı e határozatban foglaltak
átvezetését.
Felelıs: Képviselı-testület, alpolgármester
Határidı: 2010. szeptember 20.
10. napirendi pont
Interpelláció

Interpellációs kérdés a képviselı-testület tagjaitól nem hangzott el.

Egyéb
Keresztes László képviselı: Az utolsó alkalom, hogy ebben az összetételben együtt van a társaság.
Én meg szeretném köszönni mindenki közremőködését a négy év alatt. Elnézést kérek mindenkitıl,
mert biztos volt olyan gondolat, ami esetleg sértı lehetett. Kérem, hogy felejtsük el. Többet is
mondtam sokszor, mint amennyit kellett volna. Eredményes munkát kívánok mindenkinek a jövıben.
Kutasiné Nagy Katalin jegyzı: Az asztalon lévı ajándék-könyveket munkatársaim és a magam
nevében tisztelettel adjuk át, és mindenkinek a legjobbakat kívánjuk. Akiktıl elköszönünk jó szívvel
köszönünk el. Bármilyen minıségben ha hozzánk jön, mi segíteni fogjuk. Akik indulnak a választáson
sok-sok sikert kívánunk, akiktıl pedig végleg elköszönünk sok boldogságot kívánunk. Köszönjük az
együttmőködést és bízunk abban, hogy sokukkal a továbbiakban is együtt tudunk mőködni.
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Fogadják szeretettel a könyveket.

Bogdán Jenı alpolgármester: Több napirend nem volt, így a képviselı-testületi ülést 13.45 órakor
bezárom.

kmf.

/. Bogdán Jenı :/
alpolgármester
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