Felsılajos Község
Önkormányzata

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve
2011. március 28.

Az ülésen hozott rendelet, és határozatok száma és tárgya:

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2/2011. (III. 29.) önkormányzati
rendelete a hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 4/2010. (III. 23.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 3/2011. (III. 29.) önkormányzati
rendelete a 2010. évi költségvetésrıl szóló 1/2010. (II. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról
Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2011. (III. 29.) önkormányzati
rendelete az önkormányzat költségvetése és zárszámadása mérlegrendszerének tartalmi
követelményeirıl szóló 1/2006. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

7/2011. (III. 28.) ÖH

Lajosmizse és Felsılajos Egészségügyi,
Gyermekjóléti és Szociális Intézményfenntartó
Társulása társulási megállapodásának módosítása

8/2011. (III. 28.) ÖH

Polgármesteri beszámoló a Kecskemét és Térsége
Többcélú Társulás, illetve annak munkaszervezetében
végzett 2010. évi tevékenységérıl
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Jegyzıkönyv

Készült: Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. március 28-án
tartott ülésérıl a Faluházban.
Jelen vannak: Juhász Gyula polgármester, Kun János, Czigány Lajos, Majoros István,
Makainé Antal Anikó képviselık (5 fı)
Tanácskozási joggal meghívottak:
Kutasiné Nagy Katalin
jegyzı
Gulyás Attiláné
pü. adócsoport vezetıje
Sápi Tamás
fogalmazó
Gáspár Vilmos
pü. szakértı
Naske Adrienn
Saubermacher Magyarország Kft. kirendeltség vezetı
Jegyzıkönyvvezetı:

Ollósi Anikó

Juhász Gyula polgármester: Tisztelettel köszöntök mindenkit, aki a soros következı
ülésünkön megjelent.
Külön köszöntöm Naske Adriennt, aki a Saubermacher Magyarország Kft. képviseletében van
jelen. İ vette át Rudics Ákos helyét.
Szeretném bemutatni Ollósi Anikót, aki Nagyné Icu helyét vette át, a továbbiakban ı fog
nálunk jegyzıkönyvet vezetni.
Köszöntöm továbbá, Gulyás Attiláné Bettit, ı szintén lajosmizsei kolléga.
Megállapítom, hogy a Képviselı-testületi ülés határozatképes, mivel 5 fı jelen van.
Jegyzıkönyv hitelesítınek javaslom Kun Jánost és Czigány Lajost.
Kérem, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 5 igen szavazattal Kun Jánost és Czigány Lajost
jegyzıkönyv hitelesítınek elfogadta.
Javaslom, hogy a meghívóban feltüntetett napirendi pontokat tárgyaljuk, annyi módosítással,
hogy a második napirendi pontot tárgyaljuk elsıként.
Kérdezem van-e valakinek más napirendi pontra javaslata? – Amennyiben nincs, aki egyetért
a napirendi pontokkal, kézfeltartással jelezze.
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 5 igen szavazattal az alábbi napirendi pontokat
fogadta el:
Napirend

Elıterjesztı

1.

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének …/2011. (…) Juhász Gyula
önkormányzati rendelete a hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló polgármester
4/2010. (III.23.) önkormányzati rendelet módosításáról

2.

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének …/2011. (…) Kutasiné
önkormányzati rendelete a 2010. évi költségvetésrıl szóló 1/2010. (II.18.) Nagy Katalin
önkormányzati rendelet módosításáról
jegyzı
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3.

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének …/2011. (…) Juhász Gyula
önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetése és zárszámadása polgármester
mérlegrendszerének tartalmi követelményeirıl szóló 1/2006. (II.15.)
önkormányzati rendelet módosításáról

4.

Lajosmizse és Felsılajos Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Juhász Gyula
Intézményfenntartó
polgármester
Társulása társulási megállapodásának módosítása

5.

Polgármesteri beszámoló a Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás, illetve Juhász Gyula
annak munkaszervezetében végzett 2010. évi tevékenységérıl
polgármester

6.

Interpelláció

1. Napirendi pont:
Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének …/2011. (…) önkormányzati
rendelete a hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 4/2010. (III.23.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Elıadó: Juhász Gyula polgármester
Juhász Gyula polgármester: A rendelet tárgyalása minden év elején indokolt. Egy bizonyos emelés
miatt ez minden év elején feladatunk, ez évben most jött el az ideje.
Az elıterjesztés tartalma alapján a napirend szól a szilárd hulladékkezelésre vonatkozó díjról, illetve a
folyékony hulladékkezelésre vonatkozó díjról.
Az anyagban láthat az emelés mértéke. Szilárd hulladék esetén az edényzet méretétıl függıen, a 80
literes edény esetén 8,3 %, a nagyobb méterő edényzetnél, 8,1 % az emelés mértéke. A folyékony
hulladék esetén átlagosan körülbelül 4,9 %-os az emelés mértéke. Ez az összeg köbméterenként ÁFÁval számítva 1 575 Ft-ra jön ki. Itt azonban igénybe lehet venni támogatást, melynek mértéke 100
Ft/m3.
Ennyit szerettem volna elmondani az idei évi emelésrıl.
Van-e valakinek még kérdése, észrevétele?
Amennyiben nincs, nekem lenne.
Szeretnék javaslatot tenni, arra, hogy amennyiben az lehetséges, az említett emeléseket 4,9 %-os
emelésre módosítani szíveskedjék a szilárd hulladékkezelés díjainál.
Van-e erre bármilyen lehetıdés?
Naske Adrienn Saubermacher Magyarország Kft. kirendeltség vezetı: Úgy gondolom, hogy
mivel Lajosmizse település, illetve Felsılajos település igen közel helyezkednek el egymáshoz,
valamint bizonyos tekintetben két összefüggı településrıl beszélünk, így elmondhatom, hogy ott is 4,9
%-os emelés került elfogadásra. Így azt gondolom, hogy nem tehetjük meg, azt, hogy itt nem teszünk
ennyi engedményt.
Egy apró változtatást azonban szeretnék, amit nem tartalmaz az Önöknél található anyag. Arról lenne
szó, hogy a lomtalanítást a jövıben máshogyan szeretnénk megoldani. Mindannyian tudjuk, hogy a
lomtalanítás nem terheli plusz költséggel sem a lakosságot, sem az önkormányzatot, a díja benne van
az éves díjban. A módosítás a megvalósításra vonatkozik. Úgy történne, ahogyan Lajosmizsén is. A
lomtalanítás a házhelyeken történne, bejelentés alapján. A lakosok az ügyfélszolgálaton jeleznék
felénk az igényüket, mondjuk egy kora tavaszi vagy egy kora ıszi idıpontot megjelölve. Ez alapján
tehát látható, lakcímre mennénk lomtalanítani a szokásos heti ürítés mellett az említett lomokat is
elszállítanánk.
Úgy gondolom, hogy ennek az új rendszernek több elınye is van. Egyrészt nem szemetesedik el
idıszakosan sem a település, nem jelennek meg a guberálók, sokkal tisztábban, egészségesebben
kezelhetı lenne a lomtalanítás. Meggyızıdésem, hogy a 2 m3-be mindenki belefér majd, ám az
említett köbmétert meghaladva, 8 000 Ft + Áfa összegő lesz az elszállítás mértéke. Biztos vagyok
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benne azonban, hogy soha senkinek nem kell majd fizetnie, mert egyik háztartásnak sincs 2-3 m3-nél
nagyobb mennyiségő elszállítandó lomja. Óriási mennyiségrıl beszélünk, emellett hozzá tenném
zárójelben, hogy 3 m3-ig nem is fogunk díjat felszámítani. Azért szeretném az említett 2 m3-rt közzé
tenni hivatalosan, mert semmilyen módon nem szeretnénk felhalmozott kommunális hulladékot
elszállítani lomtalanítás címén. Az ígéretet meg tudom tenni, hogy ami egy 3 m3-es nyitott konténerbe
bele fér, azt egyéb plusz díj nélkül el fogjuk szállítani.
Szinte a legnagyobb hulladék mennyiség, amit háztartásnál láttam, az kb. 30-40 kg hulladék volt.
Semmi esély nincs arra, hogy az említett mennyiséget túllépjük.
Juhász Gyula polgármester: Köszönjük szépen az engedményt, és a tájékoztatást.
Akkor ezt úgy értelmezzük, hogy kettı illetve maximum három köbméter lomot szállítanak el, amit
elıre be kell jelenteni a lakosoknak, és a szállítás napján megtörténik, az említet lomok begyőjtése is.
Naske Adrienn Saubermacher Magyarország Kft. kirendeltség vezetı: Igen, ez úgy mőködik,
hogy betelefonálnak az ügyfélszolgálatra, bejelentik a nevet, illetve címet, jön a heti ürítésre az
autónk, a lomokat pedig felpakolják a szokásos hulladékkal együtt. Tulajdonképpen a lomot, így
oldódna meg az éves kétszeri lomtalanítás. Ez ugyanúgy történne, ahogyan eddig is, mindenki évente
egyszer veheti majd igénybe. Ezen kívül annyi lenne még, hogy a tartozókat a szállítás elıtt
felszólítjuk a tartozás rendezésére. Azt gondolom, hogy ez a rendszer majd egy kicsit jobb
együttmőködést eredményez majd közöttünk és a lakosok között.
Juhász Gyula polgármester: Köszönöm! Azt gondolom, hogy ez a két-három köbméter lom tartható.
Figyeltem, amikor a korábbi lomtalanítási akcióink zajlottak, hogy átlagosan nem volt meg a két
köbméternyi lom. Az új rendszer szerint azonban nem átlagot veszünk, hanem háztartásonként
kezeljük a kérdést, illetve mindenki egyénileg oldja majd meg a lomtalanítást, aki pedig nem él a
lehetıséggel az nem veszi igénybe a szolgáltatás e részét.
Naske Adrienn Saubermacher Magyarország Kft. kirendeltség vezetı: Igen, szeretnénk, ha e
szerint a rendszer szerint dolgozhatnánk a továbbiakban. Természetesen, aki nem tart rá igényt, azt
nem kötelezzük semmire.
Juhász Gyula polgármester: A tartozás mértékére vonatkozóan annyit szeretnék hozzá főzni, hogy
egyértelmően látszik, hogy milyen nagymértékben nıt a kint levıség összege. 2007. évrıl, a 2009. és a
2010. évben, szinte a duplájára nıtt a tartozás mértéke. Ezen az állapoton változtatni kell.
Van valakinek ezzel kapcsolatban kérdése?
Makainé Antal Anikó képviselı: A témához kapcsolódóan szeretném megkérdezni, hogy a
lomtalanítás tekintetében történt változásokról ki fogja értesíteni a lakosságot?
Kutasiné Nagy Katalin jegyzı: Az újságon keresztül számot fogunk adni a lakosságnak.
Naske Adrienn Saubermacher Magyarország Kft. kirendeltség vezetı: Készítsünk esetleg egy
összefoglalás a tervezett változtatásokról?
Kutasiné Nagy Katalin jegyzı: Igen, köszönöm, sıt kérni is szeretnélek rá. A kész anyagot el
tudjátok juttatni Sápi Tamás részére, és így a következı havi számba bele kerülhet. Ha lehetıség van
rá, akkor a héten szeretnénk is megkapni az elkészült anyagot.
Naske Adrienn Saubermacher Magyarország Kft. kirendeltség vezetı: Természetesen elkészítjük.
Kutasiné nagy Katalin jegyzı: Így választ is adtam a kérdésre. Akkor az újságba bele kerül majd a
díjak változásával kapcsolatos tájékoztatás, a lomtalanításra vonatkozó új rendszerrıl a beszámoló,
illetve az idıpontok, hogy a változásokat mikortól vezetjük be.
Köszönöm!
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Majoros István képviselı: Többen kerestek meg azzal a kéréssel, hogy arra lenne e esetleg lehetıség,
hogy a nagymérető kukákat kisebbre cseréljék, hiszen van, akinek annyira nagy a 120 literes, hogy
több alkalommal telik csak meg. Ha lecseréli a nagymérető kukáját, akkor azonban szinte kidob az
ablakon közel hatezer forintot, mert a régi nagymérető kukával nem tud majd mit kezdeni. Mi lehetne
a megoldás erre a problémára?
Naske Adrienn Saubermacher Magyarország Kft. kirendeltség vezetı: Mi abszolút nyitottak
vagyunk arra, hogy átgondoljuk, hogy ki milyen mérető kukára, illetve mire jogosult, azonban ezt
szerintem helyi szinten kell megoldani, esetleg rendeletben szabályozni. Ezután egyénileg lehet
igényelni az edényeket. Nyolcvan literes edényünk van a százhúsz literes mellett, hatvan literes nincs
nálunk sem.
Pár éven belül elindul a szelektív hulladékgyőjtés, így nem tudjuk becserélni a jelenlegi nagymérető
edényeket. Azonban utána nézek a hatvan literes edény beszerzésének.
Juhász Gyula polgármester: Véleményem szerint várnunk kellene ezekkel a módosításokkal,
ugyanis rövid idın belül mi is szeretnénk a szelektív hulladékgyőjtésre áttérni, és akkor úgyis
szükségessé válik a csere. Mivel ez mindenkinek a saját költsége, nem biztos, hogy terhelném vele
most a lakosságot.
Majoros István képviselı: Természetesen egyetértek vele. Csak a lakosság szempontjából is érthetı,
hogy látják mekkora különbség van az egyes edények díjai között.
Naske Adrienn Saubermacher Magyarország Kft. kirendeltség vezetı: Igen, ez így van, csak azt
is szem elıtt kell tartani, hogy addig, amíg egy 120 literes edénybe bele tudnak préselni, 20 kg
szemetet, ennek a kilogrammonkénti lerakási ára 10,80 Ft, addig egy 60 literes edénybe, csak 8-9 kgot. Gondoljon bele, ez adja azt a nagy különbséget.
Senkitıl nem várjuk el, hogy fenntartsa a 120 literes edényzetet ha arra nincs szüksége, de még
egyszer mondom, hogy ezt helyben kellene szabályozni, hogy ki mire jogosult.
Mi tudunk alkalmazkodni.
Kutasiné Nagy Katalin jegyzı: Ez még csak az egyik oldal, hogy az önkormányzat módosítja a
rendeletét, de ki az, aki megvásárolja, a kisebb őrtartalmú edényzetet.
Majoros István képviselı: Ez így igaz, de ha megnézzük, azt hogy egyszer kell megvásárolnia csak,
utána már a kisebb összeget fizeti, így megtérül a befektetés, akkor nem biztos, hogy nem kedvezı
megoldás a lakosság számára.
Kutasiné Nagy Katalin jegyzı: Értem ezt a nézıpontot, csak abban nem vagyok biztos, hogy erre
kötelezni kellene a lakosságot. Tudjuk, milyen problémák szoktak felmerülni.
Véleményem szerint, amíg nincs az ügynek aktualitása, addig nem biztos, hogy kell ilyen
mélységekben foglalkozni a kérdéssel. Amikor jön a szelektív győjtés, akkor mindenképpen elıkerül a
kérdés. Akkor mindenki elıtt érthetı és világos lesz, hogy megveszi, ennyivel kevesebbet fog fizetni,
de elfogják vinni tıle a szelektívet, ugyanazért a díjért, és házhoz jönnek érte. Akkor lesz igazán
mindenkinek a saját érdeke.
Juhász Gyula polgármester: Véleményem szerint is akkor lenne indokolt.
Kérdezem van-e valakinek kérdése? – Amennyiben nincs, aki egyetért, kézfeltartással jelezze.
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 5 igen szavazattal a következı rendeltet alkotta meg.
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Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének
2/2011. (….) 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) bekezdése szerint az Alsó-Tiszavidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség véleményének kikérésével az alábbi rendeletet
alkotja:
1. §
Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének a hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló
4/2010. (III. 23.) önkormányzati rendelete az alábbi alcímmel és 11/A. §-al egészül ki:

„Díjfizetési kedvezmény
11/A. §
(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. évét betöltött személlyel él. A kedvezmény iránti kérelmet
Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatala Felsılajosi Kirendeltségénél kell benyújtani.
b) A díjfizetési kedvezmény összege az (1) bekezdésben meghatározott magánszemélyek részére
- 60 l-es győjtıedény esetén 3000 Ft/díjfizetési idıszak,
- 80 l-es, vagy 110 l-es vagy 120 l-es győjtıedény esetén 2000 Ft/díjfizetési idıszak.
(2) A díjfizetési kedvezmény igénylésére a rendelet 3. mellékletében található kérelemnyomtatványt
kell benyújtani, melyhez csatolni kell a közszolgáltatás igénybevételére vonatkozó szerzıdés
másolatát is.
(3) Megállapított kedvezmény esetében a szolgáltató a kedvezménnyel csökkentett összegben küld
számlát a kedvezménnyel érintett idıszakra a kedvezményezett részére.
(4) A kedvezményre való jogosultság a kérelem benyújtását követı hónaptól keletkezik.
(5) A díjfizetési kedvezmény megállapítása határozatlan idıre történik.
(6) A díjfizetési kedvezményre való jogosultság feltételeiben bekövetkezett változást a díjfizetési
kedvezményre jogosult a változást követı 15 napon belül köteles bejelenteni.
(7) a) A díjfizetési kedvezményre való jogosultság megszőnik a díjfizetési kedvezményben részesülı
halálával.
b) A díjfizetési kedvezményre való jogosultságot meg kell szüntetni, amennyiben a jogosultság
feltételeiben változás áll be.”
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2. §
Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének a hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló
4/2010. (III. 23.) önkormányzati rendelet 15. § (8) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép:
„(8)

A folyékony hulladékkezelési közszolgáltató a csatorna rákötési lehetıséggel nem rendelkezı
lakossági ingatlanokról szállított szennyvízmennyiséget számlákkal leigazolja az
önkormányzat felé, aki a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetésérıl szóló 2010. évi
CLXIX. törvény 3. melléklet 6. pontjában meghatározott normatív hozzájárulást a
közszolgáltatónak havi elszámolással megtéríti.”
3. §

(1)

(2)

(3)

Felsılajos
Község
Önkormányzata
Képviselı-testületének
a
hulladékkezelési
közszolgáltatásról szóló 4/2010. (III. 23.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1.
melléklet lép.
Felsılajos
Község
Önkormányzata
Képviselı-testületének
a
hulladékkezelési
közszolgáltatásról szóló 4/2010. (III. 23.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2.
melléklet lép.
Felsılajos
Község
Önkormányzata
Képviselı-testületének
a
hulladékkezelési
közszolgáltatásról szóló 4/2010. (III. 23.) önkormányzati rendelete a 3. melléklettel egészül ki.
4. §
(1) E rendelet 2011. április 01. napján lép hatályba.
(2) E rendelet 2011. április 02. napján hatályát veszti.

/: Juhász Gyula :/
polgármester

/: Kutasiné Nagy Katalin :/
jegyzı

A rendelet kihirdetésének napja: 2011. ………….

/: Kutasiné Nagy Katalin :/
jegyzı

8

1. melléklet a 2/2011.(……..) önkormányzati rendelethez
„ 1. melléklet a 4/2010. (III. 23.) önkormányzati rendelethez”

A szilárd hulladékkezelési közszolgáltatási díj
legmagasabb mértéke 2011. április 1. napjától 2012. március 31. napjáig
(a díjak az Áfa-t nem tartalmazzák.)

Edény
őrtartalma
(liter)

Egységnyi
díjtétel
(Ft)

Begyőjtés,
szállítás (heti egy ürítés/Ft),
mely tartalmazza a szelektív
hulladékgyőjtés költségeit

Ártalmatlanítás
(heti egy
ürítés/Ft)

Éves közszolgáltatási
díj (Ft) heti egy
ürítéssel

60
80
110
120

195,12
277,98
309,46
309,46

150
150
150
150

93
137
169
169

10.146
14.455
16.092
16.092

2. melléklet a 2/2011. (……….) önkormányzati rendelethez
„2. melléklet a 4/2010. (III. 23.) önkormányzati rendelethez”

Települési folyékony hulladékkezelési közszolgáltatási díj
legmagasabb mértéke 2011. április 1-tıl 2012. március 31-ig
(a díjak az Áfa-t nem tartalmazzák)

Az egységnyi hulladékkezelési díj legmagasabb mértéke:
- hulladékgyőjtési,- szállítási díj: 877 Ft/m3
- hulladék elhelyezési díj: 483 Ft/m3
Összesen (nettó):
-

1.360

Ft/ m3

A csatorna rákötési lehetıséggel nem rendelkezı lakossági ingatlanoknál a hulladék
elhelyezés díjába beépül a 100 Ft/ m3 támogatás összege.
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3. melléklet a 2/2011. (……….) önkormányzati rendelethez
„3. melléklet a 4/2010. (III. 23.) önkormányzati rendelethez
KÉRELEM
Felsılajos Község Önkormányzatának
a hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló
2/2011. (III. 29.) rendeletéhez
Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatala
Felsılajosi Kirendeltség
Felsılajos
Iskola u 12.
6050
Tárgy: Hulladékkezelési közszolgáltatási díj fizetésre vonatkozó kedvezmény megállapítása iránti kérelem
Alulírott
név: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------anyja neve:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------születési hely, idı:--------------------------------------------------------------------------------------------------------lakcím: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------telefonszám: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

lakos kérelmezem, hogy a T. Önkormányzat a 2000. évi XLIII. törvény 20. § (1) bekezdésében szereplı
kötelezettségembıl származó hulladékkezelési közszolgáltatási díj fizetése alól részbeni mentességet biztosítani
szíveskedjék. A kérelemhez mellékelten csatolom a közszolgáltatási szerzıdés másolatát.
Felelısségem tudatában kijelentem, hogy életkorom a 70. évet meghaladta, bejelentett lakóhelyemen
……………………………………..sz. alatti, …………… helyrajzi számú ingatlant
a) egyedül használom
b) 70. életévét betöltött személlyel közösen használom*
Amennyiben a b) pontban, illetve egyebekben változás következik be köteles vagyok 15 napon belül bejelenteni.

Felsılajos, 2011……………………………………….
………………………………..
(kérelmezı neve)

NYILATKOZAT
Alulírott ………………………………Felsılajos, ................................... sz. alatti lakos kijelentem, hogy az
általam indított ................. ügyben az ügy iktatási számáról, az eljárás megindításának napjáról, az
ügyintézési határidırıl, az ügy intézıjérıl, valamint annak elérhetıségérıl értesítést
kérek – nem kérek*
Lajosmizse, ……. év ……………. hó ……. nap
* A megfelelı rész aláhúzandó

………………….…………….
Ügyfél

„
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2. napirendi pont
Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének …/2011. (…) önkormányzati
rendelete a 2010. évi költségvetésrıl szóló 1/2010. (II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról
Elıadó: Juhász Gyula polgármester
Juhász Gyula polgármester: Az elıterjesztéssel kapcsolatban van – e valakinek kérdése?
Gáspár Vilmos pénzügyi szakértı: Tisztelt Képviselı-testület! Szeretném jelezni, hogy van egy
elírás az 5. oldalon, a 11. pontban. A csökkenéshez van írva az általános tartaléknál 4 724 000 Ft.
Sajnos ennyi hiba történt, ezt a növekedéshez kell írnunk. Minden összefüggés stimmel, csak ennyi
hibát vétettünk sajnos.
Köszönöm szépen!
Juhász Gyula polgármester: Köszönöm szépen!
Ennek tudatában, vagy ezen kívül, van valakinek kérdése?
Szeretnék annyit elmondani, hogy a módosítások egyértelmően látszódnak, mindenki számára
egyértelmő, hogy miért voltak szükségesek és fontosak ezek a módosítások. Ezek a tervezéskor nem
lehetett figyelembe venni, ezek év közben látszódnak csak.
A 4. oldalon látható egy nagy változás, egy nagy szám, a nyolcas pontban. Tervezésre került egy
beruházás kapcsán az önerı, ám nem került benyújtásra a pályázat. Elmaradt emellett néhány
beruházás, például a járdaépítés, ezekbıl az összegekbıl tartalékot képeztünk, ez is jól látszik.
Az iparőzési adó 10 216 000 Ft , ezzel emelkedett a tartalékunk.
A többi változás sokkal kisebb tételeket jelent.
Kérdezem van-e valakinek kérdése, véleménye, hozzáfőznivalója? – Amennyiben nincs és elfogadja
az elıterjesztést kézfeltartással jelezze.
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 5 igen szavazattal a következı rendeletet alkotta meg:
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Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének
3/2011. (……...) önkormányzati rendelete
a 2010. évi költségvetésrıl szóló 1/2010. (II. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról
Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete az államháztartásról szóló 1992.
évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján figyelemmel, az
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 74. § (1) bekezdésére, a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében foglalt
feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:
1. §
Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének a 2010. évi költségvetésrıl szóló
1/2010. (II.18)
önkormányzati rendelet (továbbiakban: Önkormányzati költségvetési rendelet) 5. § helyébe a
következı rendelkezés lép:
„Az önkormányzat
mőködési bevételei forrásonként
5. §
(1) Önkormányzat müködési bevételei
Mőködési bevételek
Egyéb saját bevételek
Önk.sajátos mőködési bevételei
Önkorm költségvetési tám.
Támogatás értékő bevétel
Elızı évi költségvetési kiegészítés
Költségvetési bevételek összesen

eFt
908
438
55.161
14.990
2.958
1.616
76.071

(2) Önkormányzat felhalm.bevételei
eFt
Felhalmozási célú bevételek
95
Költségvetési hiány belsı finanszírozására szolg.pénzforg.bev. Mők.célra
5.178
Költségvetési hiány belsı finanszírozására szolg.pénzforg.bev. Felhalm.célra 5.955
Pénzforgalom nélküli bevétel összesen /elızı évi pénzmaradvány/
11.133
Önkormányzat bevételei mindösszesen:
87.299
(3) Bevételek részletezését e rendelet 2. melléklete tartalmazza.”
2. §
Az önkormányzati költségvetési rendelet 6. § helyébe a következı rendelkezés lép:
„Mőködési, fenntartási elıirányzatok az önkormányzatnál
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6. §
(1) Az önkormányzat gazdasági, egészségügyi, szociális feladatainak mőködési kiadásai és
egyéb
támogatások
68.939
eFt
Ebbıl: Személyi juttatások
9.013 eFt
Munkaadót terhelı jár.
2.555 eFt
Dologi kiadások
20.715 eFt
Szoc.pol ellátások /segélyek/
8.540 eFt
Mőködési célú végleges pénzeszköz átadás
1.055 eFt
Mőködési célú támogatásértékő kiadások
27.061 eFt
Foglalkoztatottak létszáma /engedélyezett/

1 fı

(2) Felhalmozási kiadások

3.849 eFt

(3) Általános tartalék

14.511eFt

Kiadások mindösszesen:

87.299 eFt

(4) A kiadások részletezését e rendelet 1., 3. és a 4. mellékletei tartalmazzák.
(5) Az összesített pénzforgalmi mérleget e rendelet 5. melléklete tartalmazza.
(6) Az elıirányzat felhasználási ütemtervet e rendelet 6. melléklete tartalmazza.
(7) A 2011.,2012. évi elıirányzatok ( gördülı tervezés) adatait e rendelet 7. melléklete
tartalmazza”
3. §
(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 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzati költségvetési rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzati költségvetési rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzati költségvetési rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzati költségvetési rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
4. §
E rendelet a kihirdetését követı 3. napon lép hatályba és a hatálybalépését követı napon
hatályát veszti.
/:Juhász Gyula:/
polgármester

/:Kutasiné Nagy Katalin:/
jegyzı

E rendelet kihirdetésének napja: 2011. ………...
/:Kutasiné Nagy Katalin:/
jegyzı

13
1. melléklet a 3/2011. (……...) 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
882114
882115
882122
882123
882124
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.
Lakásfenntart.tám.helyi
Ápolási díj alanyi jogon
Átmeneti segély
Temetési segély
RGYVK
Mozgáskorl.közl.tám.
Közgyógyellátás
Köztemetés
Önkormi lakástámogatás
Civil szervek mük.tám.
Közcélú foglalkoztatás
Önkorm. mindösszesen

Fogl.
száma

Személyi.
juttatás

1

M.adót
terh.jár.

7372

1828

1641

442

Dologi
kiadás

Szocpol.
ellátás

Mük.célu
végleges
pe.átadás és
támért.kiadás

Tartalék Felhalm.
kiadás

60

60

1875
750
15818
2137
75

1875
750
70439
2137
2158
3940
325
206
11
1475
522
232
754
35
234
240

27061

14511

3849

3940
325
206
11
1190
522
232
754
35
234
240

285

1055

1055
851

851
1

9013

2555

Összesen

20715

8540

28116

14511

3849

87299

2. melléklet a 3/2011. (……….) 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
580
308
888

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

135
303
438

Önkormányzat sajátos mőködési bevételei:
SZJA helyben maradó része
Jövedelemkülönbség mérséklése
SZJA összesen:
Gépjármő adó
Iparőzési adó
Idegenforgalmi adó
Bírságok, pótlékok
Egyéb sajátos bev. (közig. bírság)
Önkormányzat sajátos mőködési bevételei összesen:

7.356
8.843
16.199
8.817
29.107
42
968
28
55.161

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

334
9.312
5.309
35
14.990

Tám.ért.mők.bev.
Elızı évi költségvetési kiegészítés

2.958
1.616

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

1.560
9.573
11.133

Mőködési bevételek mindösszesen
Felhalmozási bevételek
Önkormányzati bevételek mindösszesen:

87.204
95
87.299”
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3. melléklet a 3/2011. (……….) önkormányzati rendelethez
„3. melléklet az 1/2010. (II. 18.) önkormányzati rendelethez
Szociálpolitikai ellátások
Rendszeres pénzbeli ellátások
eFt
Közcélú foglalkozatás saját erı
Lakásfenntartási támogatás normatív
Lakásfenntartási támogatás helyi
Idıskorúak járadéka
Ápolási díj
Rendszeres szociális segély,RÁT
Összesen:

851
206
11
325
1.190
3.940
6.523

Eseti pénzbeli ellátások és természetbeni juttatások
RGYVT
754
Köztemetés
240
Átmeneti segély, étkeztetés
522
Temetési segély
232
Közgyógyellátás
234
Mozgáskorlátozottak
35
Összesen:
2.017
Szociálpolitikai ellátások mindösszesen

8.540

Mőködési célú végleges pénzeszköz átadás
Folyékony hulladék elszállítása
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:

28
20
300
100
257
120
50
80
100
1.055

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

8.679
18.092
280
10
27.061

Pénzeszköz átadás mindösszesen:

28.116”
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4. melléklet a 3/2011. (………..) önkormányzati rendelethez
„4. melléklet az 1/2010. (II. 18.) önkormányzati rendelethez

Felhalmozási kiadások alakulása /ÁFA- val együtt/

Beruházás:
Rendezési terv
Számítógép program beszerzés
Egyéb gépbeszerzés
Összesen:

563
596
190
1.349

Beruházás összesen:

1.349

Felhalmozási célú támogatásértékő végleges pénzeszköz átadás

Felsılajosi Templomért Alapítvány
Felhalm. célú tám. ért. végleges pénzeszköz átadás összesen:
Felhalmozási kiadások összesen:

2.500
2.500
3.849”
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5. melléklet a 3/2011. (……...) önkormányzati rendelethez
„5. melléklet az 1/2010. (II. 18.) önkormányzati rendelethez

Felsılajos Község Önkormányzata
2010. évi összesített bevételeinek és kiadásainak mérlege

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

”

Mők. célú

Kiadások (eFt)

Felh. célú

Összesen

Megnevezés

14.990

14.990

55.161

55.161 Önkorm.mők.
kiad.
1.441 Tartalékok
4.574
76.166

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

1.346
4.574
76.071

95

5.178

5.955

11.133

Összesen

81.249

6.050

87.299 Összesen

95

Mők. célú

68.939

Felh. célú

3.849

14.511

83.450

Összesen

72.788
14.511

3.849

87.299
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6. melléklet a 3/2011. (……...) önkormányzati rendelethez
„6. melléklet az 1/2010. (II. 18.) önkormányzati rendelethez
Elıirányzat felhasználási ütemterv
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
81
1785
1097
12388

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

Kiadások összesen

4186

4496

5862

6257

5997

5457

7447

6057

6551

5181

Bevételek összesen
Kiadások

6277

688
7207

11133

9442
6194
23531

1441
55161
19564
87299

2413
5713
894
14511
23531

28116
40823
3849
14511
87299
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7. melléklet a 3/2011. (…….) 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

2010

Önkormányzat egyéb saját bevételi
Önkormányzat sajátos bevételei
Önkormányzat költségvetési támogatása
Elızı évi pénzmaradvány
Tám.értékő müködési bevétel
Elızı évi költségvetési visszatérülések
Önkormányzat mők.bev.összesen:

1.346
55.161
14.990
11.133
2.958
1.616
87.204

Felhalmozási célú bevétel
Felhalmozási célú támogatásértékő bev.

95

Bevételek mindösszesen:

87.299

2011

2012

1.655
50.860
14.685
10.200

1.720
51.220
15.220
9.800

77.400

77.960

21.432

22.000

98.832

99.960

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

Községi hulladék

421110
522110

Út építése
Közutak üzemeltetése

813000

Zöldterület-kezelés

841126

Önkorm. igazgatási tev.

841402

Közvilágítás

841403

Város és községgazd.

882111
882112

Rendszeres szoc. segély
Idıskorúak járadéka

3940
325

4520
372

882113

Lakásfenntart.tám.norm.

206

237

882114

Lakásfenntart.tám. helyi

11

882115

Ápolási díj alanyi

882117

Rendsz.gyermekvéd.kedv.

754

882122
882123

Átmeneti segély
Temetési segély

522
232

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

60
13106 11527

1

1

1

7372

7995

8025

1828

1993

1641

1473

1495

442

405

285

257

1875

2120

2350

750

775

815

2010 15818
422

15825 15910

750

9013

9468

9520 2555

2655

64

3210

775

815

3325 70439 69761 71782

2175

2215

2137

2175

2215

75

78

81

2158

1956

1998

4712
397

3940
325

4520
372

4712
397

248

206

237

248

1334

1378

262
132

281
137

268

1190

2700 20715

21035 21435

11
1077

1110

1475
754

262
132

281
137

522
232

35

35

35

35

35

35

234

253

268

234

253

268

240

135

135

240

135

135

200

200

990
407

990
428

200
990

990
851

1

62

2012

2137

1055

1

2011

13106 11527
1875 2120 2350

3849 13420 14600 27061 27318 27912 14511

200

1

2010

3849 26726 26327 28116 28308 28902 23051

407

428

1055
851

10640 11076 87299 98832 99960

3. Napirendi pont
Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének …/2011. (…) önkormányzati rendelete az
önkormányzat költségvetése és zárszámadása mérlegrendszerének tartalmi követelményeirıl szóló 1/2006.
(II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Elıadó: Juhász Gyula polgármester
Juhász Gyula polgármester: Ezzel kapcsolatban kérdések, vélemények?
Gáspár Vilmos pénzügyi szakértı: Hála Istennek, a táblázatból, több elem nem érint minket. Mindannyian tudjuk,
hogy abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy nem rendelkezünk hitellel.
Juhász Gyula polgármester: Egyértelmően látszik, hogy tartalmi változtatásokról van szó csupán.
Kérdezem van-e valakinek kérdése, véleménye, hozzáfőznivalója? – Amennyiben nincs és elfogadja az
elıterjesztést kézfeltartással jelezze.
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 5 igen szavazattal a következı rendeletet alkotta meg:
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Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének
4/2011. (……...) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetése és zárszámadása
mérlegrendszerének tartalmi követelményeirıl szóló 1/2006. (II. 15.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII.
törvény 118. § (1) bekezdés 2. pontjában és 118. § (2) bekezdés 2. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségő
szervek feladat- és hatásköreirıl szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt
feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:
1. §
Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének az önkormányzat költségvetése és
zárszámadása mérlegrendszerének tartalmi követelményeirıl szóló 1/2006. (II.15.) önkormányzati
rendelete 1. § helyébe a következı rendelkezés lép:
„1. §
(1) A költségvetés elıterjesztésekor, illetıleg zárszámadáskor a hitelállományról az 1. melléklet, a
kölcsön visszatérülésrıl az 1.1. melléklet szerint kap tájékoztatást a Képviselı-testület.
(2) A költségvetés elıterjesztésekor, illetıleg zárszámadáskor az önkormányzat összesített bevételeinek és
kiadásainak mérlegérıl a 2. melléklet szerint kap tájékoztatást a Képviselı-testület.
(3) A zárszámadáskor az önkormányzat vagyonáról a 3.1. a és 3.2. melléklet szerint kap tájékoztatást a
Képviselı-testület.
(4) Az önkormányzatnál és intézményeinél a tulajdon védelme megfelelıen biztosított és ellenırzött. Az
eszközökrıl és azok állományában bekövetkezett változásokról folyamatosan részletezı nyilvántartást
vezetnek mennyiségben és értékben, ezért a könyvviteli mérlegben kimutatott eszközöket kétévente
kell leltározni.
(5) A költségvetés elıterjesztésekor, illetıleg zárszámadáskor a több éves kihatással járó feladatokról –
szöveges indokolással együtt - a 4. melléklet szerint kap tájékoztatást a Képviselı-testület.
(6) A költségvetés elıterjesztésekor, illetıleg zárszámadáskor a közvetett támogatásokról – szöveges
indokolással együtt - az 5. melléklet szerint kap tájékoztatást a Képviselı-testület.”
2. §
(1) Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének
zárszámadása mérlegrendszerének tartalmi követelményeirıl
rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének
zárszámadása mérlegrendszerének tartalmi követelményeirıl
rendelet 1/a. melléklete helyébe az 1.1. melléklet lép.
(3) Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének
zárszámadása mérlegrendszerének tartalmi követelményeirıl
rendelet 2. melléklete helyébe az 2. melléklet lép.
(4) Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének
zárszámadása mérlegrendszerének tartalmi követelményeirıl
rendelet 3/a. melléklete helyébe az 3.1. melléklet lép.

az önkormányzat költségvetése és
szóló 1/2006. (II.15.) önkormányzati
az önkormányzat költségvetése és
szóló 1/2006. (II.15.) önkormányzati
az önkormányzat költségvetése és
szóló 1/2006. (II.15.) önkormányzati
az önkormányzat költségvetése és
szóló 1/2006. (II.15.) önkormányzati
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(5) Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének
zárszámadása mérlegrendszerének tartalmi követelményeirıl
rendelet 3/b. melléklete helyébe az 3.2. melléklet lép.
(6) Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének
zárszámadása mérlegrendszerének tartalmi követelményeirıl
rendelet 4. melléklete helyébe az 4. melléklet lép.
(7) Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének
zárszámadása mérlegrendszerének tartalmi követelményeirıl
rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

az önkormányzat költségvetése és
szóló 1/2006. (II.15.) önkormányzati
az önkormányzat költségvetése és
szóló 1/2006. (II.15.) önkormányzati
az önkormányzat költségvetése és
szóló 1/2006. (II.15.) önkormányzati

3. §
(1) A rendelet a kihirdetését követı harmadik napon lép hatályba és a hatályba lépését követı napon
hatályát veszti.
(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejőleg hatályát veszti Felsılajos Község Önkormányzata Képviselıtestületének 2/2007. (II. 16.) rendelete az önkormányzat költségvetése és zárszámadása
mérlegrendszerének tartalmi követelményeirıl szóló 1/2006. (II.15.) rendelet módosításáról, Felsılajos
Község Önkormányzatának 11/2007. (X. 04.) rendelete az önkormányzat költségvetése és
zárszámadása mérlegrendszerének tartalmi követelményeirıl szóló 1/2006. (II.15.) rendelet
módosításáról.

/ Juhász Gyula /
polgármester

/ Kutasiné Nagy Katalin /
jegyzı

A kihirdetés napja: 2011. március 29.
/ Kutasiné Nagy Katalin /
jegyzı
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1. melléklet a 4/2011. (……...) önkormányzati rendelethez
„1. melléklet a 1/2006. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat hitelállománya

1. A hitelállomány lejárat szerint
Ezer Ft-ban
Megnevezés

Tárgyévben

Következı
évben

Következı Következı
évben
évben

Tıketörlesztés
- rövid lejáratú hitelbıl
- hosszú lejáratú hitelbıl
Hitel kamat törlesztése
- rövid lejáratú hitel után
- hosszú lejáratú hitel után
Mindösszesen

2. A hitelállomány hitelezık szerint (csak zárszámadáskor)
Ezer Ft-ban
Pénzintézet megnevezése

Mőködési Fejlesztési
célú hitel célú hitel

Összesen

Összesen
3. A hitelállomány eszközök szerinti bontásban

Megnevezés

Mőködési
célú hitel

Ezer Ft-ban
Fejlesztési
célú hitel

Mőködési célú hitelbıl
- személyi jellegő
kiadásokra
- dologi jellegő kiadásokra
Összesen
Feljesztési célú hitelbıl
(beruházás megnevezése)

Összesen

”

Tárgyévet követı éven
túli hosszú lejáratú
kötelezettségek
összesen
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1.1. melléklet a 4/2011. (………..) önkormányzati rendelethez
„1.1 melléklet a 1/2006. (II.15.) önkormányzati rendelethez
Az Önkormányzat kölcsön visszatérülései
Ezer Ft-ban
Visszatérülés
Megnevezés

Tárgyévi
kihelyezés

Tárgyévben

Következı
évben

Késıbbi
években

Önkormányzat

„
Mindösszesen
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2. melléklet a 4/2011. (……….) önkormányzati rendelethez
„2. melléklet a 1/2006. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat
1. Költségvetési bevételek
1.1. Mőködési költségvetés
1.1.1. Mőködési bevételek
1.1.2. Önkormányzatok sajátos mőködési
bevételei
1.1.3. Mőködési támogatások
1.1.4. Egyéb mőködési bevételek
1.2. Felhalmozási költségvetés
1.2.1. Felhalmozási és tıke jellegő
bevételek
1.2.2. Felhalmozási jellegő támogatások
1.2.3. Egyéb felhalmozási bevételek
1.3. Támogatási célú kölcsönök
visszatérülése, igénybevétele
1.3.1. Mőködési célra
1.3.2. Felhalmozási célra
1.4. Pénzforgalom nélküli bevételek
1.5 Költségvetési bevételek összesen:
1.1.+1.2.+1.3.+1.4.
1.6. Elızı évek pénzmaradványának
igénybevétele
1.6.1. Mőködési célra
1.6.2. Felhalmozási célra
1.7. Finanszírozási bevételek összesen
1.7.1. Mőködési célra
1.7.2. Felhalmozási célra
1.8. Tárgyévi bevételek, a belsı és
külsı finanszírozási mőveletekkel
együtt:

Önkormányzat
2. Költségvetési kiadások
2.1. Mőködési költségvetés
2.1.1. Személyi juttatások
2.1.2. Munkaadókat terhelı járulékok
2.1.3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások
2.1.4. Egyéb mőködési kiadások
2.1.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai
2.2. Felhalmozási költségvetés
2.2.1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val
2.2.2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val
2.2.3. Egyéb felhalmozási kiadások
2.3. Támogatási célú kölcsönök nyújtása, törlesztése
2.3.1. Mőködési célra
2.3.2. Felhalmozási célra
2.4. Pénzforgalom nélküli kiadások
2.4.1. Mőködési célra
2.4.2. Felhalmozási célra
2.5. Költségvetési kiadások összesen: 2.1.+2.2.+2.3.+2.4.
2.6 Finanszírozási kiadások összesen
2.6.1. Mőködési célra
2.6.2. Felhalmozási célra
2.7.Tárgyévi kiadások, a belsı és külsı finanszírozási
mőveletekkel együtt:

28
3.1. melléklet a 4/2011. (…...) önkormányzati rendelethez
„3.1. melléklet a 1/2006. (II.15.) önkormányzati rendelethez
Felsılajos Község Önkormányzata vagyonkimutatás ………. év (csak zárszámadáskor)
Könyvviteli mérleg

Ezer Ft-ban
ESZKÖZÖK

MEGNEVEZÉS
1.Immateriális javak
2.1.Ingatlanok
2.2.Gépek, berendezések
2.3.Jármővek
2.4.Beruházások
2.5.Beruházásra adott elılegek
2. Tárgyi eszközök összesen
3.1.Tartós részesedés
3.2.Tartósan adott kölcsön
3. Befektetett pénzügyi eszközök
4. Üzemeltetésre átadott eszközök
5. Készletek összesen
6.1.Követelések áruszállításból, szolgáltatásból
6.2.Adósok
6.3.Rövid lejáratú kölcsönök
6.4.Egyéb követelések
6.Követelések összesen
7.1.Pénztárak, csekkek, betétkönyvek
7.2.Költségvetési pénzforgalmi számlák
7.3.Elszámolási számlák
7.4.Idegen pénzeszközök számlái
7.Értékpapírok összesen
8.Pénzeszközök összesen
9.1.Költségvetési aktív függı elszámolás
9.2.Költségvetési aktív átfutó elszámolás
9.3.Költségvetési aktív kiegyenlítı elszámolás
9. Egyéb aktív pénzügyi elszámolás
összesen
10. Forgóeszközök összesen
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

FORRÁSOK
ELİZİ
ÉV

TÁRGYÉV

MEGNEVEZÉS
1.1.Tartós tıke
1.2.Tıkeváltozások
1.3.Értékelési tartalékok
1.Saját tıke összesen
2.1.Költségvetési tartalékok
2.2.Költségvetési pénzmaradvány
2.Költségvetési tartalékok összesen
3.1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök
3.2.Beruházási és fejlesztési célú hitelek
3.Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen
4.1.Rövid lejáratú hitelek
4.2.Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból
4.3.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek
4.Rövid lejáratú kötelezettségek összesen
5.1.Költségvetési passzív függı elszámolás
5.2.Költségvetési passzív átfutó elszámolás
5.3.Költségvetési passzív kiegyenlítı elszámolás
5.Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen
6. Kötelezettségek összesen

FORRÁSOK ÖSSZESEN

ELİZİ ÉV

TÁRGYÉV

”
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3.2. melléklet a 4/2011. (…..) önkormányzati rendelethez

„3.2. melléklet a 1/2006. (II.15.) önkormányzati rendelethez
…. évi összesített vagyonkimutatás
Ezer Ft-ban
Megnevezés

Immateriális
javak

Ingatlanok

Gépek,
berendezések,
felszerelések

Jármő

Üzemeltetésre
átadott
eszközök

Összesen

1. Nyitó állomány
2. Tárgyévi csökkenés
3. Bruttó összesen
4. Értékcsökkenés
5. Elızı évi záró
6. Növekedés
7. Csökkenés
8. Értékcsökkenés összesen
9. Eszközök nettó értéke
10. Forgóeszközök
11. Befektetett pénzügyi eszközök
12. Beruházások
13. Vagyon összesen

”
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4. melléklet a 4/2011. (…….) önkormányzati rendelethe
„4. melléklet a 1/2006. (II.15.) önkormányzati rendelethez
Felsılajos Község Önkormányzata több éves kihatással járó feladatok saját forrás szükséglete (szöveges indokolással )
Ezer Ft-ban
Szerzıdés
száma

Megnevezés
1. Adósságszolgálat
összesen
Ebbıl: - tıketörlesztés
mőködési célú hitelbıl
fejlesztési célú hitelbıl
- kamat törlesztés
mőködési célú hitelbıl
fejlesztési célú hitelbıl
2. Mőködési jellegő vonzat
összesen (feladatonként
felsorolva)
Intézményi beruházás
mőködési többletigénye
Egyéb mőködési jellegő
vonzat
3. Felhalmozási jellegő
vonzat összesen
(beruházásonként
felsorolva)
Kezesség és
garanciavállalás
összefüggı forrás
szükséglet
Mindösszesen

”

Tárgyév

Következı
év

Következı
év

Következı
év

Következı
év

Következı
év

Hátralévı
évek

Kötelezettségvállalás
teljes összege
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5. melléklet a 4/2011. (……..) önkormányzati rendelethez
„5. melléklet a 1/2006. (II.15.) önkormányzati rendelethez
Kimutatás a közvetett támogatásokról

Jogcím
1. Ellátottak térítési díjának illetve kártérítésének
méltányosságból történı elengedésének összege
2. lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz
nyújtott kölcsönök elengedésének összege
3. Helyi adónál, gépjármő adónál biztosított kedvezmény,
mentesség összege adónemenként
Helyi iparőzési adómentesség
4. Helyiségek, eszközök hasznosításából származó
bevételbıl nyújtott kedvezmény, mentesség összege
5. Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének
összege
Szilárd hulladék közszolgáltatási díjkedvezmény

”

Ezer Ft-ban
Összeg
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4. Napirendi pont:
Lajosmizse és Felsılajos Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézményfenntartó
Társulása társulási megállapodásának módosítása
Elıadó: Juhász gyula polgármester
Juhász Gyula polgármester: Az elıterjesztéssel kapcsolatban van valakinek kérdése?
Kutasiné Nagy Katalin jegyzı: Az elıterjesztés lényege az, hogy 2010. évben módosult a szociális
igazgatásról, a szociális ellátásról szóló törvény. Az új jogszabály szerint a társulási
megállapodásokban rögzíteni kell, illetve szabályozni szükséges, hogy melyik önkormányzat az
amelyik megalkotja a térítési díjakról szóló önkormányzati rendeletét. Rögzíteni kell azokat az
eljárásjogi és anyagi jogszabályokat, melyek alapján ez majd megtörténik. Rögzíteni kell azt, hogy a
térítési díjakat egyes önkormányzatok elengednek, vagy a díjakat csökkentik, amennyiben ilyenre sor
kerül, akkor abban az esetben mindig a díjat elengedı, vagy díjat csökkentı önkormányzat az aki errıl
önálló rendeltben rendelkezik. Ha különbség van, akkor ezt a különbséget a másik önkormányzatnak
megtéríti a térítési díj mértékéinek megfelelıen.
A társulási megállapodás módosítása ezekre a változtatásokra vonatkozik.
Elmondanám, hogy a módosítás lényege az, hogy a személyes gondoskodásért, azaz a szociális
ellátásokért fizetendı térítési díjak, mind házi segítségnyújtás, - csak példát mondok, talán az a
legismertebb Felsılajoson is – esetében a megállapodás szerint a térítési díj mértékét Lajosmizse
Város Önkormányzatának Képviselı-testülete állapítaná meg azzal, és ez a lényeg, hogy a térítési díj
elfogadásához Lajosmizsén elızetesen Felsılajos Képviselı – testületének hozzá kell járulnia. Tehát
egyetértése szükséges. Ilyen kikötéssel szabályoznánk a társulási megállapodást.
Másodsorban pedig, amikor arról beszéltem, hogy a térítési díjat csökkenteti vagy elengedheti az
önkormányzat, akkor rögzítésre kerülne a megállapodásban az is, hogy ezt minden esetben,
Lajosmizse tekintetében Lajosmizse, Felsılajos tekintetében, ha ilyenrıl döntene, akkor Felsılajos is
rendeletben szabályozza. Ha ilyen szabályozást alkot az önkormányzat, abban az esetben a hiányzó
különbséget a saját költségvetésébıl megtéríti Lajosmizsének. Ez a második lényeges módosítás.
Szintén ehhez kapcsolódik, hogy az éves elszámolás – ugye ezeknek a megállapodásoknak az esetében
a két önkormányzat évente elszámol a forrásokkal, illetve a bevételekkel, kiadásokkal – ebben az
esetben is az éves elszámolás mindig a tárgyévet követı január hónap 20. napjáig történne meg. A
térítés is nyilván ez alapján történne.
Ennyi lenne a lényeg, természetesen ha kérdés van, szívesen válaszolok rá.
Juhász Gyula polgármester: Köszönöm szépen!
Ezzel kapcsolatban van valakinek kérdése?
Egyértelmően két fontos rész van ebben a témában, az, hogy Felsılajos Község Önkormányzatának
Képviselı-testületének döntése elengedhetetlen a díj megállapításához, a másik fontos dolog az, hogy
alkalmazhatunk eltérı díjat, ugye egyértelmő, hogy kevesebbet ha szeretnénk. Ezeket kellene
tárgyalnunk.
Van-e valakinek az anyaggal kapcsolatban kérdése, véleménye. – Amennyiben nincs aki egyetért a
határozati javaslatban foglaltakkal, kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt – a
következı határozatot hozta.
7/2011. (III. 28.) ÖH
Lajosmizse és Felsılajos Egészségügyi,
Gyermekjóléti és Szociális Intézményfenntartó
Társulása társulási megállapodásának módosítása
Határozat
1. Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete Lajosmizse és Felsılajos
Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézményfenntartó Társulása társulási
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megállapodásának módosítását az elıterjesztés melléklete szerinti módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalva elfogadja.
2. Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete felhatalmazza a polgármestert a
módosított társulási megállapodás aláírására.
Felelıs: Képviselı-testület, polgármester
Határidı: 2011. március 28.
5. napirendi pont:
Polgármesteri beszámoló a Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás, illetve annak
munkaszervezetében végzett 2010. évi tevékenységérıl
Elıadó: Juhász Gyula polgármester
Juhász Gyula polgármester: Az elıterjesztéssel kapcsolatban van e valakinek kérdése, véleménye?
Annyit szeretnék ezzel kapcsolatban elmondani, hogy én ebbe az egészbe, 2010. év végén csöppentem
csak bele, egyértelmően teljesen új. Gyakorlatilag, azt gondolom, hogy vannak benne nagyon jó
dolgok, nem egészen tud minden úgy megvalósulni, ahogyan annak kellene, de véleményem szerint
szükség van rá. Az anyagban minden benne van, részletesen megtalálható benne minden, ami a
társulással kapcsolatban fontos és szükséges.
Van-e valakinek az anyaggal kapcsolatban kérdése, véleménye. – Amennyiben nincs aki egyetért a
határozati javaslatban foglaltakkal, kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt – a
következı határozatot hozta.
8/2011. (III. 28.) ÖH
Polgármesteri beszámoló a Kecskemét és Térsége
Többcélú Társulás, illetve annak munkaszervezetében
végzett 2010. évi tevékenységérıl
Határozat
Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete elfogadja a polgármester Kecskemét és
Térsége Többcélú Társulás és munkaszervezetében végzett 2010. évi tevékenységérıl készített
szakmai beszámolóját.
Felelıs: Képviselı-testület,
Határidı: 2011. március 28.
7. napirendi pont
Interpelláció
Juhász Gyula polgármester: Interpellációs kérdése van-e valakinek?
Interpelláció nem hangzott el.
Egyéb bejelentés:
Szeretném itt elmondani a templommal kapcsolatban, hogy a hétvégén kaptam az információt, hogy
aláírható a megállapodás.
Szólni kell az ügyvéd úrnak, hogy készítse el ezt a háromoldalú megállapodást, és akkor az egyház, az
önkormányzat, és a tulajdonosok által aláírható. Volt még szó némi alkudozásról a terület tekintetében,
de a tulajdonosok eldöntötték, hogy mit szeretnének, és kitartottak az álláspontjuk mellett. Most már
elfogadta az egyház is, tehát ebben a formában aláírható a megállapodás.
Ennyit szerettem volna elmondani.
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Szólok az ügyvéd úrnak, hogy készítse el a megállapodást.
Kutasiné Nagy Katalin jegyzı: Az aláírás hol fog történni. Lajosmizsén?
Juhász Gyula polgármester: Úgy tudom, hogy az egyház részérıl Süveges István fog aláírni, így
nyilván Lajosmizsén találkozunk majd, az ügyvéd jelenlétében pedig aláírunk. A tulajdonosokat pedig
mi fogjuk a helyszínre szállítani, ebben kérek, majd segítséget.
Az ülést 13.45 órakor bezárom.

kmf.

/: Kutasiné Nagy Katalin :/
jegyzı

/: Juhász Gyula :/
polgármester

Jegyzıkönyv hitelesítık:

/: Kun János :/
képviselı

/: Czigány Lajos:/
képviselı

