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E L Ő T E R J E S Z T É S 

 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

  2010. december 15-i ülésére 
 
 
Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. évi költségvetési 
koncepciója 
 
Üi.sz.: I/11755-17/2010.  
 
Az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 70.§. előírása értelmében a polgármester a jegyző 
által elkészített, a következő évre vonatkozó költségvetési koncepciót – a helyi önkormányzati 
képviselő-testület tagjai általános választásának évében legkésőbb – december 15-ig benyújtja a 
képviselő-testületnek. 
E kötelezettségnek eleget téve, a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően, az abban foglalt 
határidőt betartva kerül benyújtásra, illetve megtárgyalásra a következő évi költségvetési koncepció. 

Az államháztartás működési rendjéről szóló többször módosított 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet 
szerint a költségvetési irányelvek illetve a Kormány határozata alapján az államháztartásért felelős 
miniszter rendeletben szabályozza az éves költségvetési tervezésre vonatkozó előírásokat, és 
tájékoztatóban teszi közzé a tervezés feltételeit. 

A költségvetési koncepció a helyben képződő tervévi bevételek, az ismert kötelezettségek és a 
tervévre vonatkozó költségvetési törvényjavaslat figyelembevételével készül. 
 
Ebben a tervezési szakaszban szükséges áttekinteni a következő évre vonatkozó szakmai feladatokat 
és elképzeléseket. A koncepció előkészítése időszakában kell számba venni a forráslehetőségeket és 
rangsorolni a feladatokat, valamint a megvalósításukhoz szükséges pénzeszközök nagyságát és 
ütemezését. 
 
A költségvetési koncepció feladata a költségvetési irányelvek megfogalmazása, rendező elvek 
meghatározása a részletes számszaki tervezőmunkához, a gazdálkodást érintő jogalkotási feladatok 
ütemtervének meghatározása (pl. helyi szociális rendelet, helyi adórendelet, étkezési térítési díjak, 
lakbér, közterület használati díjak módosítása). 
 
Összefoglalva tehát a koncepció készítés lényege az, hogy kerüljön meghatározásra a költségvetés 
tervezésnek a szempontrendszere, legyen kimutatva, hogy a működési és felhalmozási jellegű 
kiadások finanszírozásán felül mutatkozik-e szabad forráslehetőség, vagy forráshiánnyal kell 
számolni. Ennek eredményét lehet összevetni a tervezett feladatváltozások és fejlesztések 
forrásigényével. 
 
A Pénzügyminisztérium honlapján megjelent a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 
törvényjavaslat első változata T1498 számon, amely alapját képezi a költségvetési koncepció 
összeállításának. 
 
A költségvetési koncepcióról véleményt alkotnak az önkormányzat bizottságai, valamint a helyi 
kisebbségi önkormányzat. 
 
Az önkormányzati koncepció felépítése: 
 

I. A kormányzat gazdaságpolitikája 
II. Az önkormányzatok forrásszabályozásának fő irányelvei 
III. A helyben képződő bevételek 
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IV. Kötelezettségek, feladatok, kiadások 
V. A részletes költségvetés megalkotásához szükséges feladatok 

 
 
I. A KORMÁNYZAT GAZDASÁGPOLITIKÁJA 
 
A magyar gazdaságot jellemző folyamatokat, így a gazdaság teljesítőképességét, 2011. évtől egyrészt 
a globális világgazdasági válság negatív hatásainak kifutása, másrészt a kormányzat új, 
növekedésorientált gazdaságpolitikájának alkalmazása révén várhatóan mind a külső, mind a belső 
feltételek oldaláról a megelőző időszaknál kedvezőbb tendenciák alakítják majd. Az elmúlt évekre 
jellemző mély válságból való kilábalás azonban csak fokozatosan történhet meg. 
 
A kedvezőbbé váló külső és belső feltételek között a gazdaság már 2011. évben is dinamikusabbá 
válik, a GDP növekedése elérheti a 3%-ot. Ez az ütem – szemben a 2010. évben várható 0,8%-os 
mértékűvel – már nem kizárólag a külső kereslet által hajtott exportnövekedésre alapozódik, hanem 
abban meghatározó szerephez jut a lakossági és vállalati fogyasztás és a beruházás is. 
 
A háztartások fogyasztásában – az előző évekbeli csökkenés után – 2011. évben lényeges, 2,6%-os 
növekedéssel számol a kormány. A személyi jövedelemadó eddigieknél alacsonyabb mértékkel történő 
egykulcsossá alakítása, és a bevezetésre kerülő családi adókedvezmények rendszerének bevezetésével 
csökkenteni kívánják a lakosság adóterhelését, egyben növelni a rendelkezésre álló jövedelmét. 
Az infláció üteme 2011. év egészében 3,5% körülire csökkenhet, amihez hozzájárulhat a hatósági árak 
alakítása is. 
 
A 2011. évi költségvetés-politika kiemelt feladata, hogy az államot a közérdek szolgálatába állítsa, 
ennek érdekében a rendelkezésére álló eszközökkel elősegítse a munkahelyteremtést és a bürokrácia 
leküzdését. Mindezek biztosítására az alábbi fő területeket kezeli kiemelten a 2011. évi költségvetési 
törvény: 
 

-Foglalkoztatás, gazdaságélénkítés 
-Családpolitika 
-A kormányzati működés és szervezetrendszer átalakítása 
-Ágazati célkitűzések 
-Adó- és járulékpolitikai célkitűzések 

 
E területek megújítását úgy kell elvégezni, hogy a jelen és jövő nemzedéke számára is biztosítsa 
mindazokat az értékeket, lehetőségeket és szükségleteket, amelyek elvárhatók. Ezen fejlesztések 
morális, társadalmi és materiális aspektusai egyaránt fontosak és figyelembe veendők. 
 
részletek: 

 A dologi kiadások és feladatok átütemezésével, és felülvizsgálatával, 5% működési megtakarítást 
kell elérni az önkormányzati szférában. 

 A közszféra keresettömege 2011. évben is változatlan marad. Ez azt jelenti, hogy sem a 
köztisztviselői illetmény alap, sem a közalkalmazotti tábla nem változik. 

 A „szuperbruttósítás” intézménye (azaz, hogy a személyi jövedelemadó alapja a bruttó jövedelmek 
munkáltatói, kifizetői 27%-os járulék-, illetve eho-mértékkel növelt összege) 2011. évben nem 
változik, 2012. évben a „szuperbruttósítás” mértéke a felére, 13,5%-ra csökken, 2013. évtől pedig 
megszűnik a vonatkozó szabályozás. 

 A 2011. évtől kibővül, szélesebb körben igénybe vehetővé válik a családi kedvezmény, és 
adókedvezmény helyett adóalap-kedvezmény formájában, jövedelemkorlát nélkül lehet 
érvényesíteni. 
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 A családi pótlék összege 2011. évben sem emelkedik, és a jogosultsági korhatár 20 év. 

 A családi pótlékhoz, illetve az öregségi nyugdíjhoz kötött szociális ellátások mértéke várhatóan 
nem változik, 2011. évre befagyasztásra kerül a tervek szerint. 

 A helyi adókra vonatkozóan 2011. évtől csökken az adófajták száma, megszűnik a vállalkozók 
kommunális adója és az építményekre kivetett idegenforgalmi adó. 
Egyszerűsödik az ideiglenes jellegű iparűzési adókötelezettséggel összefüggő adózói és 
adóhatósági adminisztráció (a 2010. évi CXXIII. tv. 120.§-a alapján megszűnik a piaci-vásározó 
kiskereskedelmi tevékenység utáni adókötelezettség, továbbá az építőipari tevékenységet végző 
vállalkozások adókötelezettsége a tevékenység-végzés 31. napja helyett 2011. évtől annak 61. 
napján kezdődik). A jogalkalmazás támogatása érdekében pontosításra és kiegészítésre kerülnek 
az iparűzési adóalap-megosztási szabályok. 
A gépjárműadóban, figyelemmel az Alkotmánybíróság vonatkozó döntésére, a visszaélések 
korlátozása érdekében 2011. évtől csökken a súlyos mozgáskorlátozottakat megillető 
gépjárműadó-mentesség: az adómentesség csak a súlyos mozgáskorlátozottak által üzemeltetett 
személygépkocsik átlagos (évi 12 ezer forint) adóterhéig jár. Emellett 2011. évtől könnyebbé válik 
a légrugós rugózási rendszerű tehergépjárművekre, autóbuszokra vonatkozó adókötelezettség 
teljesítése. 

 A közfoglalkoztatás eddigi bonyolult rendszerét, egyszerűbben áttekinthető és finanszírozható 
Nemzeti Közfoglalkoztatási Program váltja fel. Ennek keretében megszűnik az önkormányzati 
közcélú foglalkoztatás, a munkaügyi központok által szervezett közhasznú foglalkoztatás és 
megszűnik a hagyományos központ önkormányzati közmunkaprogram. 
A Nemzeti Közfoglalkoztatási Program lényege, hogy az állam egységes rendszerben, azonos 
forrásból, azonos értékeken, prioritásokon alapuló szabályozás mentén nyújt pályázatos 
támogatást a (közfoglalkoztatással érintett) többlet munkahelyek létrehozására. A 
közfoglalkoztatás közmunka révén valósul meg. A hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási 
programokban uniós források is mozgósításra kerülnek a képzésekre.  
A Nemzeti Közfoglalkoztatási Program egyik lényegi eleme, hogy közfoglalkoztatási támogatás 
automatikusan nem jár. A támogatások csak abban az esetben kerülnek folyósításra, ha a 
támogatott képes alátámasztani, hogy a foglalkoztatás értékteremtő, költségigénye megalapozott, 
garantálja, hogy bővül a munkahelyek száma és mindezt ellenőrizhető, elszámoltatható módon 
valósítja meg. Az előbbiek érdekében munkanélküliek kizárólag a munkaerő-piaci szervezet 
közvetítésével kerülhetnek a közfoglalkoztatási rendszerbe. 
A Nemzeti Közfoglalkoztatási Program keretében megvalósuló foglalkoztatás mellett a valóban 
munkaképes, de munkával nem rendelkezők bérpótló járandóságot kapnak. Az ellátásra való 
jogosultságot az önkormányzat állapítja meg és a juttatást folyósítja. A közfoglalkoztatás 
visszautasítása a törvény erejénél fogva automatikusan kizár a további ellátásból. 

 
II. AZ ÖNKORMÁNYZATOK FORRÁSSZABÁLYOZÁSÁNAK FŐ IRÁNYELVEI 
 
A gazdaságpolitika irányvonalának megfelelően az önkormányzatoknál is érvényesülnie kell a 
racionálisabb, takarékosabb gazdálkodásnak, hatékonyabb közfeladat ellátásnak. 
 
A helyi önkormányzatok központi költségvetési kapcsolatokból származó forrásai: 
 A lakosságszámhoz és a feladatmutatóhoz kötött normatív állami hozzájárulások, valamint a 

felhasználási kötöttséggel járó normatív állami támogatások az önkormányzati bevételek jelentős 
részét képezik. 
Az állami támogatás alapjául szolgáló normatívák felmérése megtörtént a 2011. évi költségvetési 
törvényjavaslat aktuális - 3. sz. és 8. sz. - mellékletei alapján.  
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2011. évi normatív hozzájárulások és normatív, kötött felhasználású állami támogatások 
 

 
(kalkuláció) 2010. év 

eredeti ei 
2011. év 

eredeti ei. 
2011/2010. 

év 
1. „Közoktatás” 332 344 329 940  99,3% 
2. „Szociális” (- 3/10 jogcím) 15 362  16 542  107,7% 
3. „Globális” (Egyéb) 51 691  60 252  116,6% 

SZJA 8% 86 189  80 603  93,5% 4. SZJA Jöv.diff. mérséklése 163 347  196 065  120% 
 Összesen 648 934  683 403 105,3% 

 
A támogatás pontos összege a 2011. évi költségvetési törvény elfogadása és közzététele után lesz 
ismert. 

 A tanulói létszám csökkenése (47 fő) miatt közoktatási normatíva kieséssel kell számolni – ez 
2.404 eFt kiesést jelent. (táblázat 1. pontja) 

 A táblázat adattartalma nem teljes, a Pénzbeli szociális juttatások összegét nem tartalmazza – ez az 
összeg 2010. évben 80.616 eFt volt – a 2011. évi adatot központilag közlik, a költségvetési 
törvény elfogadását követően. (táblázat 2. pontja) 

 Változatlan marad az SZJA átengedésének 40 %-os mértéke, melyből 8 % az alanyi jogon helyben 
maradó rész, 32 % pedig a jövedelem különbségek mérséklésére szolgál, melyet befolyásol a 
városunk iparűzési adóereje. Az SZJA bevételből a településen maradó rész (8%) jelentős 
mértékben csökken - a 2010. évi adat 93,5 %-a. Egyszerűsödik a települési önkormányzatok 
jövedelemkülönbség mérséklés számítása is, alapjává a 2009. évi tény adóerő képesség válik. 
(táblázat 4. pontja) 

 Átvett pénzeszközök az Egészségbiztosítási Alaptól, a Felsőlajos Község Önkormányzatától, 
valamint a Kistérségi Társulástól kapott tételekből tevődik össze. Felsőlajos Község 
Önkormányzatától átvett pénzeszköz tartalmazza a hivatal működéséhez, ill. az egészségügyi 
szociális szolgáltatáshoz, közoktatási intézményi társulás fenntartásához nyújtott finanszírozást. 
Ez olyan mértékben fog növekedni, amilyen mértékben a 2011. évi költségvetésben szereplő e 
feladatokat érintő bevétel-kiadás különbözete indokolja. 

 A gépjárműadóból beszedett bevétel teljes összege továbbra is az önkormányzatot illeti meg – a 
2010. év tényleges bevételével számolható. 

 A települési önkormányzat jegyzője által kivetett környezetvédelmi bírság 100 %-ban, külön 
jogszabályban meghatározott esetben jogerősen kiszabott Környezetvédelmi és Vízügyi 
Felügyelőség által a települési önkormányzat területén jogerősen kiszabott és abból befolyt 
környezetvédelmi bírságok összegének 30 %-a az illetékes települési önkormányzatot illeti meg. 
Ez a Környezetvédelmi Alap bevétele, mely csak meghatározott célokra használható fel – 
céltartalékot kell képezni. 

  A szabálysértési pénz- és helyszíni bírságból származó önkormányzati költségvetési elszámolási 
számlára, vagy annak alszámlájára érkezett bevétel 100 %-a - függetlenül a kiszabást végző 
szervtől - az önkormányzatot illeti meg, összege: 4.000 eFt éves szinten. 

 A nyugdíjrendszerre épülő önkormányzati szociális ellátások (időskorúak járadéka, ápolási díj, 
rendszeres szociális segély, stb.) a nyugdíjminimum összegével arányos, várhatóan 2011. évben 
nem növekszik. Fokozódik a rászorultság elvének érvényesítése. 

 Esedékes a közoktatási intézmények négy évenkénti átfogó törvényességi ellenőrzése közoktatási 
szakértő közreműködésével. 

 
 
III. A HELYBEN KÉPZŐDŐ BEVÉTELEK 
 
 Az intézményi működési saját bevételek az alaptevékenységgel összefüggő szolgáltatások 

ellenértékéből, a helyiségek, eszközök tartós és eseti bérbeadási díjából, valamint egyéb 
bevételekből tevődnek össze. 

 A működési bevételek beszedésekor törekedni kell a határidők pontos betartására, betartatására, 
valamint fokozni kell a hátralékok tekintetében a behajtási munka hatékonyságát. 
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 A helyi adók önkormányzatunk jelentős bevételi forrását alkotják. A elmaradó központi bevételek 
pótlása céljából a módosításuk indokolt. A helyi iparűzési adó 1,2 MFt mentesség értékhatárának 
600 eFt-ra történő csökkentése, az idegenforgalmi adó mértéke 300 Ft/vendégéjszaka helyett 400 
Ft/vendégéjszakára emelése szükséges megoldás a jelenlegi helyzetben. A változtatás 
megközelítőleg 2,5 MFt-t többletbevételt eredményez. 

 A beszedés hatékonyságának fokozására továbbra is törekedni kell a 2011. évi gazdálkodás során. 
 A piaci-vásározó kiskereskedelmi tevékenység 2010. év tükrében további bevételcsökkenés 

várható. 
 Ingatlan értékesítésből, bérbeadásból származó jövedelem bevétele bizonytalan, tervezéskor az 

óvatosság elve alkalmazandó. 
 
 
IV. KÖTELEZETTSÉGEK, FELADATOK, KIADÁSOK 
 
A 2011. évi feladatok között – a korábbi évekhez hasonlóan- elsődleges az intézményüzemeltetés 
biztosítása, a működtetés zavartalansága. Fő cél 2011. évre a szakmailag megalapozott, átlátható, 
biztonságos költségvetés összeállítása, a költségvetés bevételi-kiadási egyensúly megteremtése. 
Működési kiadások finanszírozása hitelfelvétel elkerülésével. A gazdasági helyzetből fakadóan 
minden korábbinál jobban kell érvényesíteni a szigorú, takarékos gazdálkodás követelményeit. 
 
Az intézményrendszerben jelentős változást a bölcsőde 2011. május hónapban történő indulása jelent. 
Bölcsődei csoportok száma 2, a maximált engedélyezett létszám csoportonként 10 fő. A fenntartó 
külön engedélyével a csoportlétszám 12 főre emelhető. Az intézmény feladatainak ellátása 7 fő 
főállású és 1 fő részmunkaidős szakember foglalkoztatását igényli, ezzel biztosított a gyermekek 
ellátása. 
Az épület DAOP pályázat keretében valósul meg, az épület átadásának ideje előreláthatólag 2011. 
május hónap. Az épület kivitelezése a legújabb szabványelőírásoknak megfelel, várhatóan a működési 
kiadásokban ez tükröződik majd. 
 
Személyi juttatások, járulékok 
A 2011. évi jövedelmek alakulását előre nehéz kiszámítani, hiszen amellett hogy a köztisztviselők 
illetményalapja marad 38.650,-Ft, és a közalkalmazotti bértábla sem módosul, jelentős változás lesz az 
szja tv-ben. Az adó mértéke egységesen 16%-ra csökken és változik a kedvezmények rendszere. 
Várhatóan további változásokra lehet számítani a béren kívüli juttatások rendszerében is. A 
természetbeni juttatások egy része után a munkáltató egységesen 16%-ot fog fizetni, szemben az előző 
évi 25%-kal, ez megközelítőleg 1.035 eFt megtakarítást eredményez. 
A 2009. évi CIX tv. - Saláta törvény - szabályozta, illetve módosította a köztisztviselők részére addig 
alanyi jogon járó béren kívüli juttatásokat. 
Cafetéria juttatás illeti meg 2010. évtől a köztisztviselőt, az szja tv-ben felsorolt juttatások alapján, 
választása és szabályzatban leírtak szerint. 
A Cafetéria juttatás változásáról még nincs információ. 
Közalkalmazotti és egyéb alkalmazotti körben előre láthatólag az étkezési hozzájárulás továbbra is 
adható juttatás maradt. Az eddig adott juttatások továbbra is a költségvetés tervezésekor 
figyelembevételre kerülnek. 
Béremelkedésre továbbra is csak a soros előmenetel alapján lehet számolni. 
Jubileumi jutalom összege arányos a 2010. év számadatával. A nyugdíjba menő dolgozóknál a 40 éves 
munkaviszony hatálybalépésével ez az összeg jelentősen megemelkedik. 
 
A dologi kiadásokon belül az ésszerű takarékosság követelményét kell érvényesíteni. A közmű és 
energia költségek emelkedése jövőre is várható függetlenül attól, hogy a központi kormányzat 
továbbra sem biztosít fedezetet a dologi kiadások inflációt követő növekedésére sem. Az infláció 
várható mértéke az előrejelzések szerint: 3,5 %. 
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Átadott pénzeszközök 
 A lehetőségekhez mérten 2011. évben is támogatni kívánja az önkormányzat a társadalmi, sport és 

egyéb szervezetek (Egyházak, Tűzoltóság) tevékenységét. 
 A Cigány Kisebbségi Önkormányzat részére továbbiakban is támogatást kíván nyújtani az 

önkormányzat. 
 Az államháztartáson belülre átadott támogatásértékű pénzek túlnyomó része az alapvető 

feladatellátás célját szolgálja, az átadott feladatok szükségleteinek finanszírozását biztosítja, 
növekedése az áremelkedés mértékének arányában várható. 

 A szociális kiadások (pénzbeli és természetbeni ellátások) területén a költségvetési 
törvénytervezet alapján jelentős változás nem várható. Minden rászorulónak biztosítani kell a 
számára legmegfelelőbb ellátás formáját. 

 A munkanélküliek foglalkoztatása a Nemzeti Közfoglalkoztatási Program keretében valósul meg. 
 
A fejlesztési és felújítási feladatokhoz kapcsolódó kiadások a költségvetési gazdálkodás sarkalatos 
pontját alkotják. A város fejlesztése a rendelkezésre álló forrásoknak köszönhetően megfelelő ütemben 
történik. 
Kimutatás pályázatokról         eFt 

Pályázat címe 
Projekt 
összes 
ktge 

Tám. Saját 
forrás 

Önk. 2011. 
évben várható 

bevétele 

Önk. 2011. 
évben várható 

kiadása 

Projekt 
zárás 

Csatornahálózat 
építés 
KEOP 2F 

2 224 228 1 890 593 333 634  32 547 Szerz.kötés 
folyamatban 

Hiv. fejlesztése, 
modernizációja 
ÁROP 

18 575 17 089 1 486 16 718  2010.10.31. 
utófin. 

Gyjóléti Szolg. 
prev.c.gyv.prg. 
TÁMOP 

19 997 19 997 0 1 000  2010.12.31. 

Első Esély prg. 
Bölcsődei ell. 
DAOP 

86 125 77 512 8 612 51 416 52 130 2011.05.31. 

Roma fogl. PH 
munkájába 
ÁROP 

6 014 3 007 3 007 3 007 1 503 2012.06.30. 

Lm folyékony 
hulladéklerakó 
rekult. DAOP 

70 468 63 000 8 667 Szerződéskötés folyamatban 2011.11.30. 

Lm szilárd 
hulladéklerakó 
rekult. DAOP 

117 955 100 000 21 633 Szerződéskötés folyamatban 2011.11.30. 

 
Az önkormányzat fejlesztéspolitikai alapelve: a beruházások végrehajtása során mindenképpen 
elsőbbséget élvez a pályázaton nyert beruházások végrehajtása, valamint a korábbi képviselő testületi 
döntések alapján elkezdett beruházások folytatása, ill. befejezése. 
Saját erő kiegészítése, pótlására esetlegesen felmerülő beruházási hitel lehetőségének vizsgálatakor 
figyelembe kell venni a magas kamat terhet, mely hosszú időre korlátozza a későbbi lehetőségeket. 
A kamat és a törlesztő részletek kigazdálkodása előzetes számításokat igényel, a működőképesség 
veszélyeztetésének elkerülése érdekében. 
 
A koncepcióba beépített fő fejlesztési területek főleg a már elnyert, illetve folyamatban lévő 
pályázatok projektjei. A koncepció csak a saját erőt tartalmazza, mert a pályázat útján nyert pénzt csak 
akkor lehet az előirányzatba beszámítani, ha már a támogatási szerződés aláírásra került. 
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További, új fejlesztések csak már meglévő pénzügyi fedezet birtokában indíthatók. Számolni kell a 
megvalósuló fejlesztések, a létrejött új intézmény fenntartása milyen működési kiadás növekedéssel 
járnak.  

 
V. A RÉSZLETES KÖLTSÉGVETÉS MEGALKOTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES FELADATOK 
 
 Felül kell vizsgálni a költségvetésben önként vállalt feladatokat, azok mértékét. Ki kell mutatni, 

hogy az egyes feladatok ellátása, intézmény működtetése a városnak mennyibe kerül. Keresni kell 
az alternatív lehetőségeket a feladatok más – gazdaságosabb - formában történő megvalósításához. 

 Át kell tekinteni a jelenlegi intézményhálózat szerkezetét, működését, hatékonyságát, a 
létszámadatokat (pl. iskola, óvoda) és a foglalkoztatási időt (főállás, részmunkaidős állás) is 
beleértve. 

 
 
A költségvetési koncepció készítését megelőzően kértem a képviselők, intézményvezetők javaslatait, 
felmerülő beruházási igényeket. A beérkezett javaslatok amennyiben a biztonságos működés 
feltételeinek megteremtését követően még szabad pénzeszköz áll rendelkezésre, akkor az alábbiakban 
felsorolt beruházások, felújítások megvalósítását - rangsorolását a költségvetés készítésénél - 
javaslom. 

 

Önkormányzat 
1. Nyertes pályázatok megvalósítása: Bölcsőde átadása, működtetése; Lajosmizse település 

folyékony és szilárd hulladéklerakó rekultivációjának megkezdése; Lajosmizse város 
csatornahálózatának kiépítése és szennyvíztisztító telep bővítése közbeszerzési eljárásának 
lefolytatása. 

2. Energia költségek racionalizálása, csökkentő tényezők megkeresése. 

3. Közvilágítás bővítése. 

4. Út-, járdaépítés, karbantartás. 

5. Csapadék vízelvezetés és belvízvédelmi rendszer karbantartása, bővítése. 

6. Kamerarendszer bővítése. 

7. Mezőgazdasági munkagép beszerzése. 

8. Postató rendezése. 

 

Polgármesteri Hivatal 
1. A Lajosmizse Város Önkormányzata hivatalos honlapjának fejlesztése. 

2. Számítógépes hálózat egységesítése. 

3. Multifunkciós fénymásoló (színes lézer nyomtató, színes szkenner, fax) beszerzése az 
Önkormányzati Irodára a jelenlegi gazdaságtalan, költségigényes Samsung SCX-5530 FN 
multifunkciós eszköz helyett. 

4. Az Önkormányzati Irodán a Canon Pixma IP 1600-as színes tintasugaras nyomtató cseréje, 
gazdaságosabb fenntartású fekete-fehér lézer nyomtatóra; Pénzügyi Irodán Laserjet 1200-as 
nyomtató cseréje. 

5. Nagy teljesítményű iratmegsemmisítő beszerzése a Polgármesteri Hivatal részére. 

6. Tisztasági festés: az Önkormányzati Iroda Titkársági, aljegyzői helyiségekben, a vezetői 
referens irodájában, az Intézményirányító és Településfejlesztési Irodán, Pénzügyi Irodán, 
valamint a közösségi helyiségekben. 
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Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde 
1. A gyógypedagógiai ellátást igénylő óvodások fejlesztéséhez főállású gyógypedagógus 

alkalmazása. 

2. Konyhai kémény béléscsővel való ellátása. 

3. Központi Óvoda vízvezeték cseréje. 

4. Két csoportszoba korhadt parkettájának kicserélése (120nm). 

5. Két csoportszobában az elhasználódott parketta csiszolása, hézagtömítése, lakkozása. 

6. Rákóczi úti óvoda egészségügyi festése, meszelése. 

7. Központi óvoda elavult riasztórendszerének cseréje. 

8. A központi óvoda meleg víz ellátása, ill. kazán és szivattyú rendszerének kicserélése. 

9. Szent L. úti óvoda tetőszerkezetének cseréje. 

 

Fekete István Általános Iskola 
1. A kollégiumban elhelyezett osztályok (tíz alsós osztály) részére játszóudvar elkerítése a 

Ceglédi út felől megtörtént, játékok elhelyezésére lenne szükség erre a területre, amit a 
délutáni időszakban a kollégista gyerekek is használhatnak. 

2. Fedett kerékpártároló kialakítása a központi épület udvarán (ha a pályázat nem lesz 
eredményes). 

3. Sportcsarnok elválasztó függönyeinek cseréje. 

4. Labdafogó hálók felújítása a két bitumenes pálya mellett. 

5. Sportcsarnok eredményjelzőjének cseréje. 

6. Salakos futópályák felújítása. 

7. Hangosítási eszközök felújítása, cseréje. 

Fekete István Általános Iskola Kollégiuma 
1. A kollégium ablakainak, nyílászáróinak cseréje. 

2. Lapostető szigetelése. 

3. A kollégium külső vakolatának javítása. 

4. Burgonyakoptató cseréje. 

5. Konyhai robotgép cseréje. 

6. Az ebédlőfolyosó töredezett üvegfalának cseréje. 

 

Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézmény 
1. Belső udvari parkoló kialakítása 

2. Fogászati kezelőegység cseréje 

3. Ügyeleti rendelőben lévő defibrillátor készülék cseréje. 

4. Jelzőrendszeres készülékek cseréje. 

5. Egészségház kazánjának cseréje (pályázat beadása hő és meleg víz energiatakarékosabb 
előállítása érdekében). Egészségház padlásán futó fűtőcsövek szigetelése és a fűtőtestek 
szabályozhatósága, szerelékeik cseréje, energiatakarékosabb lámpatestek, izzók cseréje. 
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Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára 
1. Videokamera vásárlása. 

 

Felsőlajos tagintézmények javaslatai a felsőlajosi koncepcióban jelennek meg. 
 

 

Tartalék alakulása  

A költségvetés összeállítása során törekedni kell általános tartalék képzésére. Szükség van a tervezés 
során nem ismert menet közben jelentkező különböző többletkiadások vagy bevétel kiesések 
fedezésére. Tartalék hiányában szinte lehetetlenné válik különböző pályázatokon való részvételhez a 
saját erő biztosítása. 

 

Összegzés 

Önkormányzatunknak az elmúlt néhány éve a megszorításokról szólt. A 2011-es esztendő sem hoz a 
fejlődéshez, építkezéshez szükséges konszolidált körülményeket. Az új év az eddigieknél is szigorúbb 
feltételeket is kiszámíthatatlan gazdasági folyamatokat jelent majd számunkra.  

A jövő évben is meg kell találnunk azokat a fogódzókat, amelyek majd segítséget jelentenek 
feladataink lehetőségeinkhez mért legjobb ellátásához. Arra törekszünk, hogy együttműködéssel és 
együtt gondolkodással túljutunk a ránk váró nehéz időszakon. 

 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a 2011. évi költségvetési koncepció megvitatására és 
elfogadására. 

 

 

Az előterjesztés 1. számú mellékleteként csatolásra kerül a helyi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 
írásos véleménye a 2011. évi koncepcióhoz. 

Az előterjesztés 2. számú melléklete a képviselők által benyújtott írásos indítványokat szintén a 
költségvetés készítésekor javaslom mérlegelni és figyelembe venni. 

A Pénzügyi Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság írásos véleménye a képviselő-testület ülése 
előtt kerül kiosztásra az előterjesztés 3. számú mellékleteként. 

 
Lajosmizse, 2010. december 7. 
 
 

/: Basky András sk.:/ 
                       polgármester   
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Határozati javaslat 

 
…/2010.(…) ÖH. 
Lajosmizse Város Önkormányzatának 
2011. évi költségvetési koncepciója 

 
H a t á r o z a t  

 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megvitatta a 2011. évi 

költségvetési koncepciót és a tervezői munka további feladatait az alábbiak szerint 
határozza meg:  

A költségvetés véglegesítése során a következő alapelveket kell érvényesíteni: 
1) A 2011. évi költségvetési időszakban az önkormányzat által nyújtott kötelező 

közszolgáltatások biztonságos és vállalható szintű ellátását kell a legfontosabb feladatnak 
tekinteni. 

2) A bevételeket reálisan az óvatosság elvét szem előtt tartva kell számba venni. 
3) A kiadásokat úgy kell meghatározni, hogy a lehető legszigorúbb takarékosság mellett törvényi 

minimum szintjét figyelembe véve az előre jelzettnél kevesebb kiadás felhasználásából tudjuk 
megoldani feladatainkat. 

4) A feladatok és költségvetési keretek meghatározásakor abból kell kiindulni, hogy az 
önkormányzat 2011. évi költségvetése egyensúlyban maradjon. 

5) A költségvetés egyensúlyát úgy kell biztosítani, hogy az év közben várható kedvezőtlen 
folyamatok kezeléséhez elegendő tartalék álljon az önkormányzat rendelkezésére. 

6) Szabályozási elemekkel el kell érni, hogy a jóváhagyott, tervezett előirányzatokat terhelő 
kötelezettség vállalásokra ütemezetten részidőszakokra bontottan kerüljön sor, biztosítva ezzel 
az évközi beavatkozás lehetőségeit. 

7) Az árváltozások hatását kiadási megtakarítással, vagy saját bevétel növelésével kell 
ellentételezni. 

8) A közalkalmazottak és köztisztviselők illetménye csak jogszabályi rendelkezés szerint 
változhat. A hatályos jogszabályokon alapuló illetményemelések csak azoknál a 
közalkalmazottaknál és köztisztviselőknél jelenthetnek tényleges bruttó illetménynövekedést, 
akik 2010. december 31-i alapilletménye nem éri el a törvénybe meghatározott bértábla 
szerinti szintet. 

9) Az intézmények vezetőinek is javaslataikkal, döntéseikkel segíteni kell a kiadások 
csökkentését, az önkormányzati költségvetés egyensúlyának biztosítását. 

10) A képviselő testület a költségvetés keretében a korábbi gyakorlatnak megfelelően illetve 
céloktól függően 2011. évben is támogatni fogja a civil és egyéb szervezeteket, 
alapítványokat. 

11) A 2011. évi önkormányzati pénzügyi egyensúlyt szükség esetén likviditási hitel 
(folyószámlahitel) felvételével biztosítjuk. 

12) Az EU pályázatokkal összefüggő kötelezettség vállalásokat, az elnyert pályázatok 
megvalósítását prioritásként kell kezelni. 

13) A koncepcióban megfogalmazott beruházási célok teljesítéséhez, illetve az EU pályázatokban 
vállalt célok megvalósításához szükséges forrásokat el kell különíteni. 

14) Azokat a beruházásokat, fejlesztéseket kell előtérbe helyezni, elsősorban pályázat útján, 
amelyek nem járnak működési többlet kiadással, illetve hosszabb távon költségmegtakarítást 
eredményez.(pl. fűtéskorszerűsítés, nyílászáró csere). 

15) A beruházásokat, fejlesztéseket lehetőleg beruházási hitel igénybevétele nélkül, rendelkezésre 
álló források mértékéig valósítjuk meg. 
 

16) 2011. évben beruházásra és fejlesztésre váró elképzelések: 
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Önkormányzat: 
 

1. Nyertes pályázatok megvalósítása: Bölcsőde átadása, működtetése; Lajosmizse település 
folyékony és szilárd hulladéklerakó rekultivációjának megkezdése; Lajosmizse város 
csatornahálózatának kiépítése és szennyvíztisztító telep bővítése közbeszerzési eljárásának 
lefolytatása. 

2. Energia költségek racionalizálása, csökkentő tényezők megkeresése. 

3. Közvilágítás bővítése. 

4. Út-, járdaépítés, karbantartás. 

5. Csapadék vízelvezetés és belvízvédelmi rendszer karbantartása, bővítése. 

6. Kamerarendszer bővítése. 

7. Mezőgazdasági munkagép beszerzése. 

8. Postató rendezése. 

 

Önkormányzat intézményeinél: 
Polgármesteri Hivatal 

1. A Lajosmizse Város Önkormányzata hivatalos honlapjának fejlesztése. 

2. Számítógépes hálózat egységesítése. 

3. Multifunkciós fénymásoló (színes lézer nyomtató, színes szkenner, fax) beszerzése az 
Önkormányzati Irodára a jelenlegi gazdaságtalan, költségigényes Samsung SCX-5530 FN 
multifunkciós eszköz helyett. 

4. Az Önkormányzati Irodán a Canon Pixma IP 1600-as színes tintasugaras nyomtató cseréje, 
gazdaságosabb fenntartású fekete-fehér lézer nyomtatóra; Pénzügyi Irodán Laserjet 1200-as 
nyomtató cseréje. 

5. Nagy teljesítményű iratmegsemmisítő beszerzése a Polgármesteri Hivatal részére. 

6. Tisztasági festés: az Önkormányzati Iroda Titkársági, aljegyzői helyiségekben, a vezetői 
referens irodájában, az Intézményirányító és Településfejlesztési Irodán, Pénzügyi Irodán, 
valamint a közösségi helyiségekben. 

 

Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde 
1. A gyógypedagógiai ellátást igénylő óvodások fejlesztéséhez főállású gyógypedagógus 

alkalmazása. 

2. Konyhai kémény béléscsővel való ellátása. 

3. Központi Óvoda vízvezeték cseréje. 

4. Két csoportszoba korhadt parkettájának kicserélése (120nm). 

5. Két csoportszobában az elhasználódott parketta csiszolása, hézagtömítése, lakkozása. 

6. Rákóczi úti óvoda egészségügyi festése, meszelése. 

7. Központi óvoda elavult riasztórendszerének cseréje. 

8. A központi óvoda meleg víz ellátása, ill. kazán és szivattyú rendszerének kicserélése. 

9. Szent L. úti óvoda tetőszerkezetének cseréje. 
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Fekete István Általános Iskola 
1. A kollégiumban elhelyezett osztályok (tíz alsós osztály) részére játszóudvar elkerítése a 

Ceglédi út felől megtörtént, játékok elhelyezésére lenne szükség erre a területre, amit a 
délutáni időszakban a kollégista gyerekek is használhatnak. 

2. Fedett kerékpártároló kialakítása a központi épület udvarán (ha a pályázat nem lesz 
eredményes). 

3. Sportcsarnok elválasztó függönyeinek cseréje. 

4. Labdafogó hálók felújítása a két bitumenes pálya mellett. 

5. Sportcsarnok eredményjelzőjének cseréje. 

6. Salakos futópályák felújítása. 

7. Hangosítási eszközök felújítása, cseréje. 

Fekete István Általános Iskola Kollégiuma 
1. A kollégium ablakainak, nyílászáróinak cseréje. 

2. Lapostető szigetelése. 

3. A kollégium külső vakolatának javítása. 

4. Burgonyakoptató cseréje. 

5. Konyhai robotgép cseréje. 

6. Az ebédlőfolyosó töredezett üvegfalának cseréje. 

 

Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézmény 
1. Belső udvari parkoló kialakítása 

2. Fogászati kezelőegység cseréje 

3. Ügyeleti rendelőben lévő defibrillátor készülék cseréje. 

4. Jelzőrendszeres készülékek cseréje. 

5. Egészségház kazánjának cseréje (pályázat beadása hő és meleg víz energiatakarékosabb 
előállítása érdekében). Egészségház padlásán futó fűtőcsövek szigetelése és a fűtőtestek 
szabályozhatósága, szerelékeik cseréje, energiatakarékosabb lámpatestek, izzók cseréje. 

 

Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára 
1. Videokamera vásárlása. 

 

 
     Felelős: Képviselő-testület, polgármester, jegyző 

Határidő: 2010. december 15. 
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