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Felsılajos Község  
Önkormányzata 
 II/210/6/2011. 
 
 
 
 
 
 
 

Rendkívüli Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 
2011. június 28. 

 
 

 
 
 

Az ülésen hozott rendeletek és határozatok száma és tárgya: 
 
 
 
Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 8/2011. (….) önkormányzati 
rendelete a 2011. évi költségvetésrıl szóló 1/2011. (II.18.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 
 
Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 9/2011. (…) önkormányzati 
rendelete a hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 4/2010. (III. 23.) önkormányzati 
rendelet módosításáról 
 
 
 
27/2011. (VI. 28.) ÖH Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete és 

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

 
28/2011. (VI. 28.) ÖH  Egyetértés a Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda Alapító 

Okiratának tartalmával 
 
29/2011. (VI. 28.) ÖH  Projekt-tervezet bemutatása a DAOP-2011-4.2.1. azonosító 

számú pályázati konstrukcióval kapcsolatosan 
 
30/2011. (VI. 28.) ÖH Lajosmizse és Felsılajos Közoktatási Intézményfenntartói 

Társulás feladatellátási, intézményhálózat-mőködtetési és -fejlesztési 
terve 
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J e g y z ı k ö n y v 
 
 

Készült: Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. június 28-án 13.00 
órakor a Faluházban megtartott rendkívüli ülésérıl. 
 
Jelen vannak: Juhász Gyula polgármester, Kun János, Majoros István, Makainé Antal Anikó 
képviselık (4 fı).  
Czigány Lajos bejelentéssel marad távol az üléstıl.  
 
Tanácskozási joggal meghívott: 
Muhariné Mayer Piroska  aljegyzı 
 
Jegyzıkönyvvezetı:    Terenyi Helga 
 
 
Juhász Gyula polgármester: Tisztelettel köszöntök mindenkit, aki a mai rendkívüli 
ülésünkön megjelent. 
Megállapítom, hogy a Képviselı-testületi ülés határozatképes, 4 fı képviselı jelen van. 
Javaslom, hogy a meghívóban felsorolt napirendi pontokat tárgyaljuk. Kérdezem van-e 
valakinek más javaslata? – Amennyiben nincs, aki egyetért a napirendi pontokkal, 
kézfeltartással jelezze. 
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt - az alábbi napirendi pontokat fogadta el: 
 
 
 
 Napirend 

 
Elıterjesztı 

1.  Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének…../2011. (….) 
önkormányzati rendelete a 2011. évi költségvetésrıl szóló 1/2011. (II.18.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 
 

Juhász Gyula 
polgármester 
 

2. 
 
 
 
 
3.  
 
 
 
 
 
 
4. 
 
 
5. 
 

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének …/2011. (…) 
önkormányzati rendelete a hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 4/2010. 
(III. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
 
I. A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde Alapító 
Okiratának    módosítása 
II.  Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete és Felsılajos 
Község    Önkormányzatának Képviselı-testülete között közoktatási 
feladatok ellátására    létrejött Intézményfenntartó társulási megállapodás 
módosítása 
 
Projekt-tervezet bemutatása a DAOP-2011-4.2.1. azonosító számú pályázati 
konstrukcióval kapcsolatosan 
 
Lajosmizse és Felsılajos Közoktatási Intézményfenntartói Társulás 
feladatellátási,  intézményhálózat-mőködtetési és -fejlesztési terve 
 

   Kutasiné  
Nagy Katalin 
     jegyzı 
 
 
Juhász Gyula 
polgármester 
 
 
 
 
 
Juhász Gyula 
polgármester 
 
Juhász Gyula 
polgármester 
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1. Napirendi pont: 
Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének…../2011. (….) önkormányzati 
rendelete a 2011. évi költségvetésrıl szóló 1/2011. (II.18.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 
 
Juhász Gyula polgármester: Az elıterjesztésben le van írva, hogy miért is volt indokolt a 
költségvetés módosítása. Az egyik tétel a gépjármőadó, amire beterveztünk 3 millió forintot, 
de mégsem került mind ide hozzánk. A másik fontos dolog a Duna-Tisza közi Nagytérségi 
hulladékgazdálkodási rendszer, amirıl korábban már eldöntöttük, hogy kifizetjük. 2,5 millió 
forintot be is terveztünk a költségvetésbe, ez egy picivel magasabb lett, egészen pontosan még 
208.000 Ft-ot kellett hozzátenni. Így minden ki van fizetve ezzel kapcsolatban.  
Még egy elem van, a tagintézmények kistérségi finanszírozása visszamenıleg több évre most 
került végleges elszámolásra, melynek következtében 286.000 forintot, támogatásértékő 
mőködési kiadás címén át kell adnunk Lajosmizsének. 
Ezzel kapcsolatban esetleg valakinek van-e kiegészítése, véleménye, javaslata? Amennyiben 
nincs, aki egyetért a rendelet-tervezettel, kérem kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt - az alábbi rendeletet hozta: 
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Felsılajos Község  Önkormányzata Képviselı-testületének 
8/2011 (…..) önkormányzati rendelete 

a 2011. évi költségvetésrıl szóló 1/2011. (II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete az államháztartásról szóló 1992.évi 
XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990 évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében foglalt 
feladatkörében eljárva a következıket rendeli el: 
 

1. § 
 

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének a 2011. évi költségvetésrıl szóló 
1/2011. (II.18) önkormányzati rendelet (továbbiakban: önkormányzati költségvetési rendelet )  
3. § (1) és (2) bekezdései helyébe a következı rendelkezések lépnek: 
 

„3. § 
 
(1) A Képviselı-testület az önkormányzati tevékenységek megvalósításáról e rendeletben 

megállapított egységes költségvetés szerint gondoskodik. 

 

(2) A Képviselı-testület az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének 

a) tárgyévi költségvetési bevételek fıösszegét 67431 e Ft-ban 

aa) mőködési költségvetést 67431 e Ft-ban 

   

b) tárgyévi költségvetési kiadások fıösszegét 83146 e Ft-ban 

ba) mőködési költségvetést 63511 e Ft-ban 

bb)  felhalmozási költségvetést 11830 e Ft-ban 

bc) pénzforgalom nélküli kiadások 7805 e Ft-ban 

melybıl általános tartalék 7805 e Ft-ban 

és céltartalék   

c) tárgyévi költségvetési hiány (mőködési) összegét 15715 e Ft-ban 

állapítja meg.   

   

d) A költségvetési hiány belsı finanszírozására szolgáló 
elızı évek pénzmaradványát 

15715 e Ft-ban 

da) mőködési célra 3885 e Ft-ban 

db) felhalmozási célra 11830 e Ft-ban 

hagyja jóvá.   

„ 
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2. § 
 

(1) Az önkormányzati költségvetési rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.  
 
(2) Az önkormányzati költségvetési rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép. 

 
(3) Az önkormányzati költségvetési rendelet 2.2. melléklete helyébe a 3. melléklet lép. 

 
(4) Az önkormányzati költségvetési rendelet 2.5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép. 

 
(5) Az önkormányzati költségvetési rendelet 3. melléklete helyébe az 5. melléklet lép. 

 
(6) Az önkormányzati költségvetési rendelet 3.1. melléklete helyébe a 6. melléklet lép. 

 
(7) Az önkormányzati költségvetési rendelet 3.3. melléklete helyébe a 7. melléklet lép. 

 
(8) Az önkormányzati költségvetési rendelet 4. melléklete helyébe a 8. melléklet lép. 

 
(9) Az önkormányzati költségvetési rendelet 5. melléklete helyébe az 9. melléklet lép. 

 
 

Záró rendelkezések 
 

3. § 
 

(1) E rendelet kihirdetését követı 3. napon lép hatályba és a hatályba lépését követı 
napon hatályát veszti. 

 
 
 

/ Juhász Gyula /    / Kutasiné Nagy Katalin / 
polgármester               jegyzı távollétében 
 
 
      Muhariné Mayer Piroska 
       aljegyzı 

 
 
E rendelet kihirdetésének napja: …………………………. 
 
                                                                                                / Kutasiné Nagy Katalin / 
                                                                                                      jegyzı távollétében      
 
        Muhariné Mayer Piroska 
         aljegyzı         



 6 

 
 

1. melléklet a 8/2011. (…) önkormányzati rendelethez 
„1. melléklet az 1/2011.(II.18.) önkormányzati rendelethez 

 
Felsőlajos Község Önkormányzat 2011. évi költségvetési mérlege 

Ezer Ft-ban 
Megnevezés előirányzat Megnevezés előirányzat 

1. Költségvetési bevételek   2. Költségvetési kiadások   

1.1. Működési költségvetés 67 431 2.1. Működési költségvetés 63 511 

1.1.1 Működési bevételek  1 005 2.1.1. Személyi juttatások 7 078 

1.1.2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 
* 

49 878 2.1.2. Munkaadókat terhelő járulékok  1 990 

1.1.3. Működési támogatások * 16 398 2.1.3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 17 989 

1.1.4. Egyéb működési bevételek* 150 2.1.4. Egyéb működési kiadások * 36 454 

    2.1.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai   

1.2. Felhalmozási költségvetés 0 2.2. Felhalmozási költségvetés 11 830 

1.2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek*   2.2.1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val 3 000 

1.2.2. Felhalmozási jellegű támogatások    2.2.2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val 3 500 

1.2.3. Egyéb felhalmozási bevételek*   2.2.3. Egyéb felhalmozási kiadások* 5 330 

1.3. Támogatási célú kölcsönök visszatérülése, 
igénybevétele 

0 2.3. Támogatási célú kölcsönök nyújtása, 
törlesztése 

0 

1.3.1. Működési célra   2.3.1. Működési célra   

1.3.2. Felhalmozási célra   2.3.2. Felhalmozási célra   

1.4. Pénzforgalom nélküli bevételek   2.4. Pénzforgalom nélküli kiadások  7 805 

1.5. Költségvetési bevételek 
összesen:1.1.+1.2.+1.3.+1.4. 

67 431 
2.5. Költségvetési kiadások összesen: 
2.1.+2.2.+2.3.+2.4. 

83 146 

1.6. Előző évek pénzmaradványának 
igénybevétele  

15 715     

1.6.1. Működési célra 3 885     

1.6.2. Felhalmozási célra 11 830     

1.7. Finanszírozási bevételek összesen   2.6. Finanszírozási kiadások összesen   

1.8.Tárgyévi bevételek, a belső és külső 
finanszírozási műveletekkel együtt: 

83 146 
2.7.Tárgyévi kiadások, a belső és külső 
finanszírozási műveletekkel együtt:  

83 146 
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2. melléklet a 8/2011. (…) önkormányzati rendelethez 
„2. melléklet az 1/2011.(II.18.) önkormányzati rendelethez  

  

Felsılajos Község Önkormányzat 2011. évi bevételei 
 Ezer Ft-ban 

  
Megnevezés elıirányzat 

  1. Költségvetési bevételek   
  1.1. Mőködési bevételek 67 431 

  1.1.1. Mőködési bevételek  1 005 

  1.1.2. Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei  49 878 

    1.1.2.1. Helyi adók  27 050 

    1.1.2.2. Átengedett központi adók  22 378 

    1.1.2.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 
(16/11+19+..+24) 

450 

  1.1.3. Mőködési támogatások 16 398 

    1.1.3.1. Normatív hozzájárulások  9 549 

    1.1.3.2. Központosított elıirányzatokból mőködési célúak 
(16/40) 

  

    1.1.3.3. Helyi önkormányzatok kiegészítı támogatása 
(16/42+43) 

  

    1.1.3.4. Helyi önkormányzatok által fenntartott, ill. támogatott 
elıadó-mővészeti szervezetek támogatása (16/44) 

  

    1.1.3.5. Normatív kötött felhasználású támogatások  6 849 

  1.1.4. Egyéb mőködési bevételek 150 

   1.1.4.1. Támogatásértékő mőködési bevételek összesen    

  

     1.1.4.1.1.ebbıl: támogatás értékő mőködési bevételek     
társadalombiztosítási alapból  alaptól  

  

  

  1.1.4.2. Mőködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson 
kívülrıl 

150 

    1.1.4.3. Elızı évi mőködési célú elıirányzat-maradvány, 
pénzmaradvány átvétel (09/53) 

  

    1.1.4.4. Elızı évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 
(09/45) 

  

  1.2.. Felhalmozási bevételek   

  1.2.1. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek    

    1.2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése    

    1.2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tıke bevételei   

    1.2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei    

  1.2.2. Felhalmozási támogatások   

    1.2.2.1. Központosított elıirányzatokból fejlesztési célúak 
(16/41) 

  

    1.2.2.2. Fejlesztési célú támogatások    

  1.2.3. Egyéb felhalmozási bevételek   

    1.2.3.1. Támogatásértékő felhalmozási bevételek összesen 
(09/41) 

  

  

  1.2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson 
kívülrıl (08/41) 

  

    1.2.3.3. Elızı évi felhalmozási célú elıirányzat-maradvány, 
pénzmaradvány átvétel (09/61) 

  

  1.3. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 
(10/60) 

  

  1.4. Pénzforgalom nélküli bevételek   

  1.5. Költségvetési bevételek összesen 1.1.+1.2.+1.3.+1.4. 67 431 

  1.6. Elızı évek pénzmaradványának igénybevétele (10/66) 15 715 

  1.6.1. Mőködési célra 3 885 

  1.6.2. Felhalmozási célra 11 830 

  1.7. Finanszírozási bevételek összesen   

  
1.8. Tárgyévi bevételek, a belsı és külsı finanszírozási 
mőveletekkel együtt 

83 146 
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3. melléklet a 8/2011. (…) önkormányzati rendelethez 
 

„2.2. melléklet az 1/2011.(II.18.) önkormányzati rendelethez 
 

Önkormányzat sajátos mőködési bevételei 
  

Helyi adók részletezése 

  Ezer Ft-ban 

Megnevezés el ıirányzat 

1. Idegenforgalmi adó  50 

2. Iparőzési adó állandó jelleggel végzett ipari tevékenység után  27 000 

3. Helyi adók összesen  27 050 

  

  

Átengedett központi adók részletezése 

 Ezer Ft-ban 

Megnevezés el ıirányzat 

1. Személyi jövedelemadó helyben maradó része  7 008 

2. Jövedelemkülönbség mérséklése  7 053 

3. Gépjármőadó  8 317 

4. Átengedett központi adók  22 378 

  

  

Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek részletezése 

 Ezer Ft-ban 

Megnevezés el ıirányzat 

1. Pótlékok, bírságok  450 

2. Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek 450 

 
 
 

4. melléklet a 8/2011. (…) önkormányzati rendelethez 
  

„2.5. melléklet az 1/2011.(II.18.) önkormányzati rendelethez 
 

Előző évek pénzmaradványának részletezése 

  

 Ezer Ft-ban 

Megnevezés el ıirányzat 

1. Működési célú pénzmaradvány 3 885 

2. Felhalmozási célú pénzmaradvány 11 830 

3. Elızı évek pénzmaradványa összesen 15 715 
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5. melléklet a 8/2011. (…) önkormányzati rendelethez 
  

„3. melléklet az 1/2011.(II.18.) önkormányzati rendelethez 
  

Felsılajos Község Önkormányzat 2011. évi kiadásai 
  

  

Megnevezés el ıirányzat 

1. Költségvetési kiadások   

1.1. Működési kiadások 63 511 

1.1.1. Személyi juttatás  7 078 

1.1.2. Munkaadókat terhelı járulékok  1 990 

1.1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások 17 989 

1.1.4. Egyéb mőködési kiadások: 36 454 

  1.1.4.1. Támogatásértékő mőködési kiadások  26075 

  1.1.4.2. Mőködési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre  956 

  1.1.4.3. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás  9 423 

  1.1.4.4. Elızı évi mőködési célú elıirányzat maradvány, pénzmaradvány 
átadás (04/47) 

  

1.1.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai    

1.2. Felhalmozási kiadások 11 830 

1.2.1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val  3 000 

1.2.2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val  3 500 

1.2.3. Egyéb felhalmozási kiadások 5 330 

  1.2.3.1. Támogatásértékő felhalmozási kiadások    

  1.2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre  5 330 

  1.2.3.3. Elızı évi felhalmozási célú elıirányzat maradvány, 
pénzmaradvány átadás (04/55) 

  

1.3. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése    

1.4. Pénzforgalom nélküli kiadások 7 805 

  1.4.1.ebbıl: általános tartalék 7 805 

  1.4.2.           céltartalék  

1.5. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított 
támogatás (04/01+02)   

1.6. Költségvetési kiadások összesen 1.1.+1.2.+1.3.+1.4. 83 146 

  

  

Céltartalék részletezése 

  

Megnevezés el ıirányzat 

1. Duna-Tisza közi Nagytérségi Hulladék Gazdálkodás Rendszer  
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6. melléklet a 8/2011. (…) önkormányzati rendelethez 

  

„3.1. melléklet az 1/2011.(II.18.) önkormányzati rendelethez 
  

Támogatásérték ő mőködési kiadások és m őködési célú pénzeszköz 
átadás államháztartáson kívülre 

  

  
 Ezer Ft-ban 

Megnevezés el ıirányzat 

1. Lajosmizse Város Önkormányzata (mőködési) 9 366 

2. Lajosmizse Város Önkormányzata (Közoktatási, Szociális) 11 605 

3. Lajosmizse Város Önkormányzata (Egészségügyi szolgáltatás) 4 434 

4. Társulási hozzájárulás (Kistérség) 250 

5. Rendırség támogatása 300 

6. Lajosmizsei Mővelıdési Ház Hírlap költséghez hozzájárulás 120 

7. Támogatásértékő mőködési kiadás  26 075 

    

  

Mőködési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívü lre 
  

 Ezer Ft-ban 

Megnevezés el ıirányzat 

1.Duna-Tisza közi Nagytérségi Hulladék Gazdálkodás Rendszer 78 
2. Fıplébánia Karitász Alapítvány 23 

3. Katasztrófa kárenyhítés 10 

4. Sakk-szakkör 50 

5. Tőzoltóság támogatása 300 

6. Orvos támogatása (vállalkozás) 265 

7. Lajosmizse Kultúrapártoló Alapítvány 50 

8. Iskoláért Gyermekekért alapítvány (táborozás) 80 

9. Lajosmizsei Labdarugó Klub 100 

10. Mőködési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre összesen  956 
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7. melléklet a 8/2011. (…) önkormányzati rendelethez 
 

„3.3. melléklet az 1/2011.(II.18.) önkormányzati rendelethez 
  

Felhalmozási kiadások részletezése 
  

Beruházási kiadások ÁFÁ-val  

 Ezer Ft-ban 

Megnevezés el ıirányzat 

1. Óvodai homokozó építése 300 

2. Óvodai játékok beszerzése 200 

3. Szilárd burkolatú utak építése (saját erı) 2 000 

4. Járda építése 500 

5. Beruházási kiadások ÁFÁ-val 3 000 

  

Felújítási kiadások ÁFÁ-val  

 Ezer Ft-ban 

Megnevezés el ıirányzat 

1. Faluház főtés korszerősítése 2500 

2. Szilárd burkolatú utak felújítása (saját erı) 1000 

3. Felújítási kiadások ÁFÁ-val  3 500 

  

  

  

Egyéb felhalmozási kiadás részletezése 

 Ezer Ft-ban 

Megnevezés el ıirányzat 

1. Elsı lakáshoz jutók támogatása 200 

2. Felsılajosi Templomért Alapítvány támogatása 2500 

3. .Duna-Tisza közi Nagytérségi Hulladék Gazdálkodás Rendszer 2630 

3. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 5330 
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8. melléklet a 8/2011. (…) önkormányzati rendelethez 
„4. melléklet az 1/2011.(II.18.) önkormányzati rendelethez 

Nem intézményi keretek közötti feladatok kiadásainak alakulása tevékenységenként 
Megnevezés Szakfeladat Foglalkoztatottak 

száma 
Személyi 
juttatás 

Munkaadót 
terhelı 
járulék 

Dologi 
kiadás 

Szociál-
politikai 
ellátás 

Mőködési  
célú végleges 
pénzeszköz- 

átadás és 
támogatásértékő 

kiadás 

Tartalék 
 

Felhalmozási 
kiadás 

Összesen 

1. Szennyvíz győjtés 370000    60     60 
2. Községi hulladék 381103    514     514 
3. Út építése 421110        3500 3500 
4. Közutak üzemeltetése 522110    2260     2260 
5. Zöldterület-kezelés 813000    1020     1020 
6. Önkormányzati igazgatási 
tevékenység 

841126 
 5631 1305 11975  25655 7 805 5630 58 001 

7. Adók beszedése 841133    18     18 
8. Közvilágítás 841402    2089     2089 
9. Város és községgazdálkodás 841403 1 1447 345 53     1845 
10. Rendszeres szociális segély 882111     684    684 
11. Idıskorúak járadéka 882112     325    325 
12. Lakásfenntartási támogatás 
normatív 

882113 
    216    216 

13. Helyi lakásfenntartási 
támogatás 

882114 
    11    11 

14. Ápolási díj alanyi jogon 882115   340  1416    1756 
15. Átmeneti segély 882122     332    332 
16. Temetési segély 882123     240    240 
17. Mozgáskorlátozottak 
közlekedési támogatása 

882125 
    35    35 

18. Közgyógyellátás 882202     241    241 
19. Köztemetés 882203     295    295 
20. Önkormi lakástámogatás 889942        200 200 
21. Civil szervek mőködési 
támogatás 

890301 
     1376  2500 3876 

22. Közcélú foglalkoztatás 890441     156    156 
23. Bérpótló juttatás      5472    5472 

24. Önkormányzat 
mindösszesen 

 1 7078 1990 17989 9423 27031 7805 11830 83146 
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9. melléklet a 8/2011. (…) önkormányzati rendelethez 

 
„5. melléklet az 1/2011.(II.18.) önkormányzati rendelethez 
 

Elıirányzat felhasználási ütemterv 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Megnevezés január február március április május június július augusztus szeptember október november december ÖSSZESEN 

1. Pénzmaradvány 15.715            15.715 
2.Bevételi többlet  16.177 15.644 20.309 17.783 14.946 12.398 8.841 6.296 18.770 16.258 10.846  
3.Mőködési bevételek 73 63 53 84 73 62 53 64 83 97 97 203 1.005 
4.Önk. sajátos mőködési 
bevételek 

1.166 1.166 16.166 1.166 1.166 1.166 1.166 1.166 19.166 1.166 1.166 4.052 49.878 

5.Mőködési támogatás 2.466 1.266 1.266 1.266 1.266 1.266 1.266 1.266 1.266 1.266 1.266 1.272 16.398 
6.Egyéb mőködési bevételek 12 12 12 12 12 12 13 13 13 13 13 13 150 

7.Bevételek összesen 19.432 18.684 33.141 22.837 20.300 17.452 14.896 11.350 26.824 21.312 18.800 16.386 83.146 

8. .Mőködési célú és 
támogatás értékő kiadás 

  7.292 2.014 2.014 2.014 2.515 2.014 2.014 2.014 2.014 3.048 26.953 

9. Önkormányzat mőködési 
kiadásai 

3.255 3.040 3.040 3.040 3.040 3.040 3.040 3.040 3.040 3.040 3.040 2.903 36.558 

10. Felhalmozási kiadás   2.500  300  500  3.000  2.900 2.630 11.830 
11. Tartalékok            7.805 7.805 

12. Kiadások összesen 3.255 3.040 12.832 5.054 5.354 5.054 6.055 5.054 8.054 5.054 7.954 16.386 83.146 
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2. napirendi pont: 
Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 9/2011. (…) önkormányzati 
rendelete a hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 4/2010. (III. 23.) önkormányzati 
rendelet módosításáról 
 
Juhász Gyula polgármester: Azért indokolt a rendeletet módosítani, mert ugye tudjuk, hogy aki 
a 70. életévét betöltötte, jogosult 50 % kedvezményre, és ez július 1-tıl lép hatályba. Ez a 60 és 80 
literes edényekre vonatkozik. 
 
Kun János képviselı: Január 1-ig visszamenıleg is érvényes a kedvezmény? 
 
Muhariné Mayer Piroska aljegyzı: Egyeztettünk a Kormányhivatallal és sajnos visszamenıleg 
nem oldható meg az 50 %-os kedvezmény megadása. 
 
Juhász Gyula polgármester: Egyébként történt egy túlszámlázás a Saubermacher részérıl, 
amelyet már jeleztek felénk, és vagy jóváírják ezt, vagy valamilyen módon helyre teszik a 
hibájukat. 
 
Juhász Gyula polgármester: Ezzel kapcsolatban esetleg valakinek van-e kiegészítése, javaslata, 
véleménye? Amennyiben nincs, aki egyetért a rendelete-tervezettel, kérem kézfelemeléssel 
jelezze. 
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt - 
az alábbi rendeletet alkotta: 
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Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 

9/2011. (...) önkormányzati rendelete a hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 4/2010. (III. 
23.) önkormányzati rendelet módosításáról  

 
 
 
 
Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. 
törvény 23. §. f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. 
törvény 21. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. 
évi XLIII. törvény 24. § (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Alsó-Tisza- vidéki 
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség véleményének kikérésével a következıket 
rendeli el: 

 
1. § 

 
Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének a hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 
4/2010. (III. 23.) önkormányzati rendeletének 11/A. § (1) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: 

  
 
„(1) a) A közszolgáltatási díj összegébıl kedvezményre jogosult az a magánszemély, 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 Lajosmizse 
Város Polgármesteri Hivatal Felsılajosi Kirendeltségénél kell benyújtani. 

 b) Díjfizetési kedvezmény a 110 és a 120 l-es győjtıedénnyel rendelkezık részére nem adható. 
c) A díjfizetési kedvezmény összege az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott magánszemélyek 
részére a  közszolgáltatási szerzıdés alapján fizetendı hulladékszállítási díj 50%-a. 
 

 
  

2. § 
 

(1) E rendelet a kihirdetését követı napon lép hatályba, és a hatályba lépést követı napon hatályát 
veszti.” 

 
 
       /:  Juhász Gyula  :/                                                        /:  Kutasiné Nagy Katalin  :/ 
            polgármester                                                                     jegyzı távollétében 
 
 
       Muhariné Mayer Piroska 
        aljegyzı 
 
 
A rendelet kihirdetésének napja: 2011…. 
 
 
                                                                                             /:  Kutasiné Nagy Katalin :/ 
                                                                                                     jegyzı távollétében  
 
 
       Muhariné Mayer Piroska 
        aljegyzı 
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3. napirendi pont:  
I. A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde Alapító Okiratának 
módosítása 
II. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete és Felsılajos Község 
Önkormányzatának Képviselı-testülete között közoktatási feladatok ellátására létrejött 
Intézményfenntartó társulási megállapodás módosítása 

 
Juhász Gyula polgármester: Ehhez a napirendi ponthoz volt egy kiosztós anyagunk is. Megkérem 
Piroskát, hogy néhány mondatban beszéljen errıl az anyagról. 
 
Muhariné Mayer Piroska aljegyzı: Lajosmizsén 2011. június 6-tól mőködik a bölcsıde, 2 
csoportban 24 kisgyermeket tudna ellátni. Törvény szerint lehetıség van megosztani a csoportokat. 
Így az egyik csoportban 10, a másikban 14 kisgyermek fog járni. A közoktatási törvény 
meghatározza, hogy mennyi lehet a létszám, ezt túllépni nem lehet.  
Az egész alapító okirat és társulási megállapodás felülvizsgálat abból indult ki, hogy a pályázatot 
Lajosmizse nyújtotta be, Lajosmizse mőködési területére.  
Kerekegyháza, mint mőködési engedélyezı szerv, helyszíni szemlét tartott, átnézte az alapító 
okiratunkat, és javasolta, hogy az alapító okiratban 20 fı helyett 24 is lehet a létszám, hiszen a 
törvény is ezt a maximumot engedélyezi. Adottak a feltételek személyi és tárgyi tekintetben is.  
A korábbi Alapító Okirathoz képest helyre tettük az intézmények vagyon állományát is, továbbá 
javasolom a kiküldött anyaghoz képest a mőködési területnél a társulási megállapodásban kiosztott 
mőködési terület meghatározását az alapító okiratban is.  
Mindkét település egyaránt szerepel az elıterjesztés szerint a társulási megállapodásban, ugyanis a 
fenntartás tekintetében nem választható szét az óvoda és bölcsıde, úgy, hogy az óvodai részt 
Lajosmizse és Felsılajos tartja fenn, a bölcsıdeit meg csak Lajosmizse. Még a tavaly szeptemberi 
anyagban úgy volt benne, hogy a bölcsıde ellátási mőködési területe Lajosmizse, azért, mert a 
pályázatot így nyújtottuk be. Most a társulási megállapodás már mindkét település közigazgatási 
területére kiterjed. A közoktatási társulás tartja fenn az egész intézményt, melynek egyik 
tagintézménye a bölcsıde.  
Ezen túlmenıen helyre tettük a véleményezés és egyetértés jogkörét is. Korábban az 
intézményvezetık kinevezéséhez Felsılajos elızetes egyetértése kellett. A társulási törvény is 
egyértelmően azt mondja ki, hogy elızetes egyetértési joga a társulás által fenntartott intézmények 
éves költségvetésének elfogadásához van a társult településnek, valamint az alapító okirat 
módosításához. Az intézményvezetık kinevezéséhez csak véleményezési jogköre van Felsılajosnak.  
A mőködési területe az eredetileg kiküldött anyag szerint a társult települések közigazgatási területe, 
ehhez képest a kiosztott anyagon már úgy van, hogy a szomszédos önkormányzatok közigazgatási 
területe, az onnan bejáró bölcsıdések, óvodások és általános iskolások tanulók tekintetében. Erre 
azért volt szükség, mert úgy tudom, hogy most is vannak más településekrıl bejáró gyerekek, és 
ebben az esetben csak így tudjuk a normatívát érvényesíteni, ha a társulási megállapodás ezt így 
tartalmazza. Azt szeretném kérni a testülettıl, hogy az alapító okiratot és a társulási megállapodást a 
megállapodáshoz kiosztott és az alapító okirathoz általam elmondott mőködési területre vonatkozó 
kiegészítéssel fogadják el.  
 
Juhász Gyula polgármester: Köszönjük szépen a tájékoztatást. 
Ezzel kapcsolatban esetleg valakinek van-e kiegészítése, javaslata, véleménye? Amennyiben nincs, 
javasolom, hogy a Képviselı-testület a társulási megállapodáshoz kiosztott és az alapító okirathoz 
aljegyzı asszony által elmondott kiegészítéssel együtt fogadjuk el az elıterjesztést. Elıször a 
megállapodást szavaztatom. Kérem aki a kiegészítéssel együtt elfogadja, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt - 
az alábbi határozatot hozta: 
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27/2011.(VI. 28.) ÖH. 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete és Felsılajos 
Község Önkormányzatának Képviselı-testülete között közoktatási feladatok 
ellátására  létrejött Intézményfenntartó társulási megállapodás módosítása 
 

Határozat 
 

1. Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a Lajosmizse Város 
Önkormányzatának Képviselı-testülete és Felsılajos Község Önkormányzatának 
Képviselı-testülete között közoktatási feladatok ellátására létrejött Intézményfenntartó 
társulási megállapodást az elıterjesztés 4. melléklete szerinti módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalva jóváhagyja az ülés elıtt kiosztott írásos módosítással együtt. 

2. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete felhatalmazza a polgármestert a 
módosított társulási megállapodás aláírására. 

 
Felelıs: Képviselı-testület, polgármester 
Határid ı: 2011. június 28. 

 
 
 
 
Juhász Gyula polgármester: Az elıterjesztésben szereplı másik határozat-tervezetet szavaztatnám. 
Ezzel kapcsolatban esetleg valakinek van-e kiegészítése, javaslata, véleménye? Amennyiben nincs, 
kérem aki a szóbeli kiegészítéssel együtt egyetért az alapító okirat tartalmával, kézfelemeléssel 
jelezze. 
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt - 
az alábbi határozatot hozta: 
 

 
 

 
28/2011.(VI. 28.) ÖH 
Egyetértés a Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda 
Alapító Okiratának tartalmával 
 

Határozat 
 
 
Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete egyetért a Meserét Lajosmizsei 
Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde Alapító Okiratának tervezett tartalmával, azzal, hogy a 
mőködési területe az eredetileg kiküldött anyaghoz képest a társult települések közigazgatási 
területén túl a szomszédos önkormányzatok közigazgatási területe, az onnan bejáró bölcsıdések, 
óvodások és általános iskolások tanulók tekintetében  

 
Felelıs: Képviselı-testület 
Határid ı: 2011. június 28. 
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4. napirendi pont:  
Projekt-tervezet bemutatása a DAOP-2011-4.2.1. azonosító számú pályázati konstrukcióval 
kapcsolatosan 
 
Juhász Gyula polgármester: 
Errıl az elıterjesztésrıl annyit szeretnék elmondani, hogy ez egy elıkészítés egy pályázathoz. 
Tudomásunk szerint október-november körül fognak kiírni pályázatot, melyre mi is 
pályázhatnánk, és így már elınyben vagyunk, hogy van egy kész tervezetünk. 
 
Muhariné Mayer Piroska aljegyzı: Minden energetikai pályázathoz le kell tenni egy intézményi 
állapotot tartalmazó tervet, amely a jelenlegi helyzetet mutatja be. Felsılajos szerencsés 
helyzetben van, mert viszonylag nem túl régi terve van. Lajosmizsének még ilyen szintő tervei 
sincsenek, tehát ott mindenképpen kell terveket készíttetni. Jelenleg 3 ajánlatunk van Lajosmizsén, 
majd a Képviselı-testület kiválasztja a legalkalmasabbat.  
 
Juhász Gyula polgármester: Abban mindenképpen egyetértünk, hogy ha lesz olyan pályázati 
lehetıség ami nekünk jó lehet, akkor pályázni fogunk. Pl az iskolához akadálymentesítés.  
Ezzel kapcsolatban esetleg valakinek van-e kiegészítése, javaslata, véleménye? Amennyiben 
nincs, kérem aki egyetért a határozat-tervezettel, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt - 
az alábbi határozatot hozta: 
 
 
 
29/2011. (VI. 28.) ÖH 
 Projekt-tervezet bemutatása a DAOP-2011-4.2.1. azonosító számú 
 pályázati konstrukcióval kapcsolatosan 
 

Határozat 
 
 

1.) Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete, mint a Lajosmizse és Felsılajos 
Közoktatási Intézményfenntartói Társulás tag önkormányzata megismerte és elfogadja „Az 
én iskolám” – Közoktatási infrastruktúra-fejlesztés Lajosmizse mikro-térségében” címő 
projekt-tervezetet azzal, hogy az abban foglaltak megvalósításhoz minden esetben egyedi 
képviselı-testületi döntés szükséges. 
 

2.) .Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete felhatalmazza a polgármestert, 
hogy vegye fel a kapcsolatot Lajosmizse Város Önkormányzatával a pályázat lehetséges 
tartalmának összeállításával kapcsolatban, valamint vegye fel  a kapcsolatot tervezıvel  a 
meglévı tervekkel kapcsolatos további egyeztetés céljából. 

 
Határid ı: 2011. június 28. 
Felelıs: Képviselı-testület, polgármester 
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5. napirendi pont: 
Lajosmizse és Felsılajos Közoktatási Intézményfenntartói Társulás feladatellátási,  
intézményhálózat-mőködtetési és -fejlesztési terve 
 
Juhász Gyula polgármester: Ehhez az anyaghoz is volt egy most kiosztott kiegészítés, így 
megkérem Piroskát, hogy egy pár szóban számoljon be róla. 
 
Muhariné Mayer Piroska aljegyzı: Tisztelt Képviselı-testület! Erre a napirendi pontra azért volt 
szükség, mert az önkormányzat köteles egy fejlesztési tervet készíteni. Ez a közoktatási 
törvényben foglalt kötelezı feladat, melynek illeszkednie kell a megyei fejlesztési tervhez, és a 
Cigány Kisebbségi Önkormányzatnak is véleményeznie kell. Ez egy hosszú távú terv, tartalmaz 
egy helyzetfelmérést, az aktuális helyzetet, és álmokat, vágyakat is.  
A kiosztós anyag a bölcsıde helyzetelemzése, ez maradt ki az elıterjesztésbıl. Egyébként 
részletesen megtalálható az elıterjesztésben minden az intézményekre vonatkozik. 
Tájékoztatásul jelzem, hogy itt is célszerő úgy meghozni  a határozatot, hogy azzal hagyja jóvá a 
testület a tervet, hogy az abban foglaltak megvalósításához minden esetben egyedi testületi 
döntésre van szükség.   
 
Juhász Gyula polgármester: Köszönjük szépen. Ezzel kapcsolatban esetleg valakinek van-e 
kiegészítése, javaslata, véleménye? Amennyiben nincs, egyetértek aljegyzı asszonnyal és 
javasolom, hogy a határozat-tervezetet azzal fogadjuk el, hogy az abban foglaltak 
megvalósításához minden esetben egyedi testületi döntésre van szükség. Kérem, aki így egyetért a 
határozat-tervezettel, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt - 
az alábbi határozatot hozta: 
 
 
30/2011,(VI. 28.) ÖH. 
Lajosmizse és Felsılajos Közoktatási Intézményfenntartói Társulás 
feladatellátási,  intézményhálózat-mőködtetési és -fejlesztési terve 
 
 

Határozat 
 
Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete Lajosmizse és Felsılajos Közoktatási 
Intézményfenntartói Társulás feladatellátási, intézményhálózat-mőködtetési és -fejlesztési tervét 
az elıterjesztés mellékletében foglaltak szerint jóváhagyja azzal, hogy az abban foglaltak 
megvalósításához minden esetben egyedi testületi döntésre van szükség. 
 
Felelıs: Képviselı-testület 
Határid ı: 2011. június 28. 
 
Több napirendi pont nem volt, ezért a polgármester 14.00 órakor a Képviselı-testületi ülést 
bezárta.  
 

kmf. 
 
/:Juhász Gyula:/       /:Kutasiné Nagy Katalin:/ 
  polgármester sk.                     jegyzı távollétében 
 

Muhariné Mayer Piroska 
 aljegyzı sk. 


