
5. 
E L İ T E R J E S Z T É S 

  
 

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének   
2011. november 24-i ülésére 

 
 
 
 
Tárgy:  Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. évi költségvetési 
 koncepciója 
 
 
 
 
Az elıterjesztést  készítette:    Dömötör Klára Edit 
  adó- és pénzügyi irodavezetı 
 
 
Tárgyalásra és véleményezésre megkapta: 

− Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési 
Bizottság 

− Ügyrendi és Sport Bizottság 
− Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága 
− Mezıgazdasági és Gazdaságfejlesztési 

Bizottság 
 
 
 
Törvényességi ellenırzésre megkapta:      Muhariné Mayer Piroska 
  aljegyzı 
 
 

 
 
 
 

 
 Kutasiné Nagy Katalin sk. 

          jegyzı 



 1

E L İ T E R J E S Z T É S 
 

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
  2011. november 24-i ülésére 

 
 
Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. évi költségvetési koncepciója 
 
Üi.sz.: I/11886-15/2011.  
 
Az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 70.§. elıírása értelmében a polgármester a jegyzı 
által elkészített, a következı évre vonatkozó költségvetési koncepciót november 30-ig benyújtja a 
képviselı-testületnek. 
E kötelezettségnek eleget téve, a hatályos jogszabályi elıírásoknak megfelelıen, az abban foglalt 
határidıt betartva kerül benyújtásra, illetve megtárgyalásra a következı évi költségvetési koncepció. 

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

A költségvetési koncepció a helyben képzıdı tervévi bevételek, az ismert kötelezettségek és a 
tervévre vonatkozó költségvetési törvényjavaslat figyelembevételével készül. 
 
Ebben a tervezési szakaszban szükséges áttekinteni a következı évre vonatkozó szakmai feladatokat 
és elképzeléseket. A koncepció elıkészítése idıszakában kell számba venni a forráslehetıségeket és 
rangsorolni a feladatokat, valamint a megvalósításukhoz szükséges pénzeszközök nagyságát és 
ütemezését. 
 
A költségvetési koncepció feladata a költségvetési irányelvek megfogalmazása, rendezı elvek 
meghatározása a részletes számszaki tervezımunkához, a gazdálkodást érintı 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 mőködési és felhalmozási jellegő 
kiadások finanszírozásán felül mutatkozik-e szabad forráslehetıség, vagy forráshiánnyal kell 
számolni. Ennek eredményét lehet összevetni a tervezett feladatváltozások és fejlesztések 
forrásigényével. 
 
A koncepciót meghatározó keretek: 
� A 2012. évi költségvetés átmeneti költségvetésnek tekinthetı, hiszen az új Alaptörvény hatályba 

lépése, az Önkormányzati Törvény, a finanszírozással kapcsolatos új jogszabályok, az 
államigazgatás új rendszerének kialakítása, az ún. sarkalatos törvények önkormányzatokra 
gyakorolt hatása, az intézményrendszer átalakítása (oktatás, egészségügy, tőzoltóság, stb.) részben 
a költségvetési év közben valósulnak meg. 

� A megváltozott központi pályázatokon valószínőleg kevesebb lehetıség nyílik meg az 
önkormányzatok számára, ezért csak kisebb volumenő program valósítható meg. Cél az elızı 
években és 2011-ben elindított programok idıben történı befejezése, és újabb program csak 
megfelelı pénzügyi garanciák mellett kezdhetı. 

� Szigorú létszámgazdálkodással fel kell készülni az oktatási intézmény megyei kormányhivatalnak 
történı esetleges átadására. Számolni kell a szükséges és lehetséges létszámleépítésekkel. 

� Hitelfelvétel mőködésre nem tervezhetı, de célszerő a folyószámlahitel jelenlegi nagyságrendjét 
megtartani. 
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� Szociális területen számolni kell a törvényi szabályozásból fakadó többletfeladatokra, ugyanakkor 
célzottan szükséges a rendelkezésre álló forrásokat felhasználni. 

 
A Nemzetgazdasági Minisztérium honlapján megjelent a Magyar Köztársaság 2012. évi 
költségvetésérıl szóló törvényjavaslat elsı változata T/4365. számon, amely alapját képezi a 
költségvetési koncepció összeállításának. 
 
A költségvetési koncepcióról véleményt alkotnak az önkormányzat bizottságai (3. melléklet), valamint 
a helyi kisebbségi önkormányzat (1. melléklet). 
 
Az önkormányzati koncepció felépítése: 
 

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

 
I.  A KORMÁNYZAT GAZDASÁGPOLITIKÁJA 
 

A Kormány gazdaságpolitikájának középpontjában továbbra is a gazdaság növekedésének 
beindítása és a foglalkoztatás növelése áll, a költségvetés stabilitásának megtartása mellett. 
Mindeközben és mindennek érdekében jelentıs változások elıtt áll a közigazgatás és állnak az 
önkormányzatok, bár ezek pontos idıpontja jelenleg még nem ismert. A jelen helyzetbıl kiindulva 
kell tehát megtervezni a 2012. év költségvetésének koncepcionális kiindulópontját. 

Az országban a 2012. év költségvetése 1,5 százalékos GDP növekedésre épül, 2,5 százalékos 
államháztartási hiánycél mellett Az államháztartás egyenlegérıl a következıket hallani: az 750 
milliárd forinttal javulni fog a 2012. évi Országvédelmi Költségvetésben, amelynek keretében 
összesen 300 milliárd forintos tartalékot képez a kormány. Ebbıl 150 milliárd forint kerül az 
Országvédelmi Alapba, amelyet a 25 százalékos áfakulcs 27 százalékra való emelésével teremtenek 
elı. 

Ennek az évnek a végére 73 százalékra, jövıre a költségvetési terv szerint 72 százalékra csökken az 
államadósság. A jövı évre prognosztizált 3,4 százalékos infláció helyett 4,2 százalékos inflációval 
számolnak – ez az áfakulcs tervezett emelésével is összefügg. 

Ezeknek a céloknak az elérése érdekében már 2011. II. félévében történtek intézkedések. Az 
intézkedések középpontjában az Új Széchenyi Terv célkitőzéseivel összhangban a gazdaság 
növekedésének és a vállalkozási tevékenység serkentése, a versenyképesség növelése áll, különös 
tekintettel a magyar kis- és középvállalkozásokra. 

A bevételek tervezett megoszlásán az látszik, hogy a kormány elsısorban a lakossági befizetések 
növekedésére számít a következı két évben. A közvetlen lakossági befizetések összege az idei 1452,8 
milliárd forintos elıirányzatról 2012-ben 1538,7 milliárdra emelkedhet, ami jórészt az adójóváírás 
fokozatos kivezetésével magyarázható. 2013-ra viszont a kormány számításai szerint 1482,3 
milliárdra csökkennek majd a lakossági befizetések. 
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Emelkedést vár a kabinet a fogyasztáshoz kapcsolt adók terén is: az idei 3471,4 milliárdos várakozás 
jövıre 3576,2 milliárd, 2013-ban pedig 3751 milliárd lehet. A gazdálkodó szervezetek befizetéseinél 
idén 1282,6 milliárdot vár a kormány, ez jövıre 1251,8 milliárdra csökkenhet, majd 2013-ra 1122,6 
milliárdra eshet vissza. Az egy év alatt 130 milliárdos csökkenésbıl az látszik, hogy a kabinet számol 
a különadók 2013-as kivezetésével. 

Csökkennek ugyanakkor a tervek szerint a szociális ellátásokra és normatív támogatásokra fordítható 
összegek. Egyedi normatív támogatásokra az idei 214,9 milliárd forint után jövıre 188,6 milliárdot, 
majd 2013-ban 182,2 milliárdot fordíthat a büdzsé az irányszámok szerint. A fogyasztói árkiegészítés 
idei 109 milliárd forintos összege a következı két évben 100 milliárd környékére csökken majd. 

Családi támogatásokra és szociális ellátásokra idén 628,3 milliárd forint van elıirányozva, ez jövıre 
610,3 milliárdra, egy évvel késıbb pedig 609,8 milliárd forintra csökkenhet. Ennek forrása fıleg a 
munkanélküli segély jogosultsági idejének csökkentése és a rokkantnyugdíjak felülvizsgálata lehet. 

Az elıirányzat szerint idén a költségvetés egyedi tételek nélkül számított hiánya 687,4 milliárd forint 
lehet, ebbıl a központi költségvetés 613,3 milliárdos deficitet hozhat össze. A teljes központi 
alrendszer hiánya jövıre 606,4 milliárd forintra, 2013-ban pedig 594,2 milliárdra csökkenhet a most 
közzétett irányszámok alapján. 

A jelen elıterjesztés elıkészítésekor még nem volt ismert a 2012. évi költségvetési törvényjavaslat IX. 
Helyi önkormányzatok támogatása és helyben maradó személyi jövedelemadó fejezetét alapvetıen 
érintı, a közfeladat ellátását szabályozó új sarkalatos törvények tervezete, továbbá a szakmai (ágazati) 
törvények módosítása, ezért ezek és az elıirányzatok összhangja nem volt megítélhetı. A 
költségvetési törvényjavaslat fejezeti indokolása – a korábbi évekhez hasonlóan – még nem készült el, 
ezért annak tartalma sem volt hasznosítható. 

A személyi juttatások és a munkaadókat terhelı járulékok tervezésekor a tárcák változatlan 
illetményalappal/alapilletménnyel állították össze az elıirányzatokat. A tárcák figyelembe vették a 
nem rendszeres személyi juttatások növelésének tilalmát és a külsı személyi juttatások 
minimális szintre csökkentésének követelményét. 

 

II.  AZ ÖNKORMÁNYZATOK FORRÁSSZABÁLYOZÁSÁNAK F İ IRÁNYELVEI 
 

A 2012. évi törvényjavaslat az önkormányzati forrásszabályozás alapvetı elemeinek változatlansága 
mellett a megyei önkormányzatok forrásszabályozása tekintetében tartalmaz változást. A megyei 
önkormányzatok intézményei 2012. január 1-jétıl – várhatóan – állami fenntartásba kerülnek. 

A költségvetési törvényjavaslat 3-8. számú mellékleteiben valamennyi normatív hozzájárulást, 
támogatást érintı változás az, hogy a megyei önkormányzatok kikerültek az igényjogosulti körbıl. A 
mellékletekben a helyi önkormányzat megnevezés helyett a települési önkormányzat szerepel, 
egyidejőleg az egyes jogcímekhez kapcsolódó elıirányzat csökkent a megyei feladatok várható 
átcsoportosítása miatt. A normaszöveg, az önkormányzati mellékletek, valamint az önkormányzati 
támogatásokat összefoglaló 1. számú melléklet IX. fejezete összhangba került abból a szempontból, 
hogy az utóbbiban már külön elıirányzaton jelenik meg összegyőjtve a normatív és egyéb 
elıirányzatokból a megyéket megilletı rész. Az elıirányzat kiegészült továbbá az ide kapcsolódó 
illetékbevételekkel is.  

Az önkormányzati alrendszer 2012. évi költségvetési mérleg tervezete szerint a helyi önkormányzatok 
a 2012. évben 3 202 595,7 M Ft – hitel, és értékpapír mőveletek nélkül számított (GFS rendszerő) – 
bevételbıl gazdálkodhatnak, amely nominálértéken az elızı évi elıirányzatnál 2,2%-kal, a 2011. évi 
várható GFS bevételeknél 0,9%-kal magasabb. E bevételek 40,5%-a saját folyó bevétel, átengedett 
gépjármőadó, felhalmozási és tıke jellegő bevétel, valamint 59,5%-a állami hozzájárulás, támogatás, 
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személyi jövedelemadó, támogatásértékő mőködési bevétel, uniós támogatás és ahhoz kapcsolódó, 
valamint egyéb támogatásértékő felhalmozási bevétel.  

A helyi önkormányzatok – beleértve a helyi kisebbségi önkormányzatokat, valamint a többcélú 
kistérségi társulásokat is – gazdálkodásához a központi költségvetés 2012. évben – a IX. Helyi 
önkormányzatok támogatásai és helyben maradó személyi jövedelemadó fejezetében – 1 140 555,7 M 
Ft-ot biztosít, amely a korrigált bázis irányszám (1 132,7 Mrd Ft) 100,7%-a. 

Az összehasonlítható szerkezet érdekében a 2011. évi irányszámot korrigálni kellett a 
feladatváltozások miatti, fejezetek közötti átcsoportosítások hatásával. Ezen túlmenıen további 
korrekciót igényelt a 2011. évi hatások átvezetése. A báziskorrekciók együttesen 1,4%-kal (15 991,4 
M Ft-tal) csökkentették az elızı évi irányszámot.  

Tartalmát tekintve – a korrigált bázishoz viszonyított – 7 890,0 M Ft központi forrásnövekedés a 
következı ellentétes elıjelő tételek egyenlege: 

� Forráscsökkentı tételek összesen 45,300,0 M Ft összegben: a Széll Kálmán Terv alapján készített 
Magyarország 2011-2015. évre szóló Konvergencia programjában „kötelezı önkormányzati 
feladatok méretgazdaságos átszervezése” címen tervezett 15 000,0 M Ft, valamint a helyi 
önkormányzatok által folyósított szociális támogatások átalakításával összefüggı 30 300,0 M Ft 
kiadáscsökkentés.  

� Forrásnövelı tételek összesen 53 190,0 M Ft összegben: a megyei önkormányzatok eddigi 
szabályok alapján kalkulált illetékbevétele 22 000,0 M Ft (eddig önkormányzati saját folyó 
bevétel), továbbá az önkormányzatok és társulásaik európai uniós fejlesztési pályázati saját forrás 
kiegészítésének 2050,0 M Ft, valamint a helyi önkormányzatok által folyósított szociális 
támogatások átalakításával összefüggı 29 140,0 M Ft támogatási növekménye.  

A törvényjavaslat IX. fejezet elıirányzata magában foglalja a megyei önkormányzatok által biztosított 
közszolgáltatások 99 677,8 M Ft elıirányzatát, mely más fejezetbe kerül átcsoportosításra. 
Amennyiben a 2012. évi elıirányzatot 99 677,8 M Ft-tal, a 2012. évi bázist (a 22 000,0 M Ft 
illetékbevételt figyelmen kívül hagyva, mivel az – mint önkormányzati saját bevétel – nem volt része a 
bázisnak) 77 677,8 M Ft-tal csökkentjük, a korrigált bázis így 1 054 987,9 M Ft, a 2012. évi 
elıirányzat 1 040 877,9 M Ft, az így számított – a IX. fejezetet érintı – forráscsökkenés 14 110,0 M 
Ft, aránya 1,3%.  

A 2012. évi költségvetési törvényjavaslatban szereplı közoktatási célú hozzájárulások és 
támogatások elıirányzata a korrigált bázis elıirányzathoz képest 32 156,2 M Ft-tal (8,0%-kal) 
csökken. A változások tartalma:  

� a megyei intézmények állami fenntartásba kerülése miatti („globális támogatásokhoz” történı) 
átcsoportosítás 32 234,1 M Ft-tal csökkenti az elıirányzatot;  

� a „kötelezı önkormányzati feladatok méretgazdaságos átszervezése” címen elrendelt 
kiadáscsökkentés miatt a pedagógus továbbképzés központi költségvetési támogatás elıirányzat 
700,0 M Ft-tal mérséklıdik;  

� a központosított elıirányzatok (5. sz. melléklet) 11. „Esélyegyenlıséget, felzárkóztatást segítı 
támogatások” jogcímcsoporton belül a közoktatási célú – „Esélyegyenlıséget szolgáló 
intézkedések” és „Az integrációs rendszerben résztvevı intézményekben dolgozó pedagógusok 
anyagi támogatása” – elıirányzatok terhére 293 M Ft átcsoportosításra került a szociális célú 
„Biztos Kezdet Gyermekházak támogatása” nevő új elıirányzatra;  

� a többcélú kistérségi társulások támogatása (8. sz. melléklet III.) jogcímcsoporton belül az egyes 
ágazatok közötti („globális” és kulturális területrıl) átcsoportosítás 1070,9 M Ft elıirányzat 
növekedést eredményez, mellyel a társult formában mőködtetett iskolák fenntartásának ösztönzése 
fokozódik.  
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A közoktatási célú hozzájárulások és támogatások igénybevételi és elszámolási szabályai alapvetıen 
nem módosulnak. A 2013. évtıl a kormányzati tervek szerint feladatfinanszírozási rendszer kerül 
bevezetésre, ezért a törvényjavaslat a 2012/2013. tanévet érintıen csak a 2012. költségvetési évben 
lévı, idıarányos négy hónapra határozza meg a feltételrendszert, a 2013. költségvetési évet érintı 
nyolc hónapra – a korábbi évek tanévi szabályozását megszüntetve, a fenti kormányzati célkitőzéssel 
összhangban – azt nem rögzíti.  

A közoktatási célú normatív hozzájárulásoknál (3. számú melléklet 15-16. jogcím) a fajlagos összegek 
változatlanok, az igénybevételi és elszámolási feltételek kiegészültek a Közoktatási törvény 27. § (4) 
bekezdése szerint szervezett elırehozott szakképzés keretében tanulókra vonatkozó szabályokkal.  

A költségvetési törvényjavaslat, hogy az önkormányzatok eleget tegyenek a gyermekétkeztetéshez és 
a tankönyvellátáshoz kapcsolódó szociális kedvezményekre vonatkozó törvényi kötelezettségnek a 
pénzügyi szabályozás eszközeivel is elısegíti e kötelezettségek betartását azzal, hogy az étkeztetéshez 
és a tankönyvellátáshoz kapcsolódó – eddig felhasználási kötöttség nélküli (3. sz. melléklet) – 
normatívákat jövıre a kötött támogatások (8. sz. melléklet) közé sorolja. A javaslat szerint szintén a 
kötött normatívák közé kerül a közoktatási informatikai feladatok támogatása, garanciát teremtve e 
fontos területhez kapcsolódó kötelezettségek teljesítésére. E miatt a 3. számú mellékletbıl együttesen 
37 008,1 M Ft elıirányzat átcsoportosítás történt a 8. számú mellékletbe (az elıirányzati keretek és a 
fajlagos összegek változatlansága mellett).  

A közoktatási célú normatív támogatások (8. sz. melléklet I. „Kiegészítı támogatás egyes közoktatási 
feladatokhoz”) fajlagos összegei – a pedagógus továbbképzés támogatása kivételével, amely 66,7%-
kal csökkent – nem változtak. Az elıirányzati keretek csökkenése a megyei önkormányzati feladatok 
átcsoportosításából fakad.  

A közoktatási célú központosított elıirányzatok (5. sz. melléklet 5. és 11. jogcímek) együttesen 1134,0 
M Ft-tal emelkedtek: az Arany János Programok pályázati úton elnyerhetı támogatása (a 3. 
számú melléklet közoktatási jogcímei keretében normatív módon igénybe vehetı keret terhére) 
emelkedett, a többi elıirányzat jellemzıen a megyei önkormányzati feladatok átcsoportosítása miatt 
csökkent az igénybevételi feltételek változatlansága mellett.  

 

A szociális ellátásokat érintı központi költségvetésbıl származó hozzájárulások, támogatások 2011. 
évi elıirányzata a végrehajtott báziskorrekciók eredményeként 48 417,3 M Ft-tal (19,2%-kal) nıtt, 
részben (24 817,3 M Ft összegben) a fejezetek közötti átcsoportosítás, részben (23 600,0 M Ft 
összegben) a 2011. évi évközi hatások átvezetése miatt.  

2011. év szeptemberétıl a korábbi gázár- és távhıtámogatás beépült az önkormányzati 
lakásfenntartási támogatásba. Az új, kedvezıbb feltételekkel, több jogcímen igényelhetı 
támogatásban részesülık száma emelkedik, emiatt a NEFMI fejezetbıl az önkormányzati kiadásokhoz 
(8. sz. melléklet II/1. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése jogcím) évközben 
átcsoportosuló többlet 26 500,0 M Ft.  

Az önkormányzati ellátások átalakításának egyik lépéseként 2012. január 1-jétıl már nem lesz 
kötelezı feladat az utcai szociális munka, megszőnik a hozzá kapcsolódó normatív finanszírozás, az 
eddig önkormányzati források (2011-ben 59,1 M Ft volt a tervezett támogatás összege) átkerülnek a 
szaktárca fejezetébe. A NEFMI  a jövıben pályázat útján nyújt támogatást a szolgálatok 
mőködéséhez.  

Az egyházi és nem állami fenntartóknak átadott szociális intézmények támogatásának a NEFMI 
fejezetébe történı átcsoportosítása következtében 1623,6 M Ft-tal csökken az elıirányzat.  

A foglalkoztatást helyettesítı támogatás (FHT), a rendszeres szociális segély és egyéb ellátások 
2011. évi létszámbıvülése miatti többlettámogatás báziskorrekcióként történı számszerősített 
hatásaként 23 600 M Ft-tal nı az elıirányzat. 
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A 2012. évi költségvetési javaslatban szereplı szociális támogatások elıirányzata a 2012. évi 
bázisadatokhoz viszonyítva összességében 10,3%-kal, 30 912,4 M Ft-tal csökken. A támogatási 
jogcímeken belül a normatív támogatások és hozzájárulások elıirányzata 31 212,7 M Ft-tal 
mérséklıdik, míg a kistérségi feladatellátás ösztönzésére 7,3 M Ft-tal magasabb elıirányzatot 
terveznek. A szociális célokat szolgáló központosított elıirányzat jogcímei bıvülnek, ezért az 
elıirányzat az elızı évhez viszonyítva 293 M Ft-tal nı.  

A 2012. évi irányszámok szociális ágazatot érintı kimunkálásánál 1160,0 M Ft az önkormányzatok 
által folyósított szociális támogatások átalakításához kapcsolódó elıirányzat-csökkenés (29 140,0 M 
Ft támogatás növekmény és 30 300,0 M Ft támogatás mérséklıdés egyenlege), 540,0 M Ft az 
önkormányzati szervezetfejlesztés miatti kiadáscsökkenés.  

További 29 212,4 M Ft elıirányzat-csökkenés (1211,0 M Ft támogatás növekmény és 30 423,4 M Ft 
támogatás mérséklıdés egyenlege) jelentkezik belsı átcsoportosításokból adódóan. 

Az elıirányzat változások az alábbi szociális ellátási területeket érintik:  

A „ Pénzbeli szociális juttatások” (3. számú melléklet), valamint „Egyes jövedelempótló 
támogatások kiegészítése” (8. számú melléklet) 2012. évi elıirányzatainak változása (a 2012. évi 
bázis elıirányzathoz viszonyítva 1160,0 M Ft-os csökkenés) egyrészt a közfoglalkoztatás kibıvülése, 
a foglalkoztatást helyettesítı támogatásra jogosultak, valamint a rendszeres szociális segélyezettek, 
egyéb szociális ellátásokban részesülık létszámbıvülése miatti többlettámogatás hatása.  

Másrészt a költségvetési támogatások csökkenése kifejezi azt a kormányzati szándékot is, hogy a 
szakmai és pénzügyi szabályozás jobban ösztönözzön a munkavállalásra, az aktív korúak ellátásának 
csökkentett támogatási összegei az egyéneket erıteljesebben motiválják a munkaerı-piacra való 
visszatérésben, a segélyezésben erısödjön a normativitás.  

A szociális normatívák összege e két jogcímnél összesen 48 940,0 M Ft-tal nı az alábbiak szerint:  

� Az ellátotti létszámbıvülés miatt 79,240,0 M Ft növekedés történik, ebbıl a kibıvült 
közfoglalkoztatáshoz szükséges önkormányzati önerı többlettámogatása 500,0 M Ft, a 
foglalkoztatást helyettesítı támogatásban részesülık számának a szabályozás változásából 
adódó várható létszámnövekménye (az álláskeresési járadékból és segélybıl kiesık is itt jelennek 
meg igénylıként) miatti többlettámogatás 41 130,0 M Ft-ot tesz ki. A 2011. évi adatok alapján 
nıtt a rendszeres szociális segélyben, egyéb ellátásban részesülık száma, emiatt az éves szintő 
elıirányzathoz viszonyítva 7770,0 M Ft többletigény jelentkezik.  

Ennek a létszámnövekménynek többlettámogatásánál a rendszeres szociális segélyt érintı 
szabályozások változásai miatt (összege maximált, jogosultsági feltételei szigorodnak) a 2012. 
évi költségvetésben mérsékeltebb növekedéssel (3340,0 M Ft) számoltak. Az elıirányzatok 
további növekedését a fentebb már említett lakásfenntartási támogatás 26 500,0 M Ft-os 
bıvülése okozza.  

� A helyi önkormányzatok által folyósított szociális támogatások átalakításához kapcsolódó 
elıirányzat csökkenés 30 300,0 M Ft. Ebbıl a segélyek korlátozása következtében csökkenı 
rendszeres szociális segélyek miatti támogatásmérséklés 1900,0 M Ft-ot, az egyes önkormányzati 
méltányossági segélyek megszüntetésébıl (lakásfenntartási támogatás), támogatásának 
mérséklésébıl (ápolási díj, rendkívüli gyermekvédelmi támogatás) adódó kiadáscsökkenés          
10 000,0 M Ft-ot tesz ki. A jelenlegi szabályozás szerint a foglalkoztatást helyettesítı támogatás 
összege azonos az öregségi nyugdíjminimum összegével (28 500 Ft/fı/hó), a tervezett jogszabály-
módosítással ennek összegét az öregségi nyugdíjminimum 80%-ára mérséklik, melynek 
hatásaként 18 400,0 M Ft támogatáscsökkenést terveznek.  

„A szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás és szociális intézményi feladatok, valamint a területi 
gyermekvédelmi szakszolgálat normatív támogatása” (3. sz. melléklet 9., 11-14. jogcímei) a 
költségvetési javaslat szerint 60 964,6 M Ft, amely a korrigált bázis-elıirányzatnál 29 981,8 M Ft-



 7

tal alacsonyabb. Ennek oka egyrészt az önkormányzati szervezetfejlesztés címen elıírt 
kiadáscsökkenés, másrészt a megyei önkormányzatok intézményeinek állami fenntartásba kerülése 
miatti ágazatok közötti támogatás átcsoportosítás (29 741,8 M Ft).  

A jogcímcsoporton belül az igénylési, elszámolási feltételek, fajlagos összegek érdemben – az alábbi 
kivételekkel – nem változnak:  

� az emelt színvonalú bentlakásos ellátás (3. sz. melléklet 12. c) jogcím) költségeihez a 
költségvetési támogatás mintegy 60%-kal csökken (2011-ben a normatíva 309 350 Ft/fı volt, 
2012-ben ennek tervezett összege 127 130 Ft/fı), így annak összege az általános ellátási normatíva 
(635 650 Ft/fı) 20%-ával lesz megegyezı. A fajlagos összeg csökkentésének hatása 240,0 M Ft 
kiadáscsökkenés;  

� a 3. számú melléklet 12. jogcímkódon belül a fokozott ápolást, gondozást igénylı látás-, 
mozgás-, értelmi és halmozottan fogyatékos személyek ápoló-gondozó célú lakóotthonainak 
támogatása az átlagosnál (710 650 Ft/fı) magasabb, 808 450 Ft/fı lesz. Ugyanakkor ezen 
ellátottak rehabilitációs célú lakóotthonainak támogatása nem fogja elérni az átlagos mértéket, 610 
650 Ft/fı a tervezet szerint. A változást szakmai tapasztalatokkal indokolta a szaktárca, 
számszerősített hatását nem mutatták be.  

„A szociális továbbképzés és szakvizsga támogatási elıirányzata” (8. számú melléklet II./2. 
jogcím) 314,2 M Ft-tal csökken, ebbıl 14,2 M Ft a megyei fenntartású intézmények miatti 
feladatátadás, 300,0 M Ft a „kötelezı önkormányzati feladatok méretgazdaságos átszervezése” címen 
elıírt kiadáscsökkenés hatásaként jelentkezik. A szociális intézményekben dolgozók 
továbbképzésének támogatása 2012-tıl megszőnik, a központi költségvetés csak a korábban már 
megkezdett továbbképzések befejezéséhez, valamint a késıbbiekben a szakvizsga megszerzésének 
költségeihez nyújt támogatást.  

„Az ingyenes és kedvezményes intézményi étkeztetés támogatási elıirányzata” (8. számú melléklet 
II./3. jogcím) 2012-tıl önálló jogcímen, kötött felhasználású támogatásként szerepel. A tervezett 
elıirányzat 243,3 M Ft, mely a korábbi évekhez azonos ellátotti kör (bölcsıdés valamint fogyatékos 
személyek nappali intézményében elhelyezett gyermekek) és igénylési feltételek mellett, de csak 
célzottan használható fel.  

A központosított elıirányzatok támogatási jogcímei bıvülnek (5. számú melléklet 11. e) pontja, 12. 
jogcím). A „gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása” címen nyújtott 
támogatási keret nem változik (2400,0 M Ft), a „Biztos Kezdet Gyermekházak támogatása” címen a 
TÁMOP, illetve a Norvég Alap támogatásával létrehozott Gyermekházak fenntartásához járulnak 
hozzá. A többcélú kistérségi társulások által igényelhetı feladatmutatóhoz kötött szociális 
támogatások (8. számú melléklet III. 2.3.-2.6. jogcímei) szabályrendszerében, a normatívák 
összegében nem terveztek változást. A támogatási elıirányzat a javaslat szerint összességében 7,3 M 
Ft-tal nı a 2011. évi irányszámhoz viszonyítva (amely 7250,0 M Ft volt), a kistérségi feladatellátás 
ösztönzésére fordítandó támogatás emelkedésének oka a rendelkezésre álló dokumentumokból nem 
állapítható meg.  

A 2012. évi költségvetési javaslat szociális ellátásokat érintı támogatási elıirányzatait csak részben 
alapozzák meg a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvénynek, valamint az egyes szociális és 
gyermekvédelmi tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 140/2011. (VII. 21.) Korm. rendelet a 
szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi területet érintı rendelkezései (a közfoglalkoztatás 
részletes szabályai, az álláskeresési járadék folyósítási idejének csökkentése, a rendszeres szociális 
segély összegének csökkentése, illetve maximumának meghatározása, az utcai szociális munka állami 
finanszírozási körbe vonása). A szociális támogatások tervezett elıirányzatát megalapozó további 
intézkedésekkel kapcsolatos (méltányossági segélyek megszüntetése, az FHT csökkentése) 
jogszabálytervezet még nem állt rendelkezésre.  
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A „ pénzbeli szociális juttatások” önkormányzatokat megilletı keretösszegének elosztási módja a 
korábbi évekhez viszonyítva célzottabbá, hatékonyabbá, egyszerőbbé válik. Egyrészt változik a 
számítások alapját képezı fajlagos összeg (a minimum és maximum összegek határai szélesednek), 
másrészt a hozzájárulás megállapításánál nagyobb súllyal (80%) szerepel az önkormányzat által 
ténylegesen fizetett normatív segélyekhez biztosított önrész, valamint 20%-os arányban 
figyelembevételre kerül a lakosságszám is.  

A lassuló gazdasági növekedés, a 2012. évi költségvetési javaslatot megalapozó törvényi változások 
következtében véleményünk szerint a tervezettnél jobban nı a szociálisan támogatásra szoruló 
egyének, családok száma. A szociális támogatások, ezen belül kiemelten a pénzbeli szociális juttatások 
és az ehhez kapcsolódó jövedelempótló támogatások összegének tervezett – közel 30,0 Mrd Ft-os – 
csökkentése kockázatos, az önkormányzatok részére biztosított 2012. évi költségvetési elıirányzat 
nem nyújt fedezetet a felmerülı igények kielégítésére. A foglalkoztatást helyettesítı támogatás 20%-
os csökkentése a munkára ösztönzı hatása mellett (a jelenlegi öregségi nyugdíjminimum alapján 
ennek tervezett összege 22 800 Ft/hó) a közfoglalkoztatásból átmenetileg, vagy véglegesen kiszoruló, 
támogatásban részesülık megélhetését nehezíti.  

Egyes szociális és gyermekvédelmi támogatások (ápolási díj, nevelıszülıi díj) költségvetési 
törvénytervezetben meghatározott összegei a javaslat szerint 2012-ben nem emelkednek, a tervezett 
4,2%-os infláció hatásaként ezek vásárlóértéke csökken.  

A 2012. évi költségvetési törvényjavaslatban a közfoglalkoztatás szervezéséhez és lebonyolításához 
biztosított támogatások összege, szerkezete, többcsatornás finanszírozási rendszere nem átlátható. 
Ezek a támogatások az önkormányzati fejezet elıirányzatai között elkülönülten nem szerepelnek (az 
ehhez biztosított önrész támogatása beépül a pénzbeli szociális ellátások keretösszegeibe), a 
feladatellátás szervezését, koordinálást végzı BM fejezetében az ehhez kapcsolódó költségek 
(személyi, dologi) nevesítve nem jelennek meg. A közfoglalkoztatásra szánt pénzeszközök az MPA 
kiadásai között „startmunka programok” elnevezéssel szerepelnek.  

A kulturális célú hozzájárulások, támogatások elosztási szabályai nem változtak a 2011. bázis évhez 
viszonyítva. A központosított elıirányzatok (5. melléklet) között szereplı könyvtári közmővelıdési 
támogatás, muzeális intézmények szakmai támogatása elıirányzatából 190,0 M Ft-ot 
csoportosítottak át a megyei fenntartású intézmények feladatátadása miatt. A költségvetési 
törvényjavaslat 7. számú mellékletében a települési önkormányzatok által fenntartott, illetve 
támogatott elıadó-mővészeti szervezetek támogatása 10,4%-kal csökkent, mert a korábban a megyei 
önkormányzatok fenntartásában lévı elıadó-mővészeti szervezet átkerül a kormányhivatal 
fenntartásába, az ıket megilletı támogatás pedig a KIM fejezetbe. A kistérségi feladatellátás 
ösztönzése (8. melléklet III. jogcímcsoport) keretében a közoktatási feladatok javára csökkent a 
kulturális feladatok prioritása, a 359,5 M –Ft-os elıirányzat-csökkenés oka a két ágazat közötti 
átcsoportosítás.  

A katasztrófavédelmi és ezen belül a tőzvédelmi feladatok országosan egységes szakmai és 
gazdálkodási irányítása érdekében 2012. évtıl a jelenlegi hivatásos önkormányzati tőzoltóságok 
feladatellátása közvetlenül az Országos Katasztrófavédelmi Fıigazgatóság hatáskörébe kerül. Ennek 
megfelelıen a jövı évtıl a tőzvédelmi feladatok támogatására szolgáló elıirányzatokat a BM fejezetbe 
csoportosították át.  

A 2012. évi törvényjavaslatban a cél- és címzett támogatások elıirányzatát az elızı évivel 
megegyezı összeggel tervezték, amelybıl 200,0 M Ft a 2012. évi új induló beruházásokra, a 
fennmaradó összeg pedig a folyamatban lévı beruházásokra biztosít fedezetet.  

A 2012. évi költségvetési törvényjavaslatban szereplı, fejlesztési célú hozzájárulások és támogatások 
– ezen belül a központosított támogatások (5. melléklet) – elıirányzata a korrigált bázis elıirányzathoz 
képest 587,2 M Ft-tal nı, mely kétirányú változás egyenlege. Az „Önkormányzatok és társulásaik 
európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatása” keret 2050,0 M Ft-tal 
emelkedik, ugyanakkor a „Helyi önkormányzatok fejlesztési célú kiegészítı támogatás” megszőnik 
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(a „kötelezı önkormányzati feladatok méretgazdaságos átszervezése” címen elrendelt megtakarítás 
keretében), amely miatt 1462,8 M Ft-tal csökken az elıirányzat.  

A fejlesztési célú központosított támogatások elıirányzat változással nem járó módosulása, hogy az 5. 
melléklet „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések” jogcímen belül új támogatási cél 
jelenik meg: a települési önkormányzat közbiztonságának növelését szolgáló fejlesztések 
támogatása.  

 
 
A gazdaságpolitika irányvonalának megfelelıen az önkormányzatoknál is érvényesülnie kell a 
racionálisabb, takarékosabb gazdálkodásnak, hatékonyabb közfeladat ellátásnak. 
 
Lajosmizse Város Önkormányzat 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 jelentıs 
részét képezik. 
Az állami támogatás alapjául szolgáló normatívák felmérése megtörtént a 2012. évi költségvetési 
törvényjavaslat aktuális - 3. és 8. számú - mellékletei alapján.  
 
2012. évi normatív hozzájárulások és normatív, kötött felhasználású állami támogatások 
 

 
(kalkuláció) 

2010. év 
eredeti ei 

2011. év 
eredeti ei. 

2012. év 
eredeti ei. 

2012/2011. 
év 

1. „Közoktatás” 332 344 329 940  273 973 83,0% 
2. „Szociális” (- 3/10 jogcím) 15 362  16 542  73859 446,5% 
3. „Globális” (Egyéb) 51 691  60 252  80 668 133,9% 

4. 
SZJA 8% 86 189  80 603  76 614 95,1% 
SZJA Jöv.diff. mérséklése 163 347  196 065  0 - 

 Összesen 648 934  683 403 505114 73,9% 
 
A támogatás pontos összege a 2012. évi költségvetési törvény elfogadása és közzététele után lesz 
ismert, a táblázat kalkulált adatokat tartalmaz. 

 
részletezése: 
� A táblázat „Szociális” sorának adattartalma nem teljes, a Pénzbeli szociális juttatások összegét 

nem tartalmazza – ez az összeg 2010. évben 80.616 eFt, 2011. évben 64.170 eFt volt – a 2012. évi 
adatot központilag közlik, a költségvetési törvény elfogadását követıen.  
Az étkezéshez és a tankönyvellátáshoz kapcsolódó normatívákat kötött támogatások közé sorolja, 
átcsoportosítás történt a 3. mellékletbıl a 8. mellékletbe, valamint a gyermekek napközbeni 
támogatása tervezésre került 2012. évre, ez a 2011. év koncepció készítésekor még nem szerepelt 
a táblázatban. (táblázat 2. pontja) 

� A „Globális” soron nagyobb összeg szerepel az elızı évekhez képest, de ez a növekedés 
összefügg azzal, hogy az SZJA bevétel 32%-ának normatív hozzájárulásként történı visszaosztása 
megszőnt - a normatív SZJA-t állami támogatás váltja fel -, melyet a törvényjavaslat a települési 
önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatai (3. melléklet 1. jogcím) 
normatív állami hozzájárulás összegének emelésével ellensúlyoz. (táblázat 3. pontja) 

� A települési önkormányzatot az állandó lakóhely szerint az adózók által 2010. évre bevallott – a 
NAV által a települési önkormányzat közigazgatási területére kimutatott – személyi jövedelemadó 
8%-a illeti meg. Az SZJA bevételbıl a településen maradó rész (8%) jelentıs mértékben csökken - 
a 2011. évi adat 95,1 %-a. (táblázat 4. pontja) 

� Átvett pénzeszközök az Egészségbiztosítási Alaptól, a Felsılajos Község Önkormányzatától, 
valamint a Kistérségi Társulástól kapott tételekbıl tevıdik össze. Felsılajos Község 
Önkormányzatától átvett pénzeszköz tartalmazza a hivatal mőködéséhez, ill. az egészségügyi 
szociális szolgáltatáshoz, közoktatási intézményi társulás fenntartásához nyújtott finanszírozást. 
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Ez olyan mértékben fog növekedni, amilyen mértékben a 2012. évi költségvetésben szereplı e 
feladatokat érintı bevétel-kiadás különbözete indokolja. 

� A gépjármőadóból beszedett bevétel teljes összege továbbra is az önkormányzatot illeti meg – a 
2011. év tényleges bevételével számolható. 

� A települési önkormányzat jegyzıje által jogerısen kiszabott környezetvédelmi bírság 100 %-ban, 
külön jogszabályban meghatározott esetben jogerısen kiszabott környezetvédelmi, 
természetvédelmi és vízügyi felügyelıség által a települési önkormányzat területén 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 települési önkormányzat pénzforgalmi számlájára vagy annak valamely alszámlájára érkezett 
szabálysértési pénz- és helyszíni bírságból származó bevétel 100 %-a, valamint a közlekedési 
szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírságból származó bevétel 30%-a - függetlenül 
attól, hogy a bírságot mely szerv szabta ki jogerısen – a települési önkormányzatot illeti meg. 

 
III.  A HELYBEN KÉPZ İDİ BEVÉTELEK 
 
� Az intézményi mőködési saját bevételek az alaptevékenységgel összefüggı szolgáltatások 

ellenértékébıl, a helyiségek, eszközök tartós és eseti bérbeadási díjából, valamint egyéb 
bevételekbıl tevıdnek össze. 

� A mőködési bevételek beszedésekor törekedni kell a határidık pontos betartására, betartatására, 
valamint fokozni kell a hátralékok tekintetében a behajtási munka hatékonyságát. 

� A helyi adók önkormányzatunk jelentıs bevételi forrását alkotják. 
� A köztartozás beszedés hatékonyságának fokozására továbbra is törekedni kell a 2012. évi 

gazdálkodás során. 
� Ingatlan értékesítésbıl, bérbeadásból származó jövedelem bevétele bizonytalan, tervezéskor az 

óvatosság elve alkalmazandó. 
 
 
IV.  KÖTELEZETTSÉGEK, FELADATOK, KIADÁSOK 
 
A 2012. évi feladatok között – a korábbi évekhez hasonlóan- elsıdleges az intézményüzemeltetés 
biztosítása, a mőködtetés zavartalansága. Fı cél 2012. évre a szakmailag megalapozott, átlátható, 
biztonságos költségvetés összeállítása, a költségvetés bevételi-kiadási egyensúly megteremtése. 
Mőködési kiadások finanszírozása hitelfelvétel elkerülésével. A gazdasági helyzetbıl fakadóan 
minden korábbinál jobban kell érvényesíteni a szigorú, takarékos gazdálkodás követelményeit. 
 
Személyi juttatások, járulékok 
A 2012. évi jövedelmek alakulását elıre nehéz kiszámítani, hiszen amellett, hogy a köztisztviselık 
illetményalapja marad 38 650 Ft és a közalkalmazott illetménytábla sem módosul, jelentıs változás 
lesz az szja törvényben és változik a kedvezmények rendszere. 
A munkaadót terhelı társadalombiztosítási járulékok mértékei 2012. évben az elızı évhez képest nem 
változnak. 
Béremelkedésre továbbra is csak soros elımenetel alapján lehet számolni. 
 
A dologi kiadásokon belül az ésszerő takarékosság követelményét kell érvényesíteni. A közmő és 
energia költségek emelkedése jövıre is várható függetlenül attól, hogy a központi kormányzat 
továbbra sem biztosít fedezetet a dologi kiadások inflációt követı növekedésére sem. Az infláció 
várható mértéke az elırejelzések szerint: 4,2 %. 
 
Átadott pénzeszközök 
� A lehetıségekhez mérten 2012. évben is támogatni kívánja az önkormányzat a non-profit 

szervezetek, vállalkozások és az Egyház tevékenységét. 
� A Cigány Kisebbségi Önkormányzat részére továbbiakban is támogatást kíván nyújtani az 

önkormányzat. 
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� Az államháztartáson belülre átadott támogatásértékő pénzek túlnyomó része az alapvetı 
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 - elızıekben ismertetve - változás várható, a lehetıségekhez mérten 
minden rászorulónak biztosítani kell a számára legmegfelelıbb ellátás formáját. 

� Részt kell venni - lehetıség szerint - a közfoglalkoztatásban, csökkentve ezzel a helyi 
munkanélküliséget. 

 
A fejlesztési és felújítási feladatokhoz kapcsolódó kiadások a költségvetési gazdálkodás sarkalatos 
pontját alkotják. A város fejlesztése a rendelkezésre álló forrásoknak köszönhetıen megfelelı ütemben 
történik. 
Kimutatás pályázatokról         eFt 

Pályázat címe/száma 
Projekt 
összes 

költsége 
Támogatás 

Saját 
forrás 

Önkormányzat 2012. 
évben várható Projekt 

zárás 
bevétele kiadása 

Lajosmizse Város 
csatornahálózatának 
kiépítése és 
szennyvíztisztító 
telepének bıvítése 
KEOP-1.2.0/2F/09-
2010-0077 

2 224 228 1 890 593 333 634  32 547 Bírálat alatt 

Fekete István Általános 
Iskola komplex 
energetikai 
korszerősítése 
Lajosmizsén 
KEOP-4.9.0/11-2011-
0072 

292 169 248 344 43 825 
(hitel) 

 43 825 Bírálat alatt 

Lajosmizse település 
folyékony 
hulladéklerakó 
rekultivációja 
DAOP-5.2.1/E-09-2010-
0004 

70 468 
63 000 
(szállítói 

finanszírozás) 
7 468  4 005 

2012.12.31. 
(közbeszerzés 
folyamatban) 

Lajosmizse település 
szilárd hulladéklerakó 
rekultivációja 
DAOP-5.2.1/E-09-2010-
0005 

117 955 
100 000 
(szállítói 

finanszírozás) 
17 955  14 493 

2012.12.31. 
(közbeszerzés 
folyamatban) 

Lajosmizse város 
vízvédelmi rendszerének 
fejlesztése 
DAOP-5.2.1/A-2011-
0015 

230 622 200 697 29 925  25 000 Bírálat alatt 

A tanyák, valamint az 
alföldi tanyás térségek 
megırzése és fejlesztése 
érdekében a települési és 
térségi fejlesztésekrıl 
TP-1-2011. 

10 145 9 130 1 014 9 130 1 020 
2012.06.30. 
Bírálat alatt 

Roma foglalkoztatott 
bevonása Lajosmizse 
Város Polgármesteri 
Hivatal munkájába 
ÁROP-2.2.9-10/B-2010-
0005 

6 014 3 007 3 007  1 503 
2012.06.30. 

(fenntartási 
kötelezettség) 
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Az önkormányzat fejlesztéspolitikai alapelve: a beruházások végrehajtása során mindenképpen 
elsıbbséget élvez a pályázaton nyert beruházások végrehajtása, valamint a korábbi képviselı testületi 
döntések alapján elkezdett beruházások folytatása, ill. befejezése. 
Saját erı kiegészítése, pótlására esetlegesen felmerülı beruházási hitel lehetıségének vizsgálatakor 
figyelembe kell venni a jogszabályi elıírásokat, valamint a magas kamat terhet, mely hosszú idıre 
korlátozza a késıbbi lehetıségeket. 
A kamat és a törlesztı részletek kigazdálkodása elızetes számításokat igényel, a mőködıképesség 
veszélyeztetésének elkerülése érdekében. 
 
A koncepcióba beépített fı fejlesztési területek fıleg a már elnyert, illetve folyamatban lévı 
pályázatok projektjei. A koncepció csak a saját erıt tartalmazza,  mert a pályázat útján nyert pénzt 
csak akkor lehet az elıirányzatba beszámítani, ha már a támogatási szerzıdés aláírásra került. 
További, új fejlesztések csak már meglévı pénzügyi fedezet birtokában indíthatók. Számolni kell a 
megvalósuló fejlesztések, a létrejött új intézmény fenntartása milyen mőködési kiadás növekedéssel 
járnak.  

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

hogy az egyes feladatok ellátása, intézmény mőködtetése a városnak mennyibe kerül. Keresni kell 
az alternatív lehetıségeket a feladatok más – gazdaságosabb - formában történı megvalósításához. 

� A kiadásokat úgy kell meghatározni, hogy a lehetı legszigorúbb takarékosság mellett törvényi 
minimum szintjét figyelembe véve az elıre jelzettnél kevesebb kiadás felhasználásból legyenek 
megoldva a feladatok. 

 
A költségvetési koncepció készítését megelızıen kértem a képviselık, intézményvezetık javaslatait, 
felmerülı beruházási igényeket. A beérkezett javaslatok amennyiben a biztonságos mőködés 
feltételeinek megteremtését követıen még szabad pénzeszköz áll rendelkezésre, akkor az alábbiakban 
felsorolt beruházások, felújítások megvalósítását - rangsorolását a költségvetés készítésénél - 
javaslom. 

 

Önkormányzat 

1. Városház tér kivitelezésének szakaszonkénti megkezdése a meglévı tervek alapján. 

2. Központi buszváró felújítása, esetleges cseréje. 

3. Térfigyelı rendszer bıvítése. 

4. Mizsei utcában az Egészségház környékén személygépkocsi parkoló kialakítása – Farkas 
Gábor tervei alapján. 

5. Piac/vásár tevékenység/mőködtetés privatizációjának megvizsgálása. 

6. Fekete István Általános Iskola konyhájának privatizációjának megvizsgálása – dolgozók 
részére. 

7. Út-, járdaépítés, karbantartás. 

8. Csapadék vízelvezetés és belvízvédelmi rendszer karbantartása, bıvítése. 

9. Közszolgáltatások, munkahelyek helybeni biztosítása. 

10. Energia költségek racionalizálása, csökkentı tényezık megkeresése. 

11. Önkormányzati tulajdonban lévı ingatlanok bérbeadása. 

12. Városközpont rendbetétele. 
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13. Sportcsarnokban gázbojleres meleg víz biztosítása, öltözı és sportiroda kialakítása, erkély 
lelátó megnyitása. 

14. Új, városi sportpálya kialakítása. 

15. Települési közterület felügyelı alkalmazása. 

16. Dózsa György út két oldalán található, helyi védettséget élvezı platánfák karbantartása. 

17. A Pusztatemplom állagmegóvásának, védelmének biztosítása. 

18. Tőzoltó Köztestület átalakítása Önkormányzati Tőzoltósággá. 

19. Iskolató környékének rendezése. 

20. Településüzemeltetési feladatok ellátására gazdasági társaság létrehozási lehetıségének 
megvizsgálása. 

 

Polgármesteri Hivatal 

1. Anyakönyvi feladatok ellátásának teljesítéséhez 1 db 2 ajtós tőzbiztos páncélszekrény. 

2. A Lajosmizse Város Önkormányzata hivatalos honlap további fejlesztése. 

3. Számítógépes hálózat egységesítésének folytatása. 

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

5. 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. 

6. Projektor beszerzése. 

7. Nagy teljesítményő iratmegsemmisítı beszerzése a Polgármesteri Hivatal részére. 

8. Tisztasági festés folytatása.  

 

Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde 

Óvoda 

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

2. Két csoportszobában az elhasználódott parketta csiszolása, lakkozása. 

3. Központi óvoda elavult riasztórendszerének cseréje. 

4. Videó megfigyelı rendszer kiépítése. 

5. Udvari játékok felülvizsgálata mindhárom telephelyen. 

6. Lapos tetı szigetelés a Központi Óvoda jubileumi szárnyában. 

7. Csoportszoba bıvítés. Három csoportszoba, közlekedı, tornaszoba, fejlesztıszoba, logopédiai 
szoba, mosdóhelyiség. 

8. Székhely intézmény ajtó-ablak csere, hıszigetelı vakolattal való ellátás. 

9. Székhely intézményben meleg vízellátás (napkollektor), kazán, szivattyú rendszer csere. 

10. Szent L. utcai óvoda tetıszerkezetének cseréje. 
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11. Mindhárom telephelyen az érintésvédelemben leírtak szerint eljárni. (Gázóra áthidalás pótlása, 
konnektorok érintésvédelmi kioldószervének alkalmazása, mosogatók, fémpolcok, terasz 
tetıszerkezetének EPH rendszerbe való bevonása). 

Bölcsıde 

1. Terasz és a bejárók polycarbonáttal való lefedése. 

2. Kinti játékok fejlesztése, benti játékok beszerzése. 

3. Csoport szobákba egyéb berendezési tárgyak beszerzése (polcok, beépített szekrény, 
gondozónıi asztalok, székek, szúnyogháló, sötétítı függöny) 

4. Pelenkázó asztal, étkezı bútor, tálaló szekrény beszerzés, falvédı burkolatok felszerelése. 

5. Szennyvízrendszer modernizálása, csatornázás. 

 

 

Fekete István Általános Iskola 

1. Angol/német nyelv bevezetése az elsı évfolyamnál. 

2. Sávos oktatás továbbvitele a 7. és 8. évfolyamnál magyar, matematika, angol, német 
nyelveknél. 

3. 1 fı pedagógiai asszisztens alkalmazása. 

4. 1 fı portás alkalmazása a sportcsarnokban. 

5. Tehetséggondozó pályázat továbbvitele 

6. Sury iskola vizesblokkjának felújítása. 

7. Software vásárlás az iskola valamennyi nyilvántartásának vezetésére, adminisztrációs 
munkafolyamat gyorsítására. 

8. Számítógép-nyelvi labor asztalok a központi épületben. 

9. Központi iskola régi szárnyának folyosó és mellékhelyiség festése. 

10. Kollégiumhoz tartozó, újonnan kialakított „kis udvar” murvával való feszórása. 

11. Főtésrendszer szakaszolása. 

12. Drogprevenciós pályázat megírásának díja. 

13. Emelt testnevelés bevezetése. 

14. Teakonyha kialakítása a központi épületben. 

 

Fekete István Általános Iskola Kollégiuma 

1. A kollégium ablakainak, nyílászáróinak cseréje. 

2. Kollégium épületének teljes szigetelése. 

3. Burgonyakoptató cseréje. 

4. Hétvégi rendezvények bevételébıl 1/3 rész kérése az ott dolgozók túlmunkájának kifizetésére. 

 

Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézmény 

1. 3 db rendelı felújítása. 

2. 1 db ultrahang készülék beszerzése. 
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3. 2 fı háziorvos Egészségházban történı elhelyezésének megoldása. 

 

Lajosmizse Város Mővelıdési Háza és Könyvtára 

1. Kávézó helyiség saját mőködtetéső üzemeltetése. 

2. Multifunkcionális (fénymásoló, nyomtató scanner) készülék vásárlás. 

3. Rendszervezérlı és videokamera vásárlása.  

 

Felsılajos tagintézmények javaslatai a felsılajosi koncepcióban jelennek meg. 

 

 

Tartalék alakulása  

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

 

Összegzés 

Önkormányzatunknak az elmúlt néhány éve a megszorításokról szólt. A 2012-es esztendı sem hoz a 
fejlıdéshez, építkezéshez szükséges konszolidált körülményeket. Az új év az eddigieknél is szigorúbb 
feltételeket is kiszámíthatatlan gazdasági folyamatokat jelent majd számunkra.  

A jövı évben is meg kell találnunk azokat a fogódzókat, amelyek majd segítséget jelentenek 
feladataink lehetıségeinkhez mért legjobb ellátásához. Arra törekszünk, hogy együttmőködéssel és 
együtt gondolkodással megoldjuk a ránk váró feladatokat. 

 

 

Kérem a Tisztelt Képviselı-testületet a 2012. évi költségvetési koncepció megvitatására és 
elfogadására. 

 

 

Az elıterjesztés 1. mellékleteként csatolásra kerül a helyi Cigány Kisebbségi Önkormányzat írásos 
véleménye a 2012. évi koncepcióhoz. 

Az elıterjesztés 2. melléklete a képviselık által benyújtott írásos indítványokat szintén a költségvetés 
készítésekor javaslom mérlegelni és figyelembe venni. 

A Pénzügyi Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság írásos véleménye a képviselı-testület ülése 
elıtt kerül kiosztásra az elıterjesztés 3. mellékleteként. 

 
Lajosmizse, 2011. november 17. 
 
 

/: Basky András sk.:/ 
             polgármester 



 16

 
Határozati javaslat 

 
…/2011.(…) ÖH. 
Lajosmizse Város Önkormányzatának 
2012. évi költségvetési koncepciója 

 
H a t á r o z a t  

 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete megvitatta a 2012. évi 

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

A költségvetés véglegesítése során a következı alapelveket kell érvényesíteni: 
1) A 2012. évi költségvetési idıszakban az önkormányzat által nyújtott kötelezı 

közszolgáltatások biztonságos ellátása a legfontosabb feladat. 
2) A bevételek növelését lehetıvé tevı források feltárása. 
3) Az óvatosság elvének megfelelıen a bevételek reális tervezése. 
4) A köztartozások behajtására 2012. évben is kiemelt figyelmet kell fordítani. 
5) A dologi kiadások tervezését úgy kell végrehajtani, hogy az elızı év teljesítési adatait csak 

különösen indokolt esetben haladhatja meg. 
6) Érvényesíteni kell a takarékos, ésszerő gazdálkodás követelményeit. 
7) A feladatok és költségvetési keretek meghatározásakor abból kell kiindulni, hogy az 

önkormányzat 2012. évi költségvetése egyensúlyban maradjon. 
8) Az intézmények vezetıinek is javaslataikkal, döntéseikkel segíteni kell a kiadások 

csökkentését, az önkormányzati költségvetés egyensúlyának biztosítását. 
9) A 2012. évi önkormányzati pénzügyi egyensúlyt szükség esetén likviditási hitel 

(folyószámlahitel) felvételével biztosítjuk. 
10) A biztonságos mőködés érdekében tartalék képzése indokolt. 
11)  Szabályozási elemekkel el kell érni, hogy a jóváhagyott, tervezett elıirányzatokat terhelı 

kötelezettség vállalásokra ütemezetten részidıszakokra bontottan kerüljön sor, biztosítva ezzel 
az évközi beavatkozás lehetıségeit. 

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

13) A közalkalmazottak és köztisztviselık illetménye csak jogszabályi rendelkezés szerint 
változhat. A hatályos jogszabályokon alapuló illetményemelések csak azoknál a 
közalkalmazottaknál és köztisztviselıknél jelenthetnek tényleges bruttó illetménynövekedést, 
akik 2011. december 31-i alapilletménye nem éri el a törvénybe meghatározott bértábla 
szerinti szintet. 

14) Részt kell venni - lehetıség szerint - a megújuló közfoglalkoztatásban, csökkentve ezzel a 
helyi munkanélküliséget. 

15) Az EU pályázatokkal összefüggı kötelezettségvállalásokat, az elnyert pályázatok 
megvalósítását prioritásként kell kezelni. 

16) Az elızı évekrıl áthúzódó kötelezettségvállalásokat teljesíteni kell, különösen az elindított 
beruházások biztonságos befejezésének feltételeit kell garantálni. 

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

18) Azokat a beruházásokat, fejlesztéseket kell elıtérbe helyezni, elsısorban pályázat útján, 
amelyek nem járnak mőködési többlet kiadással, illetve hosszabb távon költségmegtakarítást 
eredményez.(pl. főtéskorszerősítés, nyílászáró csere). 

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

20) A 2012. évben beruházásra és fejlesztésre beérkezett elképzelések: 
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Önkormányzat 

1. Városház tér kivitelezésének szakaszonkénti megkezdése a meglévı tervek alapján. 

2. Központi buszváró felújítása, esetleges cseréje. 

3. Térfigyelı rendszer bıvítése. 

4. Mizsei utcában az Egészségház környékén személygépkocsi parkoló kialakítása – Farkas 
Gábor tervei alapján. 

5. Piac/vásár tevékenység/mőködtetés privatizációjának megvizsgálása. 

6. Fekete István Általános Iskola konyhájának privatizációjának megvizsgálása – dolgozók 
részére. 

7. Út-, járdaépítés, karbantartás. 

8. Csapadék vízelvezetés és belvízvédelmi rendszer karbantartása, bıvítése. 

9. Közszolgáltatások, munkahelyek helybeni biztosítása. 

10. Energia költségek racionalizálása, csökkentı tényezık megkeresése. 

11. Önkormányzati tulajdonban lévı ingatlanok bérbeadása. 

12. Városközpont rendbetétele. 

13. Sportcsarnokban gázbojleres meleg víz biztosítása, öltözı és sportiroda kialakítása, erkély 
lelátó megnyitása. 

14. Új, városi sportpálya kialakítása. 

15. Települési közterület felügyelı alkalmazása. 

16. Dózsa György út két oldalán található, helyi védettséget élvezı platánfák karbantartása. 

17. A Pusztatemplom állagmegóvásának, védelmének biztosítása. 

18. Tőzoltó Köztestület átalakítása Önkormányzati Tőzoltósággá. 

19. Iskolató környékének rendezése. 

20. Településüzemeltetési feladatok ellátására gazdasági társaság létrehozási lehetıségének 
megvizsgálása. 

 

Polgármesteri Hivatal 

1. Anyakönyvi feladatok ellátásának teljesítéséhez 1 db 2 ajtós tőzbiztos páncélszekrény. 

2. A Lajosmizse Város Önkormányzata hivatalos honlap további fejlesztése. 

3. Számítógépes hálózat egységesítésének folytatása. 

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

5. 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. 

6. Projektor beszerzése. 

7. Nagy teljesítményő iratmegsemmisítı beszerzése a Polgármesteri Hivatal részére. 

8. Tisztasági festés folytatása.  
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Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde 

Óvoda 

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

2. Két csoportszobában az elhasználódott parketta csiszolása, lakkozása. 

3. Központi óvoda elavult riasztórendszerének cseréje. 

4. Videó megfigyelı rendszer kiépítése. 

5. Udvari játékok felülvizsgálata mindhárom telephelyen. 

6. Lapos tetı szigetelés a Központi Óvoda jubileumi szárnyában. 

7. Csoportszoba bıvítés. Három csoportszoba, közlekedı, tornaszoba, fejlesztıszoba, logopédiai 
szoba, mosdóhelyiség. 

8. Székhely intézmény ajtó-ablak csere, hıszigetelı vakolattal való ellátás. 

9. Székhely intézményben meleg vízellátás (napkollektor), kazán, szivattyú rendszer csere. 

10. Szent L. utcai óvoda tetıszerkezetének cseréje. 

11. Mindhárom telephelyen az érintésvédelemben leírtak szerint eljárni. (Gázóra áthidalás pótlása, 
konnektorok érintésvédelmi kioldószervének alkalmazása, mosogatók, fémpolcok, terasz 
tetıszerkezetének EPH rendszerbe való bevonása). 

Bölcsıde 

1. Terasz és a bejárók polycarbonáttal való lefedése. 

2. Kinti játékok fejlesztése, benti játékok beszerzése. 

3. Csoport szobákba egyéb berendezési tárgyak beszerzése (polcok, beépített szekrény, 
gondozónıi asztalok, székek, szúnyogháló, sötétítı függöny) 

4. Pelenkázó asztal, étkezı bútor, tálaló szekrény beszerzés, falvédı burkolatok felszerelése. 

5. Szennyvízrendszer modernizálása, csatornázás. 

 

Fekete István Általános Iskola 

1. Angol/német nyelv bevezetése az elsı évfolyamnál. 

2. Sávos oktatás továbbvitele a 7. és 8. évfolyamnál magyar, matematika, angol, német 
nyelveknél. 

3. 1 fı pedagógiai asszisztens alkalmazása. 

4. 1 fı portás alkalmazása a sportcsarnokban. 

5. Tehetséggondozó pályázat továbbvitele 

6. Sury iskola vizesblokkjának felújítása. 

7. Software vásárlás az iskola valamennyi nyilvántartásának vezetésére, adminisztrációs 
munkafolyamat gyorsítására. 

8. Számítógép-nyelvi labor asztalok a központi épületben. 

9. Központi iskola régi szárnyának folyosó és mellékhelyiség festése. 

10. Kollégiumhoz tartozó, újonnan kialakított „kis udvar” murvával való feszórása. 

11. Főtésrendszer szakaszolása. 

12. Drogprevenciós pályázat megírásának díja. 
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13. Emelt testnevelés bevezetése. 

14. Teakonyha kialakítása a központi épületben. 

 

Fekete István Általános Iskola Kollégiuma 

1. A kollégium ablakainak, nyílászáróinak cseréje. 

2. Kollégium épületének teljes szigetelése. 

3. Burgonyakoptató cseréje. 

4. Hétvégi rendezvények bevételébıl 1/3 rész kérése az ott dolgozók túlmunkájának kifizetésére. 

 

Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézmény 

1. 3 db rendelı felújítása. 

2. 1 db ultrahang készülék beszerzése. 

3. 2 fı háziorvos Egészségházban történı elhelyezésének megoldása. 

 

Lajosmizse Város Mővelıdési Háza és Könyvtára 

1. Kávézó helyiség saját mőködtetéső üzemeltetése. 

2. Multifunkcionális (fénymásoló, nyomtató scanner) készülék vásárlás. 

3. Rendszervezérlı és videokamera vásárlása.  

 

Felsılajos tagintézmények javaslatai a felsılajosi koncepcióban jelennek meg. 

 
 
Felelıs: Képviselı-testület, polgármester, jegyzı 
Határid ı: 2011. november 30. 
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1. melléklet 
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2. melléklet 
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2. melléklet 
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2. melléklet 
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2. melléklet 
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2. melléklet 
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2. melléklet 
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2. melléklet 
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2. melléklet 
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2. melléklet 
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2. melléklet 
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3. melléklet 

 


