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1. számú előterjesztés 

Lajosmizse Város Polgármestere részére 
2021. március 11. 

 
Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2021. (…) önkormányzati 

rendelete a 2020. évi költségvetésről szóló 7/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 

 
Üi.sz.: LMKOH/351-13/2021. 
 
A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 
29.) Korm. rendelete alapján a veszélyhelyzetben alkalmazni kell a katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: 
katasztrófavédelmi törvény) 46. §-ának (4) bekezdését, amely az alábbiak szerint rendelkezik. 

„Veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek 
feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. 
Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, 
ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti.” 

A katasztrófavédelmi törvény 46. § (4) bekezdése egyértelműen rendelkezik arról, hogy 
veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének (fővárosi, megyei közgyűlésnek) 
feladat- és hatáskörét a polgármester (főpolgármester, megyei közgyűlés elnöke) gyakorolja az ott 
megjelölt kivétellel. Mindezek alapján sem a képviselő-testület, sem a bizottságok ülésének az Mötv. 
szerinti összehívására nincs lehetőség, a képviselő-testület valamennyi hatáskörét a polgármester 
gyakorolja, a képviselő-testületnek veszélyhelyzetben nincs döntési jogköre. 

 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta 7/2020. (II.28.) önkormányzati 
rendeletével a 2020. évi költségvetést. 
 
Ennek módosítása az alábbiakban felsoroltak miatt szükséges és a fentiekre tekintettel polgármesteri 
hatáskörben történik meg: 
 

1. Átkönyvelésre került az Emberi Erőforrások Minisztériumával és a Magyar 
Államkincstárral történt egyeztetések alapján a B21 rovatról a B25 rovatra a sportcsarnok 
előkészítő munkálataira kapott 17.500.000 Ft támogatás. 
A IX/6817/2020/SPORTLET iktatószámú támogatási okirat 3.2.pontja: "A támogatás 
forrása: Magyarország 2020.évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 
1.melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma"20. Fejezeti kezelésű előirányzatok 
cím, 24. Sportlétesítmények kezelése és fejlesztése alcím, 40. Egyedi sportlétesítmény-
fejlesztések támogatása jogcímcsoport" elnevezésű fejezeti kezelésű előirányzat 1-0. 
Kormány hatáskörrel érkezett többletforrás elnevezésű részfeladatán a 1771/2020. (XI.11.) 
Korm.határozat és 1856/2020.(XI.26.) Korm.határozat alapján rendelkezésre álló összeg."  
 

Ft-ban 
 COFOG növekedés csökkenés 
Felhalmozási célú önkormányzati 
támogatások (B21) 

018010  -17.500.000 

Egyéb felhalmozási célú támogatások 
bevételei államháztartáson belülről 
(B25) (egyéb fejezeti kezelésű 
előirányzatoktól) 

081030 +17.500.000  
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Hatásvizsgálat 
1. A tervezett jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: 

A Képviselő-testület, illetve veszélyhelyzetben az ő hatáskörében eljáró polgármester 
tájékoztatása a 2020. évi költségvetés változásainak átvezetéséről, mely elősegíti a jelenlegi 
pénzügyi helyzetről a valós kép kialakítását.  

2. Környezeti és egészségi következményei: 
Nem mérhető hatás. 

3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások: 
A jogszabályi változások többletfeladatot eredményeznek.  

4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 
következményei: 
Az előirányzatok megváltoztatása saját hatáskörben az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 
törvény 34. § (1) bekezdése alapján kötelező, ennek elmaradása mulasztásos jogszabálysértést 
eredményezne.  

5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: 
A 2020. február 28. napon elfogadott költségvetési rendelet hatásvizsgálatához képest nincs 
további feltétel. 
 

 
Fentiekre tekintettel az előterjesztés 1. mellékletét képező rendelet-tervezet, annak indokolása kerül 
előterjesztésre a polgármester – mint a Képviselő-testület veszélyhelyzet alatti hatáskörében eljáró - 
elé: 
 
Lajosmizse, 2021. március 10. 
 
 



4 
 

 
Polgármesteri döntéshozatal:    
 
A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 
27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet alapján a veszélyhelyzetben alkalmazni kell a 
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény (a továbbiakban: katasztrófavédelmi törvény) 46. §-ának (4) bekezdését, 
amely az alábbiak szerint rendelkezik. 
 
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján „(4) Veszélyhelyzetben a települési 
önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a 
polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek keretében 
nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, 
szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti. 
 
Az előterjesztés áttekintését követően fenti hatáskörömben eljárva az alábbi döntést hozom: 
 
 
 
 
 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2021. (…) önkormányzati 
rendelete a 2020. évi költségvetésről szóló 7/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 
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Előterjesztés 1. melléklete 

Rendelet-tervezet 
 

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
…/2021. (…) önkormányzati rendelete a 2020. évi költségvetésről szóló 

7/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 

 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testülete hatáskörében eljáró Lajosmizse Város 
Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról 
szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46 § (4) bekezdésében meghatározott jogkörében, az 
Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az 
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 
következőket rendeli el: 
 
 

1. § 
 
(1) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2020. évi költségvetésről 

szóló 7/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 
 
 

2. § 
 
 

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatályba lépést követő napon 
hatályát veszti. 

 
/ Basky András /     / dr. Balogh László / 
   polgármester      jegyző 
 

A kihirdetés napja: 2021. ………….óra…...perc 
/ dr. Balogh László / 

jegyző
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1. melléklet a .../2021. (...) önkormányzati rendelethez 
"6. melléklet a 7/2020. (II.28.) önkormányzati rendelethez"      
         

Lajosmizse Város Önkormányzata felhalmozási bevételeinek részletezése 
        Ft-ban 

Megnevezés Rovat 
Eredeti 

előirányzat 

Módosítás 
10/2020. 

(V.19.) ÖR 

Módosítás 
37/2020. 

(XII.10.) ÖR 

Módosítás 
40/2020. 

(XII.18.) ÖR 

Módosítás 
3/2021. 

(I.29.) ÖR 

Módosított 
előirányzat 

1. Felhalmozási bevételek B5 800 000 0 0 0 1 836 102 2 636 102 

1.1. Önkormányzati lakások értékesítés törlesztése B52 800 000 0 0 0 -3 898 796 102 

1.2. belterületi telek értékesítése B52 0 0 0 0 1 840 000 1 840 000 

2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről B2 0 9 034 821 17 500 000 232 567 332 0 259 102 153 

2.1. 
VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 "Külterületi utak fejlesztése, illetve gépbeszerzés 
Lajosmizsén és Felsőlajoson a térség fejlődése érdekében" 

B25 0 9 034 821 0 0 0 9 034 821 

2.2. lajosmizsei Sportcsarnok beruházása előkészítésének támogatása B25 0 0 17 500 000 0 0 17 500 000 

2.3. 
TOP-1.4.1-19-BK1-2019-00039 "Új bölcsődei férőhelyek létesítése 
Lajosmizsén" 

B25 0 0 0 232 567 332 0 232 567 332 

3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7 1 700 000 3 905 820 0 12 000 000 63 323 17 669 143 

3.1. Babérkoszorú Temetkezési Kft. (kegyeleti közszolgáltatási szerződés) B75 200 000 0 0 0 0 200 000 

3.2. Munkáltatói kölcsön B74 1 500 000 0 0 0 63 323 1 563 323 

3.3. Településfejlesztési hozzájárulás B75 0 3 905 820 0 0 0 3 905 820 

3.4. Kocsis András (lajosmizse város fejlesztéseire) B75 0 0 0 12 000 000 0 12 000 000 

4. Felhalmozási bevételek összesen   2 500 000 12 940 641 17 500 000 244 567 332 1 899 425 279 407 398 
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A Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi 
szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) IM 
rendelet 20. § (3) bekezdésében foglaltak alapján: „Az önkormányzati rendelet tervezetéhez 
tartozó, a megalkotását megelőzően rendelkezésre álló, végső előterjesztői indokolást a 
Nemzeti Jogszabálytárban kell közzétenni.”  
 

Erre tekintettel a 2020. évi költségvetésről szóló 7/2020. (II.28.) önkormányzati rendelet 
2021. március 11-i polgármesteri döntésre előterjesztett módosításának indokolását  

az alábbiakban teszem közzé: 
 

1. Általános indokolás  
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta 7/2020. (II.28.) 
önkormányzati rendeletével a 2020. évi költségvetést, melynek módosítása az alábbiakban 
felsoroltak miatt szükséges: 
 
Sportcsarnok előkészítő munkálataira kapott támogatás rovatok közötti rendezése 

 

2. Részletes indokolás  
1.§-hoz 

A költségvetési rendelet általános és részletes indokolásához, valamint a beterjesztett 
előterjesztés szöveges részéhez kapcsolódóan a költségvetési rendelet 6.  mellékletének 
módosítását tartalmazza.  

 
2.§-hoz 

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik. 

 

 


