
Lajosmizse Város 
Önkormányzata 
Iktsz: I/394/26/2013. 
 
 
 
 

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 
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Az ülésen hozott rendeletek és határozatok száma és tárgya: 
 
 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 26/2013. (...) önkormányzati rendelete 
az egyes szociális ellátásokról szóló 7/2012. (III.30.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı – testületének 27/2013. (...) önkormányzati 
rendelete a gyermekvédelmi támogatásokról, valamint a gyermekjóléti alapellátásokról szóló 
8/2012. (III.30) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 28/2013. (...) önkormányzati rendelete 
a közterületek elnevezésének, valamint az elnevezésük megváltoztatására irányuló 
kezdeményezés és a házszám-megállapítás szabályairól 
 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 29/2013. (...) önkormányzati rendelete 
a lakossági kezdeményezésre önkormányzati részvétellel megvalósuló magánerıs út és 
járdaépítésekrıl szóló 39/2005.(XII. 01.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 30/2013. (...) önkormányzati rendelete  
a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzetekrıl 
 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 31/2013. (...) önkormányzati rendelete 
a 2013. évi költségvetésrıl szóló 2/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 32/2013. (…) önkormányzati 
rendelete a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló 11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 

 
192/2013. (XII. 19.) ÖH.   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületnek a 
     háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzetekrıl szóló 
     30/2013. (…) önkormányzati rendeletének elfogadásából 
     adódó feladatok végrehajtása 

 
193/2013. (XII. 19.) ÖH.   Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti  és 
     Mőködési Szabályzatának módosítása 

 
194/2013. (XII. 19.) ÖH.   Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás társulási  
     megállapodásának módosítása 

 
195/2013. (XII. 19.) ÖH.   Az önkormányzat 2014. évi belsı ellenırzési tervének  
     jóváhagyása 
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196/2013. (XII. 19.) NORMATÍV határozata   Lajosmizse Város Önkormányzata 
     Képviselı-testületének 2014. évi munkaterve 
 
197/2013. (XII. 19.) ÖH.   Tájékoztatás a 2014-2020 pályázati tervezési idıszakról  
 
 
198/2013. (XII. 19.) ÖH.   A pszichiátriai betegek, illetve szenvedélybetegek nappali 
     ellátására, és a pszichiátriai betegek és szenvedélybetegek 
     közösségi ellátására, valamint a szenvedélybetegek  
     alacsonyküszöbő közösségi ellátására vonatkozó feladat-
     ellátási  szerzıdések megkötése  

 
199/2013. (XII. 19.) ÖH.   dr. Szabó Béla, dr. Góhér Ilona, dr. Jankahidy Andrea és dr. 
     Gócz Irén Anna háziorvosok kérelmének elbírálása   

 
200/2013. (XII. 19.) ÖH.   Tájékoztatás a Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási    
     szerzıdéssel kapcsolatban 
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JEGYZİKÖNYV 
 
Készült: A Képviselı-testület 2013. december 19-én, 14.00 órakor a Városháza Dísztermében 
megtartott Képviselı-testületi ülésérıl. 
 
Jelen vannak: Basky András polgármester, dr. Adonyi Lajos alpolgármester, Józsáné dr. Kiss Irén, 
Apró Ferenc, Keresztes Ferenc, Kollár László, Belusz László, Orbán Antal, Péli Szilveszter, Sebık 
Márta, Baranyi-Rostás Rodrigó képviselık. Koller Dániel képviselı jelezte, hogy nem tud részt venni 
a mai ülésünkön. A Képviselı-testület létszáma összesen 11 fı. 
 
 
Tanácskozási joggal meghívottak:   dr. Balogh László jegyzı  
      Muhariné Mayer Piroska aljegyzı 
             
Egyéb meghívottak:  Dömötör Klára Edit pénzügyi irodavezetı 
 Mezeiné Hrubos Henriette csoportvezetı 
 Bai Tímea csoportvezetı 
 Horváth Sándor pályázati referens 
 Nagy Judit intézményi referens 
 Tengölics Judit IGSZ vezetı helyettes 
 Kocsis Györgyné óvodavezetı 
 Guti Istvánné Mővelıdési Ház vezetı 
 
Jegyzıkönyvvezetı:  Terenyi Helga 
 
Basky András polgármester: Tisztelettel köszöntök mindenkit a mai testületi ülésünkön. 
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület határozatképes, 11 fı képviselı jelen van. Koller Dániel 
képviselı jelezte, hogy nem tud részt venni a mai ülésünkön. A meghívóban 14 napirendi pont 
szerepel, én kettıt javasolok pluszba felvenni, az egyik a: „Lajosmizse Város Önkormányzata 
Képviselı-testületének …/2013. (…) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról 
szóló 11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelet módosításáról”. A másik pedig a : „Tájékoztatás a 
Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerzıdéssel kapcsolatban”. Kérdezem, hogy van-e még 
valakinek más napirendi pont tárgyalására javaslata? Amennyiben nincs, aki egyetért a napirendi 
pontokkal így, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 11 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- az 
alábbi napirendi pontok tárgyalását fogadta el: 
 

 Napirend Elıterjesztı 

1. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének …/2013. (…) 
önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 7/2012. (III.30.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 

Basky András  
polgármester 

2. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének …/2013. (…) 
önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi  támogatásokról, valamint a 
gyermekjóléti alapellátásokról szóló 8/2012. (III.30.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 

Basky András  
polgármester 

3. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének .../2013. (…) 
önkormányzati rendelete a közterületek elnevezésének, valamint az elnevezésük 
megváltoztatására irányuló kezdeményezés és a házszám-megállapítás szabályairól 

Basky András  
polgármester 

4. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének ..…/2013. (……) 
önkormányzati rendelete a lakossági kezdeményezésre önkormányzati részvétellel 
megvalósuló magánerıs út és járdaépítésekrıl szóló 39/2005. (XII. 01.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 

Basky András  
polgármester 

5. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének  ..…/2013. (……) 
önkormányzati rendelete a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzetekrıl 

Basky András  
polgármester 
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6. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének …/2013. (…) 
önkormányzati rendelete a 2013. évi költségvetésrıl szóló 2/2013. (II.15.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 

Basky András  
polgármester 

7. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének …/2013. (…) 
önkormányzati rendelete a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló 11/2011. 
(IV.14.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Basky András  
polgármester 

8. Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Mőködési Szabályzatának  
módosítása  

Basky András  
polgármester 

9. Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás társulási megállapodásának módosítása Basky András  
polgármester 

10. Az önkormányzat 2014. évi belsı ellenırzési tervének jóváhagyása dr. Balogh László 
jegyzı 

11. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. évi munkaterve Basky András  
polgármester 

12. Tájékoztatás a 2014-2020 pályázati tervezési idıszakról Basky András  
polgármester 

13. A pszichiátriai betegek, illetve szenvedélybetegek nappali ellátására, és a pszichiátriai 
betegek és szenvedélybetegek közösségi ellátására, valamint a szenvedélybetegek 
alacsonyküszöbő közösségi ellátására vonatkozó feladat-ellátási szerzıdések 
megkötése 

Basky András  
polgármester 

14. Dr. Szabó Béla, dr Góhér Ilona, dr. Jankahidy Andrea és dr. Gócz Irén Anna 
háziorvosok támogatás iránti kérelme 

Basky András  
polgármester 

15. Tájékoztatás a Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerzıdéssel kapcsolatban Basky András  
polgármester 

16. Interpelláció Basky András  
polgármester 

 
Basky András polgármester: Még a napirendi pontok tárgyalása elıtt szeretném elmondani, hogy 
egy kis ajándékkal kedveskedtünk képviselı társaimnak, melyet az asztalon megtalál mindenki. Széles 
körő az a megmozdulás, mely ilyenkor karácsony környékén gondol azokra, akiknek szükségük van a 
segítségre. Gondolok például a cipısdoboz akcióra, melyen több mint 200 ajándék doboz győlt össze. 
dr. Svébisné Gombkötı Gizella is sok csomagot tudott szétosztani, melyet ezúton is köszönünk. A 
központi parkban áll mindenki karácsonyfája. Körülbelül két hete kaptam egy levelet a Nık a Nemzet 
Jövıéért Egyesülettıl, mely meghirdette a Királykisasszonyok és Királyfiak Otthona elnevezéső cím 
elnyerését. Naptári évente az a település nyerheti el a címet, ahol az elızı év december 31-én 
megállapított statisztikai létszámhoz viszonyított legnagyobb százalékos mértékő az ott lakó újszülött 
létszámnövekedés. A 2012. évi adatok alapján Lajosmizse a harmadik helyen végzett. 141 kisgyermek 
született 2012-ben Lajosmizsén, és holnap 3 órakor ünnepélyes keretek között köszöntjük ıket, melyre 
várunk mindenkit szeretettel. Remélem sokan el tudnak majd jönni. Ez a magas születési szám sok 
dolognak köszönhetı, többek között, hogy a településen olyan intézkedések történtek, mellyel a 
kisgyerekeseknek kedveztünk, például megépült a bölcsıde, bıvült az óvoda, és az iskola felújítása is 
megtörtént. Annak reményében, hogy a jövıben is sok kisgyermek fog születni a településen, Boldog 
Karácsonyt kívánok mindenkinek! Most pedig kezdjük meg a napirendi pontok tárgyalását. 
 
1. Napirendi pont 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének …/2013. (…) önkormányzati rendelete 
az egyes szociális ellátásokról szóló 7/2012. (III.30.) önkormányzati rendelet módosításáról  
Elıadó: Basky András polgármester 

 
Basky András polgármester: Eddig az önkormányzat különféle jogcímeken adhatott segélyt, most 
jogszabályi változások ezt egyszerősítették, és önkormányzati segély lett a neve. Ezt kell átvezetnünk 
a rendeleten. PTK, ÖIB tárgyalta, elfogadásra javasolta.  
Van-e ezzel kapcsolatosan valakinek kérdése, véleménye, javaslata? Amennyiben nincs, aki elfogadja 
a rendelet módosítást, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 11 igen 
szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- az alábbi rendeletet alkotta. 
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Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 26/2013. (...)  
önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 7/2012. (III.30.)  

önkormányzati rendelet módosításáról 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a szociális igazgatásról és a szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (1) bekezdésében, 25. § (3) bekezdés bb) pontjában, 32. 
§ (3) bekezdésében, , 45. § (1) bekezdésében, valamint a 132. § (4) bekezdés g) pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. 
§ (1) bekezdés 8. pontjában foglalt feladatkörében eljárva, Lajosmizse Város Önkormányzata 
Képviselı-testületének a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló 11/2011. (IV.14.) önkormányzati 
rendelet 1. melléklet 1.1.w. és 3.1.l. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi, 
Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság és az Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága 
véleményének kikérésével a következıket rendeli el:  

1. § 

(1) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének az egyes szociális ellátásokról szóló 
7/2012. (III.30.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 1. § (4) bekezdés a) pontja 
helyébe a következı rendelkezés lép:  

[Az egyes pénzbeli és természetbeni ellátások iránti kérelmek esetében] 

„a) az önkormányzati segély iránti kérelmet a 2. melléklet szerinti nyomtatványon,”. 

2. § 

(1) A Rendelet 4. § helyébe a következı rendelkezés lép: 

„4. § 

(1) Az Önkormányzat az Szt. 45. § (1) bekezdésében meghatározott személy részére az Szt. 45. § (4) 
bekezdésében meghatározott esetekben, figyelemmel a (3) bekezdésben foglaltakra, eseti jelleggel 
önkormányzati segélyt biztosít. 

(2) Az önkormányzati segély a Rendelet 2. mellékletének benyújtásával igényelhetı. 

(3) Önkormányzati segély igényelhetı különösen:  

a) a családot ért elemi kár esetén, 

b) eseti gyógyszerkiadás mérséklésére, amennyiben a kérelmezı a kérelem benyújtásának 
idıpontjában nem részesül közgyógyellátásban, 

c) főtési szezonban két alkalommal a főtési költségek csökkentése céljából, amennyiben a 
kérelmezı rendszeres szociális ellátásban nem részesül, 

d) a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartása érdekében, 

e) a gyermek iskoláztatásával vagy óvodai nevelésével kapcsolatos egyszeri kiadásokra, 
amennyiben a kérelem benyújtásának az idıpontjában a gyermek rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményre nem jogosult, 

f) ha a kérelmezı hajléktalan, 

g) elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásra. 

(4) Az önkormányzati segély megállapításához 

a) elemi kár esetén bármely hivatalos szerv igazolását, 

b) eseti gyógyszerkiadás esetén a gyógyszerköltség háziorvos vagy a gyógyszertár által 
kiállított igazolását, 

c) a főtés költségei esetében 

ca) gázfőtés esetén a főtési szolgáltató igazolását, vagy a közüzemi számla eredeti 
példányát, 
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cb) egyéb főtés mód esetén a tüzelıanyag kifizetését igazoló eredeti számlát, 

d) a gyermek nevelésbe vételét vagy annak megszőnését jogerıs gyámhivatali határozatát, 

e) a hajléktalanság tényét a hajléktalan személyeket ellátó intézmény eredeti igazolását, 

f) a gyermek iskoláztatásával vagy óvodai nevelésével kapcsolatos egyszeri kiadások 
igénylése esetén a gyermek iskolalátogatási igazolását, illetve az óvodai nevelést igazoló, 
óvoda által kiadott igazolást, 

g) a temetés költségeirıl az eltemettetı nevére kiállított számla eredeti példányát és a halotti 
anyakönyvi kivonatot 

kell benyújtani. 

(5) Nem állapítható meg önkormányzati segély  

a) ha a kérelmezı családjában az egy fıre jutó havi jövedelem meghaladja az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének 130 %-át, vagy 

b) hitelt érdemlıen megállapítást nyert, hogy a benyújtott jövedelemnyilatkozat, valamint az 
ahhoz csatolt igazolások adatai nem valósak, vagy 

c) a kérelmezı és a vele közös háztartásban élı családtagjai számára az ugyanazon rendkívüli 
élethelyzetre vagy létfenntartási gondra való hivatkozással 30 napon belül ismételten 
benyújtott kérelemre, 

d) a (3) bekezdés a) és g) pontja esetében, ha a kérelmet az annak alapjául szolgáló eseményt 
követı 60 napon túl nyújtották be. 

(6) Az önkormányzati segély egyszeri összege nem lehet kevesebb, mint 1.000 Ft és legfeljebb a (3) 
bekezdés 

a) a) pontja esetében 50.000,- Ft, 

b) b), d) és e) pontja esetében 3.000,- Ft, 

c) c) pontja esetében 5.000,- Ft, 

d) g) pontja esetében a helyben szokásos legolcsóbb temetési költség mértékének a 10%-a. 

(7) A (3) bekezdésben fel nem sorolt esetben az önkormányzati segély összegét a kérelem 
indoklásában foglaltak figyelembevételével kell megállapítani, azzal, hogy legfeljebb 10.000,- Ft 
adható. 

(8) Az igénylı és a vele közös háztartásban élı családtagjai számára összesen megállapított 
önkormányzati segély összege – az (6) bekezdés a) és d) pontjában foglalt kivétellel - az igénylést 
megelızı 1 évben nem haladhatja meg:  

a) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének az 50%-át, amennyiben a kérelmezı 
vagy a vele közös háztartásban élı közeli hozzátartozója rendszeres szociális ellátásban 
részesül,  

b) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 70 %-át, amennyiben a kérelmezı 
vagy a vele közös háztartásban élı közeli hozzátartozója rendszeres szociális ellátásban nem 
részesül.  

(9) Az Önkormányzat az önkormányzati segély felhasználásának ellenırzése keretében a felhasználást 
alátámasztó dokumentumok (számla, nyugta stb.) becsatolására hívhatja fel a jogosultat.” 
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3. § 

 (1) A Rendelet 4. § után a következı 4/A. §-sal egészül ki: 

„4/A. § 

(1) Az Önkormányzat az e rendeletben szabályozott önkormányzati segélyt méltányosságból abban az 
esetben is megállapíthatja,  

a) ha az igénylı és a vele közös háztartásban élı családtagjai számára megállapított önkormányzati 
segély összege az igénylést megelızı 1 évben meghaladta a 4. § (8) bekezdésben meghatározott 
összeghatárt, és a 4. § (3) bekezdés a) vagy g) pontjában meghatározott eset lépett fel, vagy 

b) ha az egy fıre jutó havi jövedelem a kérelmezı családjában vagy az egyedülálló kérelmezı esetén a 
4. § (5) bekezdésében elıírt jövedelmi feltételektıl eltér, feltéve, ha a kérelmezı a kérelem 
benyújtásával egyidejőleg hitelt érdemlıen igazolja, hogy a kérelem benyújtását közvetlenül 
megelızıen az alábbi körülmények valamelyike fennáll:  

ba) kérelmezıvel együtt élı közeli hozzátartozó 12 hónapon belül bekövetkezett halála, illetve 6 
hónap belül történt házasság felbontása miatt a kérelmezı családjában az egy fıre jutó jövedelem 
legalább 50%-kal csökkent,  

bb) kérelmezı tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevel, gondoz,  

bc) 12 hónapon belül a kérelmezı vagy házastársa, élettársa, bejegyzett élettársa álláskeresıvé vált 
és nem részesül foglalkoztatást helyettesítı támogatásban vagy rendszeres szociális segélyben,  

bd) kérelmezıt és családját elemi kár, katasztrófa sújtotta, illetve betegségbıl adódó rendkívüli 
gyógyszerkiadás lépett fel, és az eset összes körülményét mérlegelve az ellátás hiánya a kérelmezı 
vagy családja létfenntartását veszélyeztetné.  

(2) Az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott körülmények fennállása  

a) a ba) pont esetében a halotti anyakönyvi kivonat, illetve a házasság felbontását megállapító 
bírósági végzés és a jövedelemigazolások; 

b) a bb) pont esetében a magasabb összegő családi pótlékban vagy a fogyatékossági 
támogatásban vagy a gondozott személy után nyújtott ápolási díjban való részesülésrıl szóló 
igazolás;  

c) a bc) pont esetében az álláskeresési járadék folyósításáról szóló határozat, vagy az 
álláskeresıként történı nyilvántartásban állásról szóló Munkaügyi Központ által kiállított 
hatósági bizonyítvány;  

d) a bd) pont esetében az elemi kár felmérésérıl szóló biztosítási jegyzıkönyv vagy a 
kárfelmérést végzı szerv hivatalos igazolásának, illetve a gyógyszerköltség háziorvos vagy a 
gyógyszertár által kiállított igazolásának 

benyújtásával igazolható.  

(3) A méltányosság a kérelmezı és családja esetében az adott naptári évben legfeljebb két alkalommal 
gyakorolható.” 

 
4. § 

 
(1) A Rendelet 10. § (2) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: 

„(2) A Hivatal Pénzügyi Irodája a megállapított rendszeres pénzbeli szociális ellátásokat a 
jogerıs határozat alapján, minden hónap 5. napjáig a jogosultnak postai úton, kifizetési 
utalvánnyal megküldi, vagy határozatban feltüntetett szervnek átutalja, az önkormányzati 
segélyt a jogerıs határozat alapján a jogosult részére a házipénztárból, készpénzben azonnal 
kifizeti.” 
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5. § 

(1) A Rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 

6. § 

(1) A Rendelet 2. § (1) bekezdés b) pontjában az „átmeneti segély” szövegrész helyébe az 
„önkormányzati segély” szöveg lép. 

(2) A Rendelet 10. § (3) bekezdésében az „ügyfél által fizetendı gyógyszertámogatásként nyújtott 
átmeneti segély” szövegrész helyébe az „eseti gyógyszerkiadás mérséklésére nyújtott 
önkormányzati segély” szöveg lép. 

7. § 

(1) Hatályát veszti a Rendelet: 

1. 1. § (4) bekezdés b) pontja 

2. 2 § (1) bekezdés c) pontja, 

3. 5. §-a, 

4. 3. melléklete. 

8. § 

(1) Ez a rendelet 2014. január 1. napján lép hatályba, és a hatályba lépését követı napon hatályát 
veszti. 

Basky András                                                                                       dr. Balogh László  
polgármester                                                                                                      jegyzı 
 
 
A kihirdetés napja: 2013. …………. 
                                                                                                                  dr. Balogh László  
                                                                                                                            jegyzı 



1. melléklet a 26/2013. (...) önkormányzati rendelethez 
„2. melléklet a 7/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelethez 

Kérelem –önkormányzati segély megállapításához 
1. A kérelmezı adatai:  
1.1 az  igénylı neve : ……………………….…………………………………………….…… 

1.2 születéskori név: ……………………….…………………………………..……………… 

1.3 anyja neve: …………….……………………………………...…………………………… 

1.4 születési helye, ideje: ……………………………………………………………………… 

1.5 Lakóhelyének címe: ……………………..………………………………………………… 

1.6 Telefonszáma: ………………….………..………………………………………………… 

1.7 e-mail címe: …………………….………….……………………………………………… 

1.8 . rendszeres havi jövedelmének forrása: ….…………………………………..…………… 

1.9 rendszeres havi jövedelmének összege: …………………………………………………… 

2. A kérelmezıvel egy háztartásban élık adatai: 

 A B C D E 

 Név Születési ideje rokonsági foka foglalkozása jövedelme* 

1      

2      

3      

4      

*: az igazolására szolgáló irat alapján 

3. Egy fıre jutó havi családi nettó jövedelem: ....…………….............. Ft/hó. 

4. A kérelem rövid indokolása: 
……………………………..…………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………..…… 

Az önkormányzati segély megállapítását (megfelelı betőjel bekarikázandó. Egyidejőleg csak egy 
forma jelölhetı meg. )  

a) a családot ért elemi kár mérséklésére, 

b) eseti gyógyszerkiadás mérséklésére, 

c) a főtési költségek csökkentése céljából, 

d) nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartása érdekében, 

e) a gyermek iskoláztatásával vagy óvodai nevelésével kapcsolatos egyszeri kiadásokra, 

f) hajléktalanság fennállása miatt, 

g) elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásra 

h) egyéb:…………………………………………………………………………………………………. 

kérem. 

Kijelentem, hogy az általam szolgáltatott adatok a valóságnak megfelelnek. 

Kijelentem, hogy az általam indított ügyben az ügy iktatási számáról, az eljárás megindításának 
napjáról, az ügyintézési határidırıl, az ügy intézıjérıl, valamint annak elérhetıségérıl értesítést  

kérek – nem kérek 

Kijelentem, hogy a kért támogatás megállapítása esetén a fellebbezési jogomról lemondok. 

Lajosmizse, ………………..év………………….hó…………….nap. 
……………………………………………… 

                                                                                       Az igénylı aláírása 
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2. Napirendi pont 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének …/2013. (…) önkormányzati 
rendelete a gyermekvédelmi  támogatásokról, valamint a gyermekjóléti alapellátásokról szóló 
8/2012. (III.30.) önkormányzati rendelet módosításáról 
Elıadó: Basky András polgármester 
 
Basky András polgármester: Szintén az elıbb említett jogszabályi változás miatt kell módosítani ezt 
a rendeletünket is. Továbbá a Társulás még a régi néven szerepel itt, ezt is kijavítottuk. PTK, ÖIB 
tárgyalta, elfogadásra javasolta. Van-e ezzel kapcsolatosan valakinek kérdése, véleménye, javaslata? 
Amennyiben nincs, aki elfogadja a rendelet módosítást, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a 
Képviselı-testület 11 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- az alábbi rendeletet 
alkotta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



11 
 

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı – testületének 27/2013. (...)  
önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi támogatásokról, valamint a  

gyermekjóléti alapellátásokról szóló 8/2012. (III.30)  
önkormányzati rendelet módosításáról 

 
 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) 
pontjában, valamint a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 10. § (2) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva, 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról 
szóló 11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1.1.w. és 3.1.l. pontjában biztosított 
véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság és az 
Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága, valamint a Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, 
Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás társulási megállapodása VII. fejezet 9.a) pontjában 
biztosított véleményezési jogkörében eljáró Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és 
Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsa véleményének kikérésével a következıket rendeli 
el:  

1. § 

(1) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a gyermekvédelmi támogatásokról, 
valamint a gyermekjóléti alapellátásokról szóló 8/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelet 
(továbbiakban: Rendelet) 1. § (1) bekezdésében a „Lajosmizse és Felsılajos Egészségügyi, 
Gyermekjóléti és Szociális Intézményfenntartó Társulás” szövegrész helyébe a „Lajosmizse és 
Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás” szöveg lép. 

(2) A Rendelet 4. § (1) bekezdés a) pontjában a „szolgálat” szövegrész helyébe a „szolgáltatás” szöveg 
lép. 

(3) A Rendelet 4. § (3) bekezdésében a „Lajosmizse és Felsılajos Közoktatási Intézményfenntartói 
Társulása” szövegrész helyébe a „Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális 
Közszolgáltató Társulás” szöveg lép. 

2. § 

(1) Hatályát veszti a Rendelet 2. §-a.  

(2) Hatályát veszti a Rendelet 1. melléklete. 

3. § 

(1) Ez a rendelet 2014. január 1. napján lép hatályba és a hatályba lépését követı napon a hatályát 
veszti. 

Basky András                                                                                       dr. Balogh László  
polgármester                                                                                                  jegyzı 

A rendelet kihirdetésének napja: 2013. …………………... 

                                                                                                                   dr. Balogh László  
 jegyzı 
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3. Napirendi pont 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének .../2013. (…) önkormányzati rendelete 
a közterületek elnevezésének, valamint az elnevezésük megváltoztatására irányuló 
kezdeményezés és a házszám-megállapítás szabályairól 
Elıadó: Basky András polgármester 
 
Basky András polgármester: Ez a rendeletünk egy olyan területet szabályoz le, amit elég gyakran 
alkalmaztunk mostanában, hiszen sok utcanévvel foglalkoztunk az elmúlt idıben. Erre most egy 
rendeletet alkotunk, de eddig is ezt a mintát követtük, csak most szabályozva lesz. PTK bizottság 
tárgyalta, elfogadásra javasolta. Van-e ezzel kapcsolatosan valakinek kérdése, véleménye, javaslata? 
Amennyiben nincs, aki elfogadja a rendeletet, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a 
Képviselı-testület 11 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- az alábbi rendeletet 
alkotta. 
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Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
28/2013. (...) önkormányzati rendelete 

a közterületek elnevezésének, valamint az elnevezésük megváltoztatására irányuló 
kezdeményezés és a házszám-megállapítás szabályairól 

 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 3. 
pontjában foglalt feladatkörében eljárva,  Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a 
Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló 11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 
1.1.w. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi, Területfejlesztési és 
Közbeszerzési Bizottság véleményének kikérésével a következıket rendeli el: 

 
 

1. Általános rendelkezések 
 
1. § 

 
(1) A rendelet célja, hogy egységesen szabályozza Lajosmizse Város közigazgatási területén a 

közterületek elnevezését, az ingatlanok számozását, továbbá az utcanév- és házszámtábla 
elhelyezésének a rendjét a település mőködéséhez szükséges helyszíni tájékozódási feltételek 
javítása érdekében. 

(2) A város közigazgatási területén új közterületet elnevezni, új házszámot megállapítani, a 
korábban megállapított közterületnevet és házszámot megváltoztatni e rendelet szabályai 
szerint lehet. 

 
2. § 

E rendelet alkalmazásában: 
1. Közterület: az épített környezet alakításáról és védelmérıl szóló törvényben meghatározott terület. 
2. Közterületnév: a magyarországi hivatalos földrajzi nevek megállapításáról és nyilvántartásáról szóló 
kormányrendelet (továbbiakban: Korm.rendelet) szerinti közterületnév. 
3. Házszám: olyan számmal, szám vagy szám/bető formátumban meghatározott azonosító jel, amely 
az ingatlan-nyilvántartásban helyrajzi számmal jelölt ingatlanhoz tartozik, és amely az ingatlan térbeli 
beazonosítását szolgálja. 
 

2. A közterületek elnevezésére vonatkozó szabályok 
 

3.§ 
(1) Minden belterületi közterületet el kell nevezni, minden magánutat és külterületi közterületet el 

lehet nevezni.  
(2) Az újonnan kialakított közterület nevét a létrejöttét követı fél éven belül kell megállapítani. 
(3) Meglévı, elnevezett közterület természetes folytatásában lévı közterület külön elnevezési 

eljárás nélkül a már elnevezett közterület nevét kapja. 
 
 
 

4. § 
 

(1) A közterület elnevezésénél figyelemmel kell lenni a város jellegére, történelmére, 
hagyományaira, földrajzi adottságaira. Az elnevezés lehetıleg utaljon a közterületnek a 
településen belüli elhelyezkedésére, helytörténeti vonatkozásaira. 

(2) A közigazgatási területen több azonos elnevezéső közterület csak akkor lehet, ha a közterület 
jellege különbözı. Az azonos nevő közterületek legyenek egymással közvetlen kapcsolatban. 
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(3) Közterületet – figyelemmel a Korm.rendelet szabályaira – személyrıl, tárgyról, állatról, 
növényrıl, történelmi eseményrıl, földrajzi névrıl, elhelyezkedésrıl vagy fogalomról lehet 
elnevezni. 

 
5. § 

 
(1) A közterület elnevezése során törekedni kell arra, hogy az elnevezés rövid és közérthetı, a 

magyar nyelvhelyesség szabályainak megfelelı legyen. 
(2) A személyrıl történı elnevezés során törekedni kell arra, hogy az elnevezés olyan személynek 

állítson emléket, aki 
a)  a társadalmi élet bármely területén kimagasló érdemeket szerzett és 
b) élete, munkássága, valamely módon a településhez vagy a térséghez kötıdik, hozzájárult a 

település vagy térség fejlıdéséhez, vagy példa értékő lehet a város lakói számára. 
 

6. § 
 

(1) A közterület nevének megállapítását vagy megváltoztatását kezdeményezheti: 
a) a polgármester, 
b) a helyi önkormányzat képviselıje, 
c) a közterületen bejelentett lakcímmel rendelkezı állampolgárok legalább 10 %-a, 
d) a közterületen ingatlannal, székhellyel, telephellyel rendelkezı jogi személy. 

(2) A közterület nevét megváltoztatni az alábbi esetekben lehet: 
a) ha az azonos hangzású közterületnevek zavart keltıek és a névazonosság másként nem 

kezelhetı, 
b) ha a névhasználatban kimutatható változás következett be, 
c) ha a névhasználat a közérdek szempontjából nem megfelelı. 

 
 
 
 

7. § 
 

(1) A közterület elnevezésére vonatkozó elıterjesztést és az elnevezéssel kapcsolatban benyújtott 
észrevételeket a Képviselı-testület elé kell terjeszteni. 

(2) A közterület elnevezésével kapcsolatos döntést közzé kell tenni a honlapon, a döntéssel az 
adatok átvezetése érdekében meg kell keresni az ingatlan-nyilvántartást; tájékoztatás céljából 
meg kell küldeni a rendırkapitányságnak, a postahivatalnak, a tőzoltóságnak, a mentıknek és 
a közmő szolgáltatóknak. 

 
 
 

3. A házszám megállapítására vonatkozó szabályok 
 

8. § 
 

(1) A névvel ellátott közterület mentén lévı építési telkeket kérelemre házszámmal kell ellátni. 
(2) A házszámozásnál figyelemmel kell lenni azon beépítetlen telkekre is, melyek a késıbbi 

beépítéskor a közbensı házszámot kapják. 
(3) Egy közterületre nyíló több ingatlan azonos számmal nem jelölhetı. 
(4) Telekosztás, hiányzó vagy kettızött házszámok esetén a házszámot szám/betőjel formátumban 

az ABC nagybetőivel kell megkülönböztetni a kettıs, hármas és ékezetes betők alkalmazása 
nélkül. 

(5) Kialakult házszámozásnál telekegyesítést követıen az épületek megtartják eredeti 
házszámukat. 
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(6) Az (5) bekezdés szerinti esetet követı bontás(ok) és új épület építése, meglévı épületek 
összeépítése esetén a számokat kötıjellel össze kell vonni. 

(7) Amennyiben egy ingatlan több közterülettel is érintkezik, a házszámot arról a közterületrıl 
kell megállapítani, amely  
a) a rövidebbik telekoldallal határos, vagy 
b) felıl az ingatlan megközelíthetı, vagy 
c) az ingatlan bejárata esik. 

 
9. § 

 
(1) A házszámozás belterületen a közterületnek  

a) a település központjához közelebb esı végében, 
b) nagyobb forgalmú közterülettıl 
kezdıdik. 

(2) Az út, utca, köz (a továbbiakban együttesen: utca) házszámozása 1-tıl kezdıdıen, növekvı 
arab számozással történik, és a házszám növekedésének irányát tekintve az utca bal oldalán 
lévı ingatlanok páros, a jobb oldalon lévı ingatlanok páratlan számozást kapnak. 

(3) Terek esetén a házszámozás 1-tıl kezdıdıen folyamatos, az óramutató járásával megegyezı 
irányú. 

(4) A földrajzi okokból csak az egyik oldalán beépíthetı utcák házszámozása arab számozással 1-
tıl kezdıdıen folyamatos. 

(5) A tanyák számozása a kialakult rendet figyelembe véve folyamatos, emelkedı. 
(6) A város helyi építési szabályzata szerint beépítésre nem szánt területen fekvı ingatlannak 

akkor adható házszám, ha ott legalább alapozási munkával megkezdett építkezés van. 
 

10. § 
 

(1) A házszám megállapításáról szóló döntést az érintett ingatlannal rendelkezni jogosultakkal kell 
közölni. 

 
 
 
 
 

4. Névtáblák és házszámtáblák elhelyezése 
 

11. § 
 

(1) A közterület nevét jól látható módon, névtáblán kell feltüntetni. 
(2) A közterületek névtábláit a saroktelek kerítésén, ennek hiányában a saroképületen, vagy külön 

tartószerkezeten kell elhelyezni. 
(3) A névtábla kihelyezésével érintett ingatlan tulajdonosa vagy használója a névtábla 

kihelyezését tőrni köteles. A kihelyezés idıpontjáról elızetesen írásban értesíteni kell az 
érintett ingatlan tulajdonosát vagy használóját. 

(4) A névtáblák kihelyezésérıl, karbantartásáról, szükség esetén cseréjérıl az önkormányzat 
gondoskodik. 

(5) A közterület elnevezésének megváltoztatása esetén a régi elnevezést feltüntetı névtáblákat, a 
változásról szóló döntést követı egy évig, piros átlós vonallal áthúzva az eredeti helyén kell 
hagyni. Az új elnevezést feltüntetı névtáblákat közvetlenül a régi fölött vagy alatt kell 
elhelyezni. 

 
12. § 
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(1) A házszámot jelzı táblát (továbbiakban: házszámtábla) az ingatlan utcafronti kerítésére vagy a 
házfalára, az utcáról jól látható módon kell az ingatlan használójának, kezelıjének, ennek 
hiányában tulajdonosának elhelyezni. 

(2) A házszámtábla beszerzésérıl, kihelyezésérıl, olvasható állapotban tartásáról, szükség szerint 
cseréjérıl, pótlásáról az (1) bekezdés szerinti kötelezettnek kell gondoskodnia. 

 
5. Záró rendelkezések 

 
13. § 

 
(1) Ez a rendelet 2014. január 1. napján lép hatályba. 

 
14. § 

 
(1) Azon ingatlan tulajdonosa, ahol az ingatlan házszámozása hiányzik, e rendeletben foglalt 

kötelezettségének a rendelet hatályba lépését követı fél éven belül köteles eleget tenni. 
(2)  A 9. § (1) – (3) bekezdés rendelkezései a rendelet hatályba lépésekor már meglévı 

közterületek számozását nem érintik. 
 
 
Basky András                                                                                  dr. Balogh László  
polgármester                                                                                                     jegyzı 

A rendelet kihirdetésének napja: 2013. ……………... 

                                                                                                            dr. Balogh László  
                                                                                                                       jegyzı 
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4. Napirendi pont 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének ..…/2013. (……) önkormányzati 
rendelete a lakossági kezdeményezésre önkormányzati részvétellel megvalósuló magánerıs út és 
járdaépítésekrıl szóló 39/2005. (XII. 01.) önkormányzati rendelet módosításáról 
Elıadó: Basky András polgármester 
 
Basky András polgármester: 2005-ben lett szabályozva a lakossági kezdeményezésre önkormányzati 
részvétellel megvalósuló magánerıs út és járdaépítés. A rendelet 10 éves fennállása óta új útépítésre, 
vagy aszfaltszınyegezésre egyetlen lakossági pályázat sem érkezett, melynek oka valószínőleg a 
magas lakossági önrész, mely 50%. Az utóbbi 3-4 évben járdaépítési pályázat is csak a Móra Ferenc 
utcából érkezett, pedig nagyon sok helyen volna szükség járdaépítésre, vagy a meglévı régi járda 
felújítására. A városi szennyvízberuházás befejezése után nagy szükség lesz az útburkolatok teljes 
felületének felújítására, az utcák aszfaltszınyegezésére. Ezért az 50 %-ot megemelnénk 60 %-ra. 
Szerintem ezt mindenképpen támogatni kell, hiszen nagyon fontos lenne. Van-e valakinek kérdése, 
véleménye, javaslata ezzel kapcsolatosan? 
 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök, képviselı: Én nagyon megörültem ennek a rendelet tervezetnek, 
és örülök annak, hogy 50 %-ról 60 %-ra emeljük a hozzájárulást. Ez nagyon idıszerő volt már. A PTK 
bizottságnak volt egy észrevétele, hogy a 2. mellékletnél a pályázatoknak ne legyen beadási határideje, 
a keret erejéig lehessen pályázni.  
 
Basky András polgármester: Véletlenül maradt benne a szeptember 30., a keret erejéig lehet 
pályázatot beadni.  
 
Péli Szilveszter képviselı: Én is nagyon örülök a kezdeményezésnek, hiszen iszonyatos állapotban 
vannak a járdák, de azt kérem, hogy ezt majd nagyon szigorúan ellenırizzük, nehogy két év múlva el 
lehessen söpörni az egészet. Vagy meg lehetne határozni, hogy bizonyos utcáknál csak térkövet 
lehessen letenni.  
 
Basky András polgármester: Nyitott kapukat döngetsz, ezt mi is így gondoljuk. Eddig is úgy 
mőködött, hogy ha valaki járdát akart építeni, az önrészt be kellett fizetni az önkormányzathoz, és az 
önkormányzat rendelte meg a munkát, nehogy rossz minıségő legyen.  
 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök, képviselı: A szintkülönbségre is nagyon kell majd figyelni, úgy 
ahogyan a szélességre is.  
 
Orbán Antal képviselı: Én azt javaslom, hogy vigyük fel 60 %-ról 70 %-ra, mert nagyon sok helyen 
nincsen járda, és hátha így ösztönöznénk a lakosságot. 
 
Basky András polgármester: Én azt látom, hogy a rendeletben a lehetısége megvan ennek, de én 
hagynám így, mert a mi lehetıségeink is korlátozottak, de meg fogom szavaztatni ezt is. 
 
dr. Adonyi Lajos alpolgármester: Ez külön költségvetési tételként szerepel, vagy az út- és 
járdaépítésben van benne? 
 
Basky András polgármester: Eddig úgy mőködött, hogy beérkeztek az igények, ez külön soron 
megjelent. Most nem tudom, hogyan lesz. Elıször a 40 %-osok lesznek megvalósítva, és utána azok, 
akik kisebb százalékot vállalnak, amíg a keret ki nem merül. A költségvetési rendelet tervezésénél egy 
keretet meg kell majd határoznunk erre a célra.  
 
Orbán Antal képviselı: Az utóbbi 3 évben mennyi igény érkezett? 
 
Szilágyi Ödön irodavezetı: 2009-ben jött utoljára kérelem. 
 
Orbán Antal képviselı: Ezért javasolnám a 30 %-ot. 
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Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök, képviselı: Majd most a csatornázás miatt biztosan nagyobb lesz 
az igény. 
 
Basky András polgármester: Valószínőleg így lesz. Van-e még valakinek kérdése, véleménye, 
javaslata ezzel kapcsolatosan? Amennyiben nincs,  akkor most megszavaztatom Orbán Antal módosító 
javaslatát, mely szerint ne 60 %, hanem 70 % legyen a támogatás. Kérem, aki ezt elfogadja, 
kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 4 igen szavazattal – 0 
ellenszavazattal, 7 tartózkodással – nem fogadta el Orbán Antal módosító javaslatát. Így az eredeti 
rendelet tervezetet szavaztatom azzal, hogy a rendelet-tervezet 2. mellékletében a pályázatok beadásai 
határideje „folyamtos”. Kérem, aki ezt elfogadja, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a 
Képviselı-testület 11 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- az alábbi rendeletet 
alkotta. 
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Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 29/2013. (....) önkormányzati 
rendelete a lakossági kezdeményezésre önkormányzati részvétellel megvalósuló magánerıs út és 

járdaépítésekrıl szóló  
39/2005.(XII. 01.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva, Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a 
Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló 11/2011. (IV. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 
1.1.w. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi, Területfejlesztési és 
Közbeszerzési Bizottság véleményének kikérésével a következıket rendeli el: 
 

1. § 
 
(1) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a lakossági kezdeményezésre 
önkormányzati részvétellel megvalósuló magánerıs út és járdaépítésekrıl szóló 39/2005. (XII. 01.) 
önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2. § (5) bekezdése helyébe a következı rendelkezés 
lép: 
 

„(5) A költségvetésbıl támogatásra számító pályázatokat tárgyévben folyamatosan kell a 
pályázó utcaközösségnek az önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatában 
meghatározott Bizottsághoz címezve a Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatalhoz 
benyújtani.” 

 
2. § 

 
(1) A Rendelet 5. §-a helyébe a következı rendelkezés lép: 

 
„5. § 

 
(1) Az önkormányzati támogatás mértéke: 

 
a) új útépítés esetében a beruházás 60 %-a; 
b) járdaépítés és járdafelújítás esetében a beruházási költség 60 %-a;   
c)  aszfaltszınyegezésnél a beruházási költség 60 %-a 
 

(2)  Az (1) bekezdésben foglalt mértéknél magasabb arányú támogatásról a Képviselı-testület   dönt.” 
  
 

3. § 

(1)  A Rendelet 8. § (1) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: 

         „ (1) A rendelet 2. § (5) bekezdésében benyújtott pályázatokról tárgyévben elsı alkalommal a 
költségvetés elfogadását követı hónapban, ezt követıen a benyújtást követı 30 napon belül dönt a 
hatáskör gyakorlója.” 

 

 

4. § 
 

(1) A Rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 
(2) A Rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép. 
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5. § 

 
(1) A Rendelet 9. § (3) bekezdésében a „Polgármesteri Hivatal” szövegrész helyébe a 

„Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal” szöveg lép. 
 

6.  § 
 
(1)  Ez a rendelet 2013. december 20. napján lép hatályba és a hatályba lépését követı napon 

hatályát veszti.  
 
 
 

Basky András     dr. Balogh László  
    polgármester                      jegyzı 

 
 
 
A kihirdetés napja: 2013. …………….. 
         dr. Balogh László  
                jegyzı 
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1. melléklet a 29/2013. (...) önkormányzati rendelethez 
 
„2. melléklet a 39/2005. (XII. 01.) önkormányzati rendelethez 
 

NYILATKOZAT 

 

 

 

Alulírott …………………………………………………………………………………….. 

Lajosmizse, …………………………………………………….. …………sz. alatti lakos, a 

lakossági …………….. pályázattal kapcsolatban nyilatkozom, hogy a befizetési csekk átvéte- 

létıl számított 15 napon belül a beruházási költségek 40 %-át térítem az önkormányzat felé. 

 

Tudomásul veszem, hogy az elkészült …….. térítésmentesen önkormányzati tulajdonba ke- 

rül az átadást követıen. 

 

Lajosmizse, ……………………………………….. 

 

 

        

 

       ………………………………………. 

 

 

 

A  b e f i z e t é s i   c s e k k e t    á t v e t t e m. 

 

 

Lajosmizse, ……………………………… 

 

 

 

 

 

       ………………………………………..” 
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    2. melléklet a 29/2013. (...) önkormányzati rendelethez 
 
„3. melléklet a 39/2005. (XII. 01.) önkormányzati rendelethez 

 

 

RÉSZLETES PÁLYÁZATI KIÍRÁS 

 

 

 

1.) Lajosmizse Város Önkormányzata pályázatot ír ki a lakossági kezdeményezésre  
     önkormányzati részvétellel megvalósuló magánerıs út- és járdaépítésre, járdafelújításra,  
     valamint aszfaltszınyegezésre. 

 

2.) A pályázatnak tartalmaznia kell a rendelet 1, 2. mellékletében  foglaltakat. 

 

3.) A pályázatokat lezárt borítékban – feltüntetve az évet és a pályázat fajtáját „…. évi  
     lakossági út és járdaépítés, járdafelújítás vagy aszfaltszınyegezés”. 

     A pályázatok beadásának határideje: folyamatos 

     Helye: Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal 

     6050 Lajosmizse, Városház tér 1. 

 

4.) Az önkormányzati támogatás mértéke a beruházási költség %-ában: 

       útépítés:  60 % 

 járdaépítés:  60 %  

 járdafelújítás:  60 % 

 aszfaltszınyegezés: 60 % 

 

5.) A pályázatokat az önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatában meghatározott Bizottság , 
illetve egyéni pályázat esetén a polgármester bírálja el.” 
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5. Napirendi pont 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének  ..…/2013. (……) önkormányzati 
rendelete a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzetekrıl 
Elıadó: Basky András polgármester 
 
Basky András polgármester: A rendeletben csupán egy változás történik, mégpedig a háziorvosi és 
gyermekorvosi körzeteknél is átvezetjük azokat az utcanév változásokat, amelyeket a fogorvosi 
körzeteknél már megtettünk. ÖIB tárgyalta, elfogadásra javasolta. Van-e ezzel kapcsolatosan 
valakinek kérdése, véleménye, javaslata? Amennyiben nincs, aki elfogadja a rendelet-módosítást, 
kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 11 igen szavazattal – ellenszavazat, 
tartózkodás nem volt- az alábbi rendeletet alkotta: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



24 
 

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 30/2013. (...) önkormányzati rendelete  
a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzetekrıl 

 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az önálló orvosi tevékenységrıl szóló 2000. 
évi II. törvény 2. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az egészségügyrıl szóló 1997. évi 
CLIV. törvény 152. § (2) bekezdésében és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontjában foglalt feladatkörében eljárva, Lajosmizse Város 
Önkormányzata Képviselı-testületének a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló 11/2011. 
(IV.14.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 3.1. pontjában biztosított véleményezési jogkörében 
eljáró Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága véleményének kikérésével a következıket rendeli el: 
 
 

1. § 
 

(1) Önálló orvosi tevékenység területi ellátási kötelezettséggel az e rendeletben meghatározott 
háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzetben folytatható. 

 
(2) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete hat háziorvosi körzetet hoz létre, 

melyek területi leírását a rendelet 1. melléklete tartalmazza. 
 

(3) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete két házi gyermekorvosi körzetet 
hoz létre, melyek területi leírását a rendelet 2. melléklete tartalmazza. 

 
(4) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete három fogorvosi körzetet hoz létre, 

melyek területi leírását a rendelet 3. melléklete tartalmazza. 
 

2. § 
 

(1) Ez a rendelet 2013. december 31. napján lép hatályba. 

 
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejőleg hatályát veszti 

a.) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a háziorvosi, házi 
gyermekorvosi és fogorvosi körzetekrıl szóló 2/2005.(II. 18.) önkormányzati rendelet, 

b.) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a háziorvosi, házi 
gyermekorvosi és fogorvosi körzetekrıl szóló 2/2005.(II. 18.) rendeletének 
módosításáról szóló 16/2008. (V.16.) önkormányzati rendelet, 

c.) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a háziorvosi, házi 
gyermekorvosi és fogorvosi körzetekrıl szóló 2/2005. (II. 18.) rendeletének 
módosításáról szóló 21/2008. (VIII.14.) önkormányzati rendelet. 

 
(3) Nem lép hatályba Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 19/2013. (XI. 

04.) önkormányzati rendelete a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzetekrıl szóló 
2/2005. (II. 18.) önkormányzati rendelete módosításáról. 

. 
          Basky András                                                             dr. Balogh László  
          polgármester                                                                              jegyzı  
 
 
A rendelet kihirdetésének napja: 2013…………………. 
  
                                                                                                dr. Balogh László  
                                                                                                               jegyzı  
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2. melléklet a 30/2013. (...) önkormányzati rendelethez 
 

I. számú 
háziorvosi körzet területi leírása 

 
 

Belterület: 
- Árpád utca; 
- Bajcsy-Zsilinszky utca páratlan oldala 1-tol 29-ig; 
- Barakk telep (megszüntetés alatt lévı – Gábor Áron utca); 
- Baross tér; 
- Batthyány utca; 
- Bem utca páratlan oldala a 29. házszámtól végig; 
- Bethlen Gábor utca; 
- Csalogány utca; 
- Diófa utca; 
- Dózsa György út páratlan oldala 1-tıl - 43-ig; 
- Dózsa György út páros oldala 2-tıl 64-ig; 
- Elkerülı út; 
- Felszabadulás utca (megszüntetés alatt lévı); 
- Gábor Áron utca; 
- Gyártelep; 
- Hársfa utca; 
- Irinyi utca; 
- Jász utca; 
- Kálvin utca; 
- Kossuth Lajos utca páratlan oldala 1-tıl – 49/A-ig; 
- Kossuth Lajos utca páros oldala 2-tıl 34/B-ig; 
- Könyves Kálmán utca; 
- Lehel utca; 
- Malom köz; 
- Móra Ferenc utca; 
- Pázmány Péter utca; 
- Rákóczi utca; 
- Sipos Mihály utca  
- Tarnai utca páratlan oldala; 
- Szent Vendel utca; 
- Zrínyi utca; 
- Településszintő lakosok. 
 
Külterület: 
- Mizse tanya 0-tól 200/A-ig folyamatos (páros és páratlan). 
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II. számú 

háziorvosi körzet területi leírása 
 
 

Belterület: 
- Bánk bán utca; 
- Ceglédi út páratlan oldala; 
- Damjanich utca páros oldala 2-tıl 16-ig; 
- Dózsa György út páratlan oldala 129-tıl végig; 
- Dózsa telep utca páros oldala; 
- Eötvös Lóránd utca; 
- Gárdonyi Géza út; 
- Juhász Gyula út; 
- Katona József utca; 
- Kisfaludy utca; 
- Kossuth Lajos utca páros oldala 110-tıl végig; 
- Kölcsey Ferenc utca; 
- Május 1 út; 
- Mikszáth Kálmán út; 
- Orgona utca 1-tıl 2-ig folyamatos (páros és páratlan); 
- Rózsa utca; 
- Rudas László utca (megszüntetés alatt lévı- Bánk bán utca); 
- Ságvári utca; 
- Szent-Györgyi Albert utca; 
- Táncsics Mihály utca; 
- Telepi út páros oldala 0-tól 24-ig; 
- Telepi út páratlan oldala 1-tıl 19-ig; 
- Vásártér utca; 
- Viola utca. 
 
Külterület: 

- Mizse tanya 201-tıl 400-ig folyamatos (páros és páratlan); 
- Alsólajos tanya 33-tól folyamatos (páros és páratlan); 
- Alsólajos tanya 442-tıl folyamatos (páros és páratlan). 
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III. számú 
háziorvosi körzet területi leírása 

 
 
 

Belterület: 
- Bajcsy Zsilinszky utca páros oldala 2-tıl 54-ig; 
- Bodza köz; 
- Bodza utca; 
- Borostyán utca; 
- Deák Ferenc utca; 
- Dózsa György út páros oldala 66-tól 106/A-ig; 
- Dózsa György út páratlan oldala 47-tıl 103-ig; 
- Galagonya utca 1-tıl 15-ig folyamatos (páros és páratlan); 
- Galagonya utca 21-tıl végig folyamatos (páros és páratlan); 
- Gesztenye utca; 
- Hunyadi utca; 
- Kossuth Lajos utca páros oldala 36-tól 68-ig; 
- Kossuth Lajos utca páratlan oldala 51-tıl 95-ig; 
- Kökény utca; 
- Petrás köz; 
- Tarnai utca páros oldala; 
- Temetı köz; 
- Vasút utca; 
 
Külterület: 
- Bene tanya 155-tıl végig folyamatos (páros és páratlan); 
- Bene tanya 4501. hrsz-tıl végig, hrsz. folyamatos; 
- Berénybene tanya; 
- Közös tanya. 
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IV. számú 
háziorvosi körzet területi leírása 

 
 

Belterület: 
- Bajcsy Zsilinszky utca páros oldala 56-tól végig; 
- Bajcsy-Zsilinszky utca páratlan oldala31-tıl végig;  
- Bajza utca páratlan oldala végig;  
- Bajza utca páros oldala 20-tól végig; 
- Beneszél utca; 
- Damjanich utca páros oldala 20-tól 36-ig; 
- Damjanich utca páratlan oldala 29-tıl végig; 
- Dózsatelep utca páratlan oldala; 
- Fülemüle utca; 
- Kálmán Imre köz; 
- Kálmán Imre utca; 
- Kodály Zoltán utca; 
- Kossuth Lajos utca páros oldala 70-tıl 108-ig; 
- Kossuth Lajos utca páratlan oldala 97-tıl végig; 
- Liszt Ferenc utca; 
- Nyíri út; 
- Orgona utca 3-tól végig, folyamatos (páros és páratlan); 
- Pacsirta utca; 
- Szent Imre tér; 
- Széchenyi utca; 
- Telepi út páratlan oldala 21-tıl végig; 
- Telepi út páros oldala 26-tól végig; 
- Újváros telep (megszüntetés alatt lévı); 
- Városház tér. 
 
Külterület: 
- Alsóbene tanya; 
- Bene tanya 000000/4589. hrsz-tól 154. házszámig folyamatos (páros és páratlan). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



29 
 

V. számú 
háziorvosi körzet területi leírása 

 
 

Belterület: 
- Alkotmány utca; 
- Arany János utca páros oldala; 
- Barackvirág utca; 
- Bem utca páros oldala; 
- Bem utca páratlan oldala 1-tıl 27-ig; 
- Béke utca; 
- Bibó István utca; 
- Ceglédi út páros oldala 2-tıl végig; 
- Dózsa György út páros oldala 108-tól végig; 
- Erkel Ferenc utca; 
- Görgey Artúr utca, 
- Gróf Teleki Pál utca; 
- Illyés Gyula utca; 
- Jókai utca; 
- József Attila utca; 
- Kazinczy utca; 
- Madách utca; 
- Mathiász utca; 
- Mizsei utca; 
- Németh László utca; 
- Petıfi utca; 
- Radnóti Miklós utca páros oldala 2-tıl végig; 
- Rozmaring utca; 
- Szent István utca; 
- Wesselényi utca; 
- Ybl Miklós utca; 
 
Külterület: 

- Alsólajos tanya 34-tıl 235-ig folyamatos (páros és páratlan); 
- Alsólajos tanya 290-tıl 335-ig folyamatos (páros és páratlan); 
- Alsólajos tanya 452-tıl végig folyamatos (páros és páratlan). 
- Klábertelep tanya; 
- Méntelek tanya. 
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VI. számú 
háziorvosi körzet területi leírása 

 
 
 

Belterület: 
- Ady Endre utca; 
- Arany János utca páratlan oldala; 
- Attila utca; 
- Bajza utca páros oldala 2-tıl 18-ig; 
- Bartók Béla út; 
- Bercsényi Miklós utca; 
- Buckói út; 
- Damjanich utca páratlan oldala 1-tıl 27/B-ig; 
- Dankó Pista utca; 
- Dózsa György út páratlan oldala 107-tıl 127/I-ig; 
- Mátyás király utca; 
- Prímás utca; 
- Radnóti Miklós tér; 
- Radnóti Miklós utca páratlan oldala; 
- Szabadság tér; 
- Szent Lajos utca; 
- Szív utca; 
- Tavasz utca; 
- Vörösmarty utca. 
 
Külterület: 

- Mizse tanya 404-tıl végig folyamatos (páros és páratlan); 
- Mizse tanya 005200. hrsz-tól végig folyamatos. 
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3. melléklet a 30/2013. (...) önkormányzati rendelethez 

 
I. számú 

házi gyermekorvosi körzet területi leírása 
 

Belterület: 
- Ady Endre utca; 
- Arany János utca; 
- Attila utca; 
- Árpád utca; 
- Bajcsy-Zsilinszky utca páros oldala 40/A-tól 88/0004-ig; 
- Bajcsy-Zsilinszky utca páratlan oldala 9-tıl 47-ig; 
- Bánk bán utca; 
- Bartók Béla út; 
- Bem utca; 
- Beneszél utca; 
- Bercsényi Miklós utca; 
- Bibó István utca; 
- Bodza köz; 
- Bodza utca; 
- Borostyán utca; 
- Buckói út; 
- Ceglédi út; 
- Csalogány utca; 
- Dankó Pista utca páratlan oldala 1-tıl  27/A-ig; 
- Dankó Pista utca páros oldala 2-tıl 48-ig; 
- Deák Ferenc utca; 
- Dózsa György út páratlan oldala 93-tól 127/I-ig; 
- Dózsa György út páros oldala 36-tól 102/A-ig; 
- Elkerülı út; 
- Eötvös Lóránd utca; 
- Erkel Ferenc utca; 
- Felszabadulás utca (megszüntetés alatt lévı – Gábor Áron utca); 
- Gábor Áron utca; 
- Galagonya utca; 
- Gesztenye utca; 
- Gróf Teleki Pál utca; 
- Jász utca; 
- Kálmán Imre köz; 
- Kálmán Imre utca; 
- Katona József utca; 
- Kisfaludy utca; 
- Kodály Zoltán utca; 
- Kossuth Lajos utca páros oldala 56-tól 108-ig; 
- Kossuth Lajos utca páratlan oldala 83-tól 141-ig; 
- Kökény utca; 
- Kölcsey utca; 
- Lehel utca; 
- Liszt Ferenc utca; 
- Május 1. út; 
- Mathiász utca; 
- Mátyás király utca; 
- Mizsei utca; 
- Móra Ferenc utca; 
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- Orgona utca páros oldala 16-tól végig; 
- Orgona utca páratlan oldala 23-tól végig; 
- Pacsirta utca; 
- Petrás köz; 
- Prímás utca; 
- Radnóti Miklós tér; 
- Radnóti Miklós utca; 
- Rudas László utca (megszüntetés alatt lévı- Bánk bán utca); 
- Ságvári utca; 
- Szabadság tér; 
- Széchenyi utca; 
- Szent-Györgyi Albert utca; 
- Szent Imre tér; 
- Szent István utca; 
- Szent Lajos utca; 
- Tavasz utca; 
- Táncsics Mihály utca; 
- Temetı köz; 
- Városház tér; 
- Vasút utca; 
- Vörösmarty utca 
- Wesselényi utca, 
- Ybl Miklós utca. 
 
Külterület: 
- Bene tanya 000000/4589. hrsz-tól 99. házszámig folyamatos (páros és páratlan); 
- Bene tanya 115-tıl 443-ig folyamatos (páros és páratlan); 
- Berénybene tanya 0-tól 441-ig folyamatos (páros és páratlan); 
- Klábertelep tanya; 
- Méntelek tanya; 
- Mizse tanya. 
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II. számú 
házi gyermekorvosi körzet leírása 

 
 

Belterület: 
- Alkotmány utca; 
- Bajcsy-Zs. utca páros oldala 2-tıl 40-ig és 88/A-tól végig; 
- Bajcsy-Zs. utca páratlan oldala 1-tıl 7-ig és 49-tıl végig; 
- Bajza utca; 
- Barackvirág utca; 
- Barakk telep; 
- Baross tér; 
- Batthyány utca; 
- Bethlen Gábor utca 
- Béke utca;  
- Damjanich utca; 
- Dankó Pista utca páratlan oldala 29-tıl végig; 
- Dankó Pista utca páros oldala 50-tıl végig; 
- Diófa utca; 
- Dózsa György út páratlan oldala 1-tıl 89-ig és 129-tıl végig; 
- Dózsa György út páros oldala 2-tıl 34-ig és 106-tól végig; 
- Dózsatelep utca; 
- Fülemüle utca; 
- Gárdonyi Géza út; 
- Görgey Artúr utca; 
- Gyártelep; 
- Hársfa utca; 
- Hunyadi utca; 
- Illyés Gyula utca; 
- Irinyi utca; 
- Jókai utca; 
- József Attila utca; 
- Juhász Gyula út; 
- Kálvin utca; 
- Kazinczy utca; 
- Kossuth Lajos utca páratlan oldala 1-tıl 81-ig és 141/E-tıl végig; 
- Kossuth Lajos utca páros oldala 2-tıl 54-ig, és 110-tıl végig; 
- Könyves Kálmán utca; 
- Madách utca; 
- Malom köz; 
- Mikszáth Kálmán út; 
- Németh László utca; 
- Nyíri út; 
- Orgona utca páratlan oldala 1-tıl 21-ig; 
- Orgona utca páros oldala 2-tıl 14-ig; 
- Pázmány Péter utca; 
- Petıfi utca; 
- Rákóczi utca; 
- Rozmaring utca; 
- Rózsa utca; 
- Sipos Mihály utca; 
- Szent Vendel utca; 
- Szív utca; 
- Tarnai utca; 
- Telepi út; 
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- Újváros telep (megszüntetés alatt lévı); 
- Vásártér utca; 
- Viola utca; 
- Zrínyi utca; 
 
Külterület: 

- Alsóbene tanya; 
- Alsólajos tanya; 
- Bene tanya 100-tól 114/C-ig folyamatos (páros és páratlan); 
- Bene tanya 444-tıl végig folyamatos (páros és páratlan); 
- Berénybene tanya 444-tıl végig folyamatos (páros és páratlan); 
- Közös tanya folyamatos (páros és páratlan). 
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3. melléklet a 30/2013. (...) önkormányzati rendelethez 
 

I. számú 
fogorvosi körzet területi leírása 

Belterület: 
- Bajcsy-Zsilinszky utca páratlan oldal 23-tól végig, és páros oldal 68-tól végig; 
- Bajza utca; 
- Barakk telep (megszüntetés alatt lévı); 
- Damjanich utca; 
- Dankó Pista utca; 
- Dózsa György út páratlan oldal 79-tıl végig; 
- Dózsa telep utca; 
- Galagonya utca; 
- Gárdonyi Géza út; 
- Gyártelep; 
- Juhász Gyula út; 
- Kossuth Lajos utca páratlan oldal 113-tól végig, és páros oldal 84-tıl végig; 
- Mikszáth Kálmán utca; 
- Nyíri út; 
- Orgona utca; 
- Prímás utca; 
- Rózsa utca; 
- Szent Imre tér; 
- Széchenyi utca; 
- Szív utca; 
- Telepi út páratlan oldal 41-ig, páros oldal 48-ig; 
- Újváros telep (megszüntetés alatt lévı); 
- Vásártér utca; 
- Viola utca; 
- Vörösmarty utca. 
 
Külterület: 
- Bene tanya (kivéve: 100-114/C-ig) 
- Közös tanya 1- 35/B-ig folyamatos (páros és páratlan) 
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II. számú 
fogorvosi körzet területi leírása 

Belterület: - Ady Endre utca; 
- Bajcsy-Zsilinszky utca páratlan oldal 21-ig, és páros oldal 66-ig; 
- Baross tér; 
- Bartók Béla út; 
- Batthyány utca; 
- Bem utca páratlan oldal 29-tól végig, és páros oldal 24-tól végig; 
- Beneszél utca; 
- Bercsényi Miklós utca; 
- Bethlen Gábor utca; 
- Bodza köz; 
- Bodza utca; 
- Borostyán utca; 
- Buckói út; 
- Csalogány utca; 
- Deák Ferenc utca; 
- Diófa utca; 
- Dózsa György út páros oldal 66-tól végig; 
- Erkel Ferenc utca 13-tól 27-ig és 18-tól 40-ig; 
- Felszabadulás utca (megszüntetés alatt lévı – Gábor Áron utca); 
- Fülemüle utca; 
- Gábor Áron utca; 
- Gesztenye utca; 
- Hársfa utca. 
- Hunyadi utca; 
- Irinyi utca; 
- Kálmán Imre utca; 
- Kálvin utca; 
- Kodály Zoltán utca; 
- Kossuth Lajos utca páratlan oldal 111-ig, és páros oldal 82-ig; 
- Kökény utca; 
- Könyves Kálmán utca; 
- Lehel utca; 
- Liszt Ferenc utca; 
- Malom köz; 
- Mátyás király utca; 
- Móra Ferenc utca páratlan oldal 9-tıl végig, és páros oldal 12-tıl végig; 
- Pacsirta utca; 
- Pázmány Péter utca; 
- Petrás köz; 
- Rákóczi utca; 
- Szent Lajos utca; 
- Tarnai utca; 
- Tavasz utca; 
- Telepi út páratlan oldal 43-tól végig, páros oldal 50-tıl végig; 
- Temetı köz; 
- Szent Vendel utca; 
- Zrínyi utca; 
- Vasút utca. 
Külterület: 
- Bene tanya 100-114/C-ig folyamatos (páros és páratlan); 
- Méntelek tanya; 
- Mizse tanya; 
- Közös tanya 36-59-ig folyamatos (páros és páratlan) 
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III. számú 
fogorvosi körzet területi leírása 

Belterület: 
 
- Arany János utca; 
- Alkotmány utca; 
- Árpád utca; 
- Attila utca; 
- Bánk bán utca; 
- Barackvirág utca; 
- Béke utca; 
- Bem utca páratlan oldal 27-ig, és páros oldal 22-ig; 
- Bibó István utca; 
- Ceglédi út; 
- Dózsa György út páratlan oldal 77-ig, és páros oldal 64-ig; 
- Elkerülı út; 
- Eötvös Lóránd utca; 
- Erkel Ferenc utca páratlan oldal 11-ig és páros oldal 16-ig; 
- Görgey Artúr utca; 
- Gróf Teleki Pál utca; 
- Illyés Gyula utca; 
- Jász utca, 
- Jókai utca; 
- József Attila utca; 
- Katona József utca; 
- Kazinczy utca; 
- Kálmán Imre köz; 
- Kisfaludy utca; 
- Kölcsey utca; 
- Madách utca; 
- Május 1. út; 
- Mathiász utca; 
- Mizsei utca; 
- Móra Ferenc utca páratlan oldal 7-ig, és páros oldal 10-ig; 
- Németh László utca; 
- Petıfi utca; 
- Radnóti Miklós utca; 
- Radnóti Miklós tér, 
- Rozmaring utca; 
- Rudas László utca (megszüntetés alatt lévı- Bánk bán utca); 
- Ságvári utca; 
- Sipos Mihály utca; 
- Szabadság tér; 
- Szent István utca; 
- Szentgyörgyi Albert utca; 
- Táncsics Mihály utca; 
- Városház tér; 
- Wesselényi utca; 
- Ybl Miklós utca. 
Külterület 
- Alsóbene tanya; 
- Alsólajos tanya; 
- Berénybene tanya; 
- Klábertelep tanya, 
- Közös tanya 60- tól végig folyamatos (páros és páratlan) 
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Basky András polgármester: Az elıterjesztéshez tartozik egy határozat-tervezet, most ezt 
szavaztatom. Kérem, aki ezt elfogadja, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselı-
testület 11 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- az alábbi határozatot hozta: 
 
 
 
 
192/2013. (XII. 19.) ÖH. 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületnek a 
háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzetekr ıl szóló 
30/2013. (…) önkormányzati rendeletének elfogadásából 
adódó feladatok végrehajtása 
 
 

Határozat 
 

 
1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete felhatalmazza a 

polgármestert Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületnek a háziorvosi, 
házi gyermekorvosi és fogorvosi körzetekrıl szóló 302013. (………) önkormányzati 
rendeletében foglaltak figyelembevételével az érintett egészségügyi szolgáltatókkal 
az egészségügyi feladat-ellátási szerzıdések módosításra. 

 
2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete felkéri Lajosmizse város 

jegyzıjét, hogy a feladat-ellátási szerzıdések módosításáról, az egyes háziorvosi, 
házi gyermekorvosi körzetekhez tartozó lakosságszámról tájékoztassa az Országos 
Egészségbiztosítási Pénztár Dél-alföldi Területi Hivatalát. 
Felelıs: Képviselı-testület 
Határid ı:2013. december 19. 

 
 
 
 
 
6. Napirendi pont 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének …/2013. (…) önkormányzati 
rendelete a 2013. évi költségvetésrıl szóló 2/2013. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról 
Elıadó: Basky András polgármester 

 
Basky András polgármester: Elég gyakran kell a költségvetési rendeletünket módosítani. Most sok 
tételt tudunk rendezni, a helyére tenni. Az idei évben megváltozott a szociális támogatások 
nagyságrendje. Sokan részt vesznek a közmunka programba, így kevesebben vették igénybe a 
szociális támogatásokat. Amikor februárban a költségvetési rendeletet elfogadtuk, volt benne 17 millió 
forintnyi hitel tervezve a KEOP-os pályázat miatt. Az oktatás átszervezése miatt nem igazán láttuk 
elıre a költségeket, így nehéz volt elıre tervezni. Elkészült az iskola szigetelése, így több millió forint 
megtakarítás jelentkezett az IGSZ-nél. Rendezésre került az október havi bérkompenzáció is, továbbá 
a közfoglalkoztatás támogatási összege is október-november hónapra. Nagyobb összeg még a 
településfejlesztési hozzájárulás lakosság által befizetett összege, mely 12.603.065 Ft. A lekötött 
betétek és folyószámla után járó kamatok összege 2.500.000.- Ft. Sajnos a gépjármőadó várhatóan 
kevesebbre teljesül a 2013. évben, mint 2012. évben. Továbbá rendezı tételek szerepelnek még a 
módosításban. PTK, ÖIB tárgyalta, elfogadásra javasolta. Van-e ezzel kapcsolatosan valakinek 
kérdése, véleménye, javaslata?  
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Apró Ferenc képviselı: A gépjármőadót említetted, hogy kevesebb lesz az idén. Ez összefüggésben 
van azzal, hogy új cég hajtja be a kintlévıségeket? A 11 millió forint nem jelentéktelen, és az én adóm 
nem lett kevesebb. 
 
dr. Balogh László jegyzı: Az egyik oka a dolognak, hogy kevesebb lett a gépjármővek száma, a 
másik pedig, hogy a légrugós kamionok után adókedvezményt lehet igénybe venni, és ez csökkenti az 
adó összegét.  
 
Basky András polgármester: És ugye a befolyt összeg 60 %-át tovább kell utalnunk az államnak. 
Van-e még valakinek kérdése, véleménye, javaslata ezzel kapcsolatosan? Amennyiben nincs, aki 
elfogadja a rendelet-módosítást, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 11 
igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- az alábbi rendeletet alkotta: 
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Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
31/2013. (...) önkormányzati rendelete a 2013. évi költségvetésrıl szóló 

2/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 
törvény 34. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2)-(3) bekezdésében és a helyi önkormányzatok és 
szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségő szervek feladat- és 
hatásköreirıl szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés d) pontjában foglalt feladatkörében 
eljárva, Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a Szervezeti és Mőködési 
Szabályzatról szóló 11/2011. (IV. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1.1. w pontjában biztosított 
véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság 
véleményének, valamint l. melléklet 3.1.l pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró 
Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága kikérésével a következıket rendeli el: 
 
 

1. § 
 
(1) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a 2013. évi költségvetésrıl szóló 

2/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdés helyébe a következı rendelkezés lép: 
 
„(2) A Képviselı-testület Lajosmizse Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2013. évi 
költségvetésének 

 
a) tárgyévi költségvetési bevételek fıösszegét 1 805 225 e Ft-ban 

aa) mőködési költségvetést 1 159 473 e Ft-ban 

ab) felhalmozási költségvetést 645 752 e Ft-ban 

   

b) tárgyévi költségvetési kiadások fıösszegét 1 950 709 e Ft-ban 

ba) mőködési költségvetést 1 177 635  e Ft-ban 

bb) felhalmozási költségvetést 741 271 e Ft-ban 

bc) tartalékok 31 803 e Ft-ban 

melybıl: általános tartalék 10 346  e Ft-ban 

           és céltartalék 21 457 e Ft-ban 

c) tárgyévi költségvetési hiány összegét állapítja meg. 145 484 e Ft-ban 

   

d) A költségvetési hiány belsı finanszírozására szolgáló 
elızı évek maradványát 

145 484 e Ft-ban 

da) mőködési célra 34 680 e Ft-ban 

db) felhalmozási célra 110 804 e Ft-ban 

e) Költségvetési hiány belsı finanszírozását meghaladó 
összegének külsı finanszírozására szolgáló bevételek: 
Felhalmozási célú hitel felvétele 

 

 

0 

 

 

e Ft-ban 

hagyja jóvá.”   
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2. § 
 

(1) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a 2013. évi költségvetésrıl szóló 
2/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 

(2) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a 2013. évi költségvetésrıl szóló 
2/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép. 

(3) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a 2013. évi költségvetésrıl szóló 
2/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép. 

(4) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a 2013. évi költségvetésrıl szóló 
2/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép. 

(5) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a 2013. évi költségvetésrıl szóló 
2/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép. 

(6) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a 2013. évi költségvetésrıl szóló 
2/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép. 

(7) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a 2013. évi költségvetésrıl szóló 
2/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép. 

(8) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a 2013. évi költségvetésrıl szóló 
2/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép. 

(9) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a 2013. évi költségvetésrıl szóló 
2/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 9. melléklet lép. 

(10) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a 2013. évi költségvetésrıl szóló 
2/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 10. melléklet lép. 

(11) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a 2013. évi költségvetésrıl szóló 
2/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 11. melléklet lép. 

(12) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a 2013. évi költségvetésrıl szóló  
(13) 2/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 12. melléklet lép. 
(14) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a 2013. évi költségvetésrıl szóló 

2/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 13. melléklet lép. 
(15) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a 2013. évi költségvetésrıl szóló 

2/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 14. melléklet lép. 
(16) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a 2013. évi költségvetésrıl szóló 

2/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 15. melléklet lép. 
 
 

3. § 
 

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

 
 

 Basky András       dr. Balogh László  
   polgármester             jegyzı 
 

 
 
 
A kihirdetés napja: 2013. …………….. 

 dr. Balogh László  
           jegyzı 

 
 



42 
 

1. melléklet a 31/2013. (...) önkormányzati rendelethez 
 

„2. melléklet a 2/2013. (II.15.) önkormányzati rendelethez 
Lajosmizse Város Önkormányzat 2013. évi összevont bevétele 

Ezer Ft-ban 

Bevételek 

A. B. C. D. 
m ó d o s í t o t t    e l ı i r á n y z a t 

kötelezı  
önként 
vállalt 

államigazgatási  
 Összesen  

f e l a d a t 
  1. Mőködési bevételek 1 023 203 16 600 119 670 1 159 473 
  1.1. Mőködési bevételek 100 983 15 800 4 670 121 453 
  1.2. Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei  391 490     391 490 
    1.2.1. Helyi adók  345 800     345 800 
    1.2.2. Átengedett központi adók  38 890     38 890 
    1.2.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 6 800     6 800 
  1.3. Mőködési támogatások 471 959 0 115 000 586 959 
    1.3.1. Általános mőködéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatás 431 951   0 431 951 
    1.3.2. Központosított elıirányzatokból mőködési célúak  22 466   0 22 466 
    1.3.3. Kiegészítı támogatás 0   0 0 
    1.3.4. Egyéb mőködési célú központi támogatás 17 542   0 17 542 
    1.3.5. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 0 0 115 000 115 000 
  1.4. Egyéb mőködési bevételek 58 771 800 0 59 571 
    1.4.1. Mőködési célú támogatásértékő bevétel 58 771 800   59 571 
      1.4.1.1.ebbıl: Mőködési támogatás társadalombiztosítási alaptól  23 374     23 374 
    1.4.2. Mőködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl  0     0 
    1.4.3. Elızı évi mőködési célú maradvány átvétel        0 
    1.4.4. Elızı évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések        0 
  2. Felhalmozási bevételek 10 503 635 249 0 645 752 
  2.1. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek  8 324 0 0 8 324 
    2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése  0     0 
    2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tıke bevételei  8 324     8 324 
    2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei  0     0 
  2.2. Felhalmozási támogatások 379 0 0 379 
    2.2.1. Központosított elıirányzatokból fejlesztési célúak 379 0 0 379 
    2.2.2. Fejlesztési célú támogatások  0 0 0 0 
  2.3. Egyéb felhalmozási bevételek 1 800 635 249 0 637 049 
    2.3.1. Felhalmozási célú támogatásértékő bevétel 0 612 556 0 612 556 
    2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl 1 800 22 693 0 24 493 
    2.3.3. Elızı évi felhalmozási célú maradvány átvétel  0 0 0 0 
  3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.) 1 033 706 651 849 119 670 1 805 225 
  4. Finanszírozási bevételek 34 680 110 804 0 145 484 
  4.1 Hiány belsı finanszírozás bevételei 34 680 110 804 0 145 484 
    4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele 34 680 110 804 0 145 484 
      4.1.1.1. Mőködési célra 34 680     34 680 
      4.1.1.2. Felhalmozási célra   110 804   110 804 
    4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele 0 0 0 0 
      4.1.2.1. Mőködési célra       0 
      4.1.2.2. Felhalmozási célra       0 
  4.2. Hiány külsı finanszírozás bevételei 0 0 0 0 
    4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele       0 
    4.2.2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele       0 
    4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele       0 
    4.2.4. Értékpapírok kibocsátása       0 
  5. Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek       0 
  6. BEVÉTELEK ÖSSZESEN 1 068 386 762 653 119 670 1 950 709 
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Lajosmizse Város Önkormányzat 2013. évi összevont kiadásai 
Ezer Ft-ban 

Kiadások 

A. B. C. D. 

m ó d o s í t o t t    e l ı i r á n y z a t 

 
kötelezı  

önként 
vállalt 

államigazgatási 
 Összesen  

f e l a d a t 

1. Mőködési kiadások 966 954 31 868 178 813 1 177 635 

1.1. Személyi juttatás 333 027 10 979 18 925 362 931 
1.2. Munkaadókat terhelı járulékok és szociális 
hozzájárulási adó 

81 842 2 135 4 833 88 810 

1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások 370 812 7 056 6 745 384 613 

1.4. Egyéb mőködési kiadások 181 273 11 698 148 310 341 281 

  1.1.4.1. Mőködési célú támogatásértékő kiadás 165 773 1 404   167 177 
  1.1.4.2. Mőködési célú pénzeszközátadás 
államháztartáson kívülre 

0 10 294   10 294 

  1.1.4.3. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb 
juttatás,támogatás  

15 500   148 310 163 810 

  1.1.4.4. Elızı évi mőködési célú maradvány átadás 0     0 

1.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai        0 

2. Felhalmozási kiadások 28 598 712 673 0 741 271 

2.1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val  23 392 560 871 0 584 263 

2.2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val  5 206 117 884 0 123 090 

2.3. Egyéb felhalmozási kiadások 0 33 918 0 33 918 

  2.3.1. Felhalmozási célú támogatásértékő  kiadás   8 913   8 913 
  2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás 
államháztartáson kívülre  

  24 855   24 855 

  2.3.3. Elızı évi felhalmozási célú maradvány átadás   0   0 
  2.3.4. Befektetési célú részesedések vásárlása   150   150 
3. Tartalékok 31 803 0 0 31 803 
3.1. Általános tartalék 10 346 0 0 10 346 
3.2. Céltartalék 21 457 0 0 21 457 
4. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3.+4.) 1 027 355 744 541 178 813 1 950 709 
5. Finanszírozási kiadások 0 0 0 0 
5.1. Mőködési célú finanszírozási kiadások       0 
5.2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások       0 

6. Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások   0 0 0 
7. KIADÁSOK ÖSSZESEN (5.+6.) 1 027 355 744 541 178 813 1 950 709 
8. Költségvetési szervek finanszírozása 558 569       

    
   

Éves engedélyezett létszám elıirányzat (fı) 111,00 
Közfoglalkoztatottak létszáma (fı)  106 

 
 

„ 
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2. melléklet a 31/2013. (...) önkormányzati rendelethez 
„3. melléklet a 2/2013. (II.15.) önkormányzati rendelethez 

Lajosmizse Város Önkormányzat 2013. évi bevételei 
Ezer Ft-

ban 

Bevételek 

A. B. C. D. 
m ó d o s í t o t t    e l ı i r á n y z a t 

kötelez
ı 

önként 
vállalt 

államigazgatás
i  Összesen  

f e l a d a t 
1. Mőködési bevételek 922 574 15 800 115 000 1 053 374 
1.1. Mőködési bevételek 24 079 15 800   39 879 
1.2. Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei  391 490 0 0 391 490 
  1.2.1. Helyi adók  345 800     345 800 
  1.2.2. Átengedett központi adók  38 890     38 890 
  1.2.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 6 800     6 800 
1.3. Mőködési támogatások 471 959 0 115 000 586 959 
  1.3.1. Általános mőködéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó 
támogatás 

431 951     431 951 

  1.3.2. Központosított elıirányzatokból mőködési célúak  22 466     22 466 
  1.3.3. Kiegészítı támogatás       0 
  1.3.4. Egyéb mőködési célú központi támogatás 17 542     17 542 
  1.3.5. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése     115 000 115 000 
1.4. Egyéb mőködési bevételek 35 046 0 0 35 046 
  1.4.1. Mőködési célú támogatásértékő  bevétel 35 046     35 046 
  1.4.2. Mőködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl        0 
  1.4.3. Elızı évi mőködési célú maradvány átvétel        0 
  1.4.4. Elızı évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések        0 

2. Felhalmozási bevételek 10 503 635 
249 0 645 752 

2.1. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek  8 324 0 0 8 324 
  2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése        0 
  2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tıke bevételei  8 324     8 324 
  2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei        0 
2.2. Felhalmozási támogatások 379 0 0 379 
  2.2.1. Központosított elıirányzatokból fejlesztési célúak 379     379 
  2.2.2. Fejlesztési célú támogatások        0 

2.3. Egyéb felhalmozási bevételek 1 800 
635 
249 

0 637 049 

  2.3.1. Felhalmozási célú támogatásértékő bevétel   
612 
556 

  612 556 

  2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl 1 800 22 693   24 493 
  2.3.3. Elızı évi felhalmozási célú maradvány átvétel        0 

3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.) 933 077 651 
049 115 000 1 699 126 

4. Finanszírozási bevételek 28 424 98 471 0 126 895 
4.1 Hiány belsı finanszírozás bevételei 28 424 98 471 0 126 895 
  4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele 28 424 98 471 0 126 895 
    4.1.1.1. Mőködési célra 28 424     28 424 
    4.1.1.2. Felhalmozási célra   98 471   98 471 
  4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele 0 0 0 0 
    4.1.2.1. Mőködési célra       0 
    4.1.2.2. Felhalmozási célra       0 
4.2. Hiány külsı finanszírozás bevételei 0 0 0 0 
  4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele   0   0 
  4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele       0 
  4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele       0 
  4.2.4. Értékpapírok kibocsátása       0 
5. Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek       0 

6. BEVÉTELEK ÖSSZESEN 961 501 749 
520 115 000 1 826 021 
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Lajosmizse Város Önkormányzat 2013. évi kiadásai 
Ezer Ft-ban 

Kiadások 

A. B. C. D. 

m ó d o s í t o t t    e l ı i r á n y z a t 

kötelezı 
önként 
vállalt  

állami 
 Összesen  

f e l a d a t 

1. Mőködési kiadások 342 842 30 024 148 310 521 176 

1.1. Személyi juttatás 50 416 10 979   61 395 
1.2. Munkaadókat terhelı járulékok és szociális 
hozzájárulási adó 

11 255 2 135   13 390 

1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások 100 249 6 016   106 265 

1.4. Egyéb mőködési kiadások 180 922 10 894 148 310 340 126 

  1.1.4.1.Mőködési célú támogatásértékő  kiadás 165 422 600   166 022 
  1.1.4.2. Mőködési célú pénzeszközátadás 
államháztartáson kívülre 

  10 294   10 294 

  1.1.4.3. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb 
juttatás,támogatás  

15 500   148 310 163 810 

  1.1.4.4. Elızı évi mőködési célú maradvány átadás       0 

1.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai        0 

2. Felhalmozási kiadások 1 800 712 673 0 714 473 

2.1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val  1 800 560 871 0 562 671 

2.2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val    117 884 0 117 884 

2.3. Egyéb felhalmozási kiadások 0 33 918 0 33 918 

  2.3.1. Felhalmozási célú támogatásértékő  kiadás   8 913   8 913 
  2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás 
államháztartáson kívülre  

  24 855   24 855 

  2.3.3. Elızı évi felhalmozási célú maradvány átadás       0 
  2.3.4. Befektetési célú részesedések vásárlása   150   150 
3. Tartalékok 31 803 0 0 31 803 
3.1. Általános tartalék 10 346     10 346 
3.2. Céltartalék 21 457     21 457 
4. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3.) 376 445 742 697 148 310 1 267 452 
5. Finanszírozási kiadások 558 569 0 0 558 569 
5.1. Mőködési célú finanszírozási kiadások       0 
5.2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások       0 
5.3. Költségvetési szervek finanszírozása 558 569     558 569 

6. Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások 0 0 0 0 
7. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.+6.) 935 014 742 697 148 310 1 826 021 
    
Éves engedélyezett létszám elıirányzat (fı) 18 
Jogalkotás 1 

Park 6 

Piac, vásár 8 

Sport 3 

Közfoglalkoztatottak létszáma (fı) 106 
„ 
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3. melléklet a 31/2013. (...) önkormányzati rendelethez 
„4. melléklet a 2/2013.(II.15.) önkormányzati rendelethez 

Mőködési bevételek részletezése 
Ezer Ft-ban 

Megnevezés 

B. 

módosított 
elıirányzat 

1. Egyéb saját mőködési bevétel  33 919 

2. Mőködési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések  1 460 

3. Mőködési célú hozam- és kamatbevételek  4 500 

4. Mőködési bevételek összesen 39 879 
    

Közhatalmi bevételek részletezése 
Ezer Ft-ban 

Megnevezés 

B. 

módosított 
elıirányzat 

1. Gépjármőadó  38 890 

2. Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek 38 890 
3. Idegenforgalmi adó  5 800 

4. Iparőzési adó állandó jelleggel végzett iparőzési tevékenység után  340 000 

5. Talajterhelési díj 300 

6. Helyi adók és adójellegő bevételek   346 100 
7. Adópótlék, adóbírság  6 500 

8. Környezetvédelmi bírság   

9. Építésügyi bírság   

10. Egyéb bírság   

11. Bírságbevételek 6 500 
12. Egyéb közhatalmi bevételek   

13. Közhatalmi bevételek összesen 391 490 
 

„ 
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4. melléklet a 31/2013. (...) önkormányzati rendelethez 
„5. melléklet a 2/2013. (II.15.) önkormányzati rendelethez 

 Önkormányzat mőködési támogatásainak részletezése 

 
Ezer Ft-ban 

Megnevezés módosított 
elıirányzat 

1. Helyi önkormányzatok mőködésének általános támogatása 119 641 
1.1. Önkormányzati hivatal mőködésének támogatása 128 588 
1.2. Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatás 65 305 

1.2.1.   Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása 11 186 
1.2.2.   Közvilágítás fenntartásának támogatása 36 638 
1.2.3.   Köztemetı fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása 3 029 
1.2.4.   Közutak fenntartásának támogatása 14 452 
1.3. Beszámítás összege 105 724 
1.4. 2013. április 30-áig nyújtott éves támogatás összesen 88 169 
1.5. Egyéb kötelezı önkormányzati feladatok támogatása 31 472 
2. Egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok támogatása 218 085 

2.1. Óvodaped., és az óvodaped-ok nevelı munkáját kvetlenül segítık bértámogatása 133 539 
2.2. Óvodamőködtetési támogatás 20 898 
2.3. Ingyenes és kedvezményes, bölcsıdében elhelyezett gyermekek étkeztetése 102 
2.4. Ingyenes és kedvezményes gyermek étkeztetés támogatása (óvoda, iskola) 63 546 
3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 195 937 

3.1. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 115 000 
3.1.1.   Rendszeres szociális segély 18 900 
3.1.2.   Foglalkoztatást helyettesítı támogatás 76 526 
3.1.3.   2012.12.hóra járó idıskorúak járadéka 90 %-a 846 
3.1.4.   2012.12.hóra járó ápolási díj 75 %-a 2 678 
3.1.5.   Lakásfenntartási támogatás 15 750 
3.1.6.   Óvodáztatási támogatás 100 %-a 300 
3.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátáshoz 44 394 
3.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 22 264 

3.3.1.   Családsegítés 11 132 
3.3.2.   Gyermekjóléti szolgáltatás 11 132 
3.4. Szociális étkeztetés 3 288 
3.5. Házi segítségnyújtás 1 320 
3.6. Idıskorúak nappali intézményi ellátása 2 289 
3.7. Gyermekek napközbeni ellátása 7 382 
4. Könyvtári, közmővelıdési és múzeumi feladatok támogatása 13 288 
5. Mőködési támogatások összesen 546 951 
6. Központosított elıirányzatok 22 845 

6.1. Üdülıhelyi feladatok támogatása 8 846 
6.2. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása 9 052 
6.3. Nyári gyermekétkeztetés 4 395 
6.4. Könyvtári érdekeltségnövelı támogatás - felhalmozási célú 379 
6.5. Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása 173 
7. Támogatás összesen (5.+6.) 569 796 

 
„ 
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5. melléklet a 31/2013. (...) önkormányzati rendelethez 
 

„6. melléklet a 2/2013.(II.15.) önkormányzati rendelethez 

 
 

 
 

Egyéb mőködési célú központi támogatás részletezése 

 Ezer Ft-ban 

Megnevezés módosított 
elıirányzat 

1. Bérkompenzáció 17 542 

1.1. 2013. év 01-10. hó 15 846 

1.2. 2012. év 12. hó 1 696 

2. Egyéb mőködési célú központi támogatás 17 542 

      

   
Egyéb mőködési bevételek részletezése 

      

Megnevezés módosított 
elıirányzat 

1. Mőködési célú támogatásértékő bevétel központi költségvetési szervtıl 13 277 

1.1. Közfoglalkoztatás 12 698 

1.2. Közfoglalkoztatás - Parlagfő-irtás (3fı) 579 

2. Mőködési támogatás helyi önk-któl és ktgvetési szerveiktıl  21 769 

2.1. Felsılajos Községi Önkormányzattól: közös hivatal mőködtetésére 10 690 

2.2. Felsılajos Községi Önkormányzattól: közoktatásra 1 443 

2.3. Felsılajos Községi Önkormányzattól: szociális + egészségügyi szolgáltatás 9 636 

3. Mőködési célú támogatásértékő bevétel összesen 35 046 
 

„ 
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6. melléklet a 31/2013. (...) önkormányzati rendelethez 

„7. melléklet a 2/2013. (II.15.) önkormányzati rendelethez 
 
 Önkormányzat felhalmozási bevételeinek részletezése 
 
 Sajátos felhalmozási és tıke bevételek részletezése 

 
Ezer Ft-ban 

Megnevezés módosított 
elıirányzat 

1. Önkormányzati lakások értékesítés törlesztése 1 200 
2. Osztalék és hozambevétel 5 724 
3. Áfa-visszatérülés  1 400 
4. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tıke bevételei 8 324 
      

 Egyéb felhalmozási bevételek részletezése 

 
Ezer Ft-ban 

Megnevezés módosított 
elıirányzat 

1. Lajosmizséért Közalapítvány pályázat elıfinanszírozásának visszafizetése 0 

2. 
Fekete István Általános Iskola komplex energetikai korszerősítése Lajosmizsén   
KEOP-4.9.0/11-2011-0072 

115 

3. 
Lajosmizse település folyékony hulladéklerakó rekultiváció   
DAOP-5.2.1/E-09-2010-0004  

445 

4. 
Lajosmizse település szilárd hulladéklerakó rekultiváció   
DAOP-5.2.1/E-09-2010-0005  

935 

5. 
Lajosmizse "Meserét" Óvoda fejlesztése, bıvítés - korszerősítés"  
DAOP-4.2.1-11 

199 500 

6. 
Lajosmizse "Meserét" Óvoda fejlesztése, bıvítés - korszerősítés"  
DAOP-4.2.1-11 

7 690 

7. 
"Lajosmizse város vízvédelmi rendszerének fejlesztése"                       
DAOP-5.2.1/A-11-2011-0015 

203 824 

8. 
Mővelıdési Ház energetika pályázata "Helyi hı, és villamos energia igény 
kielégítése megújuló energiaforrásokkal"       
KEOP-4.10.0/A 

16 690 

9. 
Meserét Óvoda és Bölcsıde  "Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás 
energiatakarékos átalakítása"        
KEOP-2012-5.5.0/A 

0 

10. 
"Lajosmizsei Egészségház épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás 
hasznosítással kombinálva"     
KEOP-2012-5.5.0/B 

61 902 

11. 
Fekete István Általános Iskola komplex energetikai korszerősítése Lajosmizsén   
KEOP-4.9.0/11-2011-0072   (önerı támogatás) 

18 218 

12. 
Fekete István Általános Iskola komplex energetikai korszerősítése Lajosmizsén   
KEOP-4.9.0/11-2011-0072 (szállítói) 

103 237 

13. 
Lajosmizse város csatornahálózatának kiépítése és szennyvíztisztító telepének 
bıvítése KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0077 

  

14. Felhalmozási célú támogatásértékő bevétel 612 556 
 
 

Ezer Ft-ban 

Megnevezés módosított 
elıirányzat 

1. Babérkoszorú Temetkezési Kft. (kegyeleti közszolgáltatási szerzıdés) 1 800 
2. Lajosmizséért Közalapítvány pályázat elıfinanszírozásának visszafizetése 22 693 
3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Államháztartáson kívülrıl 24 493 
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7. melléklet a 31/2013. (...) önkormányzati rendelethez 
„8. melléklet a 2/2013. (II.15.) önkormányzati rendelethez 

 Nem intézményi keretek közötti szakfeladatok kiadásának alakulása 
Ezer Ft-ban 

  

fe
la

da
t 

  A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. M. N. O. P. 

  

Megnevezés Szakfeladat 
Személyi 
juttatás 

Munka-
adókat 
terhelı 
járulék 

Dologi 
és 

egyéb 
folyó 
kiadás 

Szociál-
politikai 
juttatás 

Mőködési célú 
támogatásértékő 

kiadás 

Mőködési 
célú 

pénzeszköz-
átadás 

államház-
tartáson 
kívülre 

Általá-
nos 

tartalék 

Cél-
tartalék 

Beruházás Felújítás 

Felhalmozási 
célú 

pénzeszközátadás 
államháztartáson 

kívülre 

Felhal-
mozási 

célú 
támoga-
tásértékő 
kiadás 

Befektetési 
célú 

részesedés 
vásárlása 

Összesen 

Engedé-
lyezett 

létszám-
keret (fı) 

1. K Víztermelés, -kezelés, -ellátás 360000     1 524           226 471         227 995   

2. K Szennyvíz győjtése, tisztítása, elhelyezése 370000                           0   

3. K 
Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyőjtése, 
szállítása, átrakása 

381103                           0   

4. K Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása 382101                 431         431   

5. K Lakó- és nem lakóépület építése 412000                           0   

6. K Folyadék szállítására szolgáló közmő építése 422100     800           32 547         33 347   

7. K Szállítást kiegészítı tevékenység (Út) 522001     16 967                     16 967   

8. Ö Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 680001     534                     534   

9. Ö Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (Piac) 680002 6 219 1 610 3 400                     11 229 8 

10. K Zöldterület-kezelés (Park) 813000 9 201 2 433 7 277           130         19 041 6 

11. K Közvilágítás 841402     25 464                     25 464   

12. K Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások 841403     4 957                     4 957   

13. Ö Civil szervezetek mőködési támogatása 890301           10 294         662     10 956   

14. Ö Rövid idıtartamú közfoglalkoztatás 890441                           0   

15. Ö 
Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb idıtartamú 
közfoglalkoztatása 

890442 15 298 2 047                       17 345   

16. K Sportlétesítmények mőködtetése és fejlesztése 931102 5 752 1 481 3 295             14 512       25 040 3 

17. K Köztemetı-fenntartás és -mőködtetés 960302                 1 800         1 800   

18. K Önkormányzati jogalkotás 841112 24 925 5 819 5 785   166 022   10 346 21 457 301 292 103 372 24 193 8 913 150 672 274 1 

19. K Önkormányzat igazgatási tevékenysége  841126     33 262                     33 262   

20. K Szociálpolitikai ellátás (2.7.melléklet) 882     3 000 163 810                   166 810   

21.   Összesen   61 395 13 390 106 265 163 810 166 022 10 294 10 346 21 457 562 671 117 884 24 855 8 913 150 1 267 452 18 

 
„ 

 



51 
 

8. melléklet a 31/2013. (...) önkormányzati rendelethez 
„9. melléklet a 2/2013.(II.15.) önkormányzati rendelethez 

Egyéb mőködési kiadás részletezése 

Mőködési célú támogatásértékő kiadás 

Ezer Ft-ban 

  
Megnevezés módosított 

elıirányzat 

1. Tőzoltóság 8 000 

2. Lajosmizsei Rendırırs 500 

3. Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 100 

4. Lajosmizse Közfeladat-ellátó Társulás 157 422 

5. Mőködési célú támogatásértékő kiadás összesen 166 022 
      

      
Mőködési célú pénzeszköz átadás Államháztartáson kívülre 

Ezer Ft-ban 

  
Megnevezés módosított 

elıirányzat 

1. Non-profit szervezetek 9 994 

1.1. Lajosmizséért Közalapítvány 6 864 
1.2. Sportszervezetek 2 000 

1.2.1.   Lajosmizsei Sakk Kör 100 
1.2.2.   Fekete István Általános Iskolai Sport Egyesület 125 
1.2.3.   Asztalitenisz Club 100 
1.2.4.   Lajosmizse Városi Labdarugó Club (felnıtt) 100 
1.2.5.   Lajosmizse Városi Labdarugó Club (utánpótlás) 300 
1.2.6.   Mizse Kézilabda Club 925 
1.2.7.   Lajosmizse Nıi Kézilabda Klub 100 
1.2.8.   Lajosmizsei UKC 150 
1.2.9.   Fınix Dance Tánc és Sport Egyesület (mőködési) 50 
1.2.10.   Fınix Dance Tánc és Sport Egyesület (versenyeztetés) 0 
1.2.11.   N-18 Lajosmizse Postaggalamb Sport Egyesület 50 

1.3. Lajosmizse Polgárır Egyesület 200 
1.4. Bursa Hungarica 100 
1.5. Karitasz alapítvány - Pszichiátriai betegek támogatása 300 
1.6. Aranyi Állatotthon Alapítvány 500 
1.7. Rákóczi Szövetség 30 
2. Egyház 100 

2.1.   Református Egyház 100 
3. Vállalkozások 200 

3.1.   Folyékony hulladék elszállítása 200 

4. 
Mőködési célú pénzeszköz átadás Államháztartáson kívülre összesen 

10 94 

 
„ 
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9. melléklet a 31/2013. (...) önkormányzati rendelethez 
 
„10. melléklet a  2/2013.(II.15.) önkormányzati rendelethez 

  Ellátottak pénzbeli juttatásai 
 

Ezer Ft-ban 
    A. B. 

  Megnevezés Szakfeladat 
módosított 
elıirányzat 

1. Otthonteremtési támogatás     
2. GYES-en és GYED-en lévık hallgatói hitelének célzott támogatása     
3. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülık természetbeni támogatása     
4. Kiegészítı gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítı gyermekvédelmi támogatás pótléka  882118 100 
5. Pénzben nyújtott óvodáztatási támogatás 882119 300 
6. Helyi megállapítású pénzben nyújtott rendkívüli germekvédelmi támogatás 882124 100 
7. Természetben nyújtott rendkívüli gyyermekvédelmi támogatás     
8. Természetben nyújtott óvodáztatási támogatás      
9. Egyéb családi támogatás 882117 11 500 
10. Családi támogatások (01+…+09)   12 000 
11. Ápolási díj 882115 0 
12. Mozgáskorlátozottak személygépkocsi-szerzési és -átalakítási támogatása     
13. Közgyógyellátás     
14. Helyi megállapítású ápolási díj     
15. Helyi megállapítású közgyógyellátás 882202 2 200 
16. Egyéb betegséggel és fogyatékossággal kapcsolatos nem társadalombiztosítási ellátások   3 570 
17. Betegséggel és fogyatékossággal kapcsolatos nem társadalombiztosítási ellátások (11+…+16)   5 770 
18. Foglalkoztatást helyettesítı támogatás 882111 92 000 
19. Egyéb foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások     
20. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (18+…+19)   92 000 
21. Hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez     
22. Lakásfenntartási támogatás 882113 17 500 
23. Adósságcsökkentési támogatás     
24. Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás     
25. Adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz- vagy áram fogyasztást mérı készülék biztosítása     
26. Adósságkezelési szolgáltatásban részesülıknek kifizetett lakásfenntartási támogatás     
27. Egyéb lakhatással kapcsolatos ellátások     
28. Lakhatással kapcsolatos ellátások (21+…+27)   17 500 
29. Állami gondozottak pénzbeli juttatásai     
30. Oktatásban résztvevık pénzbeli juttatásai     
31. Intézményi ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai     
32. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (29+…+31)   0 
33. Hadigondozottak Közalapítványát terhelı hadigondozotti ellátások     

34. 
A Nemzet Színésze címet viselı színészek havi életjáradéka, mővészeti nyugdíjsegényel, 
balettmővészeti életjáradék 

    

35. Az elhunyt akadémikusok hozzátartozóinak folyósított özvegyi- és árvaellátás     
36. A Nemzet Sportolója címmel járó járadék, olimpiai járadék, idıs sportolók szociális támogatása     
37. Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal által folyósított ellátások     
38. Idıskorúak járadéka 882112 0 
39. Rendszeres szociális segély 882111 21 000 
40. Átmeneti segély 882122 5 000 
41. Temetési segély 882123 1 800 
42. Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás 882112 940 
43. Természetben nyújtott rendszeres szociális segély     
44. Természetben nyújtott átmeneti segély 882122 1 500 
45. Természetben nyújtott temetési segély     
46. Rászorultságtól függı normatív kedvezmények 889967 1 300 

47. 
Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi elıírások alapján adott 
pénzügyi ellátás 

    

48. 
Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi elıírások alapján adott 
természetbeni ellátás 

882203 5 000 

49. Egyéb nem intézményi ellátások (33+…+48)   36 540 
50. Ellátottak pénzbeli juttatásai (10+17+20+28+32+49)    163 810 

„ 



53 
 

 
10. melléklet a 31/2013. (...) önkormányzati rendelethez 

„11. melléklet a 2/2013.(II.15.) önkormányzati rendelethez 
Felhalmozási kiadások részletezése 

Ezer Ft-ban 

  
Megnevezés 

módosított elıirányzat 
önként vállalt feladat 

1. 
Fekete István Általános Iskola komplex energetikai korszerősítése Lajosmizsén          KEOP-
4.9.0/11-2011-0072  

135 

2. 
Fekete István Általános Iskola komplex energetikai korszerősítése Lajosmizsén   KEOP-
4.9.0/11-2011-0072 (szállítói) 

103 237 

3. Sportcsarnok felújítása 14 512 

 4. Felújítási kiadások Áfa-val összesen 117 884 

 
5. 

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

32 547 

 
6. 

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

190 

 
7. 

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

241 

 
8. 

Lajosmizse "Meserét" Óvoda fejlesztése, bıvítés - korszerősítés"                             DAOP-
4.2.1-11 

199 500 

 
9. 

Lajosmizse "Meserét" Óvoda fejlesztése, bıvítés - korszerősítés"                                 DAOP-
4.2.1-11 (önrész) 

6 418 

 
10. 

"Lajosmizse város vízvédelmi rendszerének fejlesztése"                                      DAOP-
5.2.1/A-11-2011-0015 

203 824 

 
11. 

"Lajosmizse város vízvédelmi rendszerének fejlesztése"                                         DAOP-
5.2.1/A-11-2011-0015 (önrész) 

22 647 

 
12. 

Mővelıdési Ház energetika pályázata "Helyi hı, és villamosenergia igény kielégítése 
megújuló energiaforrásokkal"                                                                               KEOP-
4.10.0/A 

16 690 

 
13. 

Mővelıdési Ház energetika "Helyi hı, és villamosenergia igény kielégítése megújuló 
energiaforrásokkal"                                                                             KEOP-4.10.0/A  
(önrész) 

2 945 

 
14. 

Meserét Óvoda és Bölcsıde  "Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos 
átalakítása"                                                                              KEOP-2012-5.5.0/A 

0 

 
15. 

Meserét Óvoda és Bölcsıde  "Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos 
átalakítása"                                                          KEOP-2012-5.5.0/A (önrész)        

0 

 
16. 

"Lajosmizsei Egészségház épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás 
hasznosítással kombinálva"                                                                                                    
KEOP-2012-5.5.0/B 

61 902 

 
17. 

"Lajosmizsei Egészségház épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás 
hasznosítással kombinálva"                                                                                            KEOP-
2012-5.5.0/B (önrész) 

10 924 

 
18. Temetı  1 800 

 
19. Egyéb gép - magas nyomású mosó - Park 130 

 
20. Pályázati önrész felhalmozási pénzmaradványból 0 

 
21. Klíma - EGYSZI 251 

 
22. Szınyeg (Sportcsarnok) 122 

 
23. Optikai kábel kiépítés megkezdése 2 540 

 24. Beruházási kiadások Áfa-val összesen 562 671 
Egyéb felhalmozási kiadás részletezése 

Ezer Ft-ban 

  
Megnevezés 

módosított elıirányzat 
önként vállalt feladat 

1. Felhalmozási célú támogatásértékő kiadás 8 913 

1.1. 
Lajosmizse Közfeladat-ellátó Társulás - Lajosmizse "Meserét" Óvoda fejlesztése, bıvítés - 
korszerősítés" DAOP-4.2.1-11 (önrész) 

8 913 

2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás Államháztartáson kívülre 24 855 
2.1. Elsı lakáshoz jutók támogatása 1 500 
2.2. Lajosmizséért Közalapítvány pályázatának elıfinanszírozása 22 693 
2.3. Lajosmizséért Közalapítvány pályázatának felhalmozási támogatása 662 
3. Befektetési célú részesedések vásárlása 150 
4. Egyéb felhalmozási kiadások összesen 33 918 

„ 
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11. melléklet a 31/2013. (...) önkormányzati rendelethez 
 
„12. melléklet a 2/2013. (II.15.) önkormányzati rendelethez 

Lajosmizse Város Önkormányzat 2013. évi kiadásai 

Céltartalék részletezése 
Ezer Ft-ban 

Megnevezés Önkormányzat 

1. 2013. szeptember 01. nappal induló óvoda mőködési kiadása 4 744 

2. Civil szervezetek támogatása 0 

3. Sportcsarnok felújítása 0 

4. Erzsébet utalvány (IGSZ és az önállóan mőködı 
intézmények részére) 

0 

5. Régi városháza tőzvédelmére 200 

6. Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde 
székhelyintézménye (6050 Lajosmizse, Attila u.6.) épületének 
energetikai fejlesztése   - 8/2013. (III.29.) BM rendelet alapján 

6 513 

7. Lajosmizse Önkormányzat intézményeinek 
információtechnológiai fejlesztése 

10 000 

8. Céltartalék összesen 21 457 
 „ 
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12. melléklet a 31/2013. (...) önkormányzati rendelethez 
„15. melléklet a 2/2013. (II.15.) önkormányzati rendelethez 

IGSZ 2013. évi adatai 
Ezer Ft-ban 

Bevételek 

A. B. C. 

m ó d o s í t o t t    e l ı i r á n y z a t 

kötelezı  
önként 
vállalt   Összesen  

f e l a d a t 

  1. Mőködési bevételek 68 622 0 68 622 

  1.1. Mőködési bevételek 68 622   68 622 

  1.2. Egyéb mőködési bevételek 0 0 0 

   1.2.1. Mőködési támogatás államháztartáson belülrıl     0 

      1.2.1.1.ebbıl: Mőködési támogatás társadalombiztosítási alaptól      0 

  
  1.2.2. Mőködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson 
kívülrıl  

    0 

    1.2.3. Elızı évi mőködési célú maradvány átvétel     0 

    1.2.4. Elızı évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések     0 

  2. Felhalmozási bevételek 0 0 0 

  2.1. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek  0 0 0 

    2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése      0 

  2.2. Egyéb felhalmozási bevételek 0 0 0 

    2.2.1. Felhalmozási célú támogatásértékő bevétel     0 

  

  2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson 
kívülrıl 

    0 

   2.2.3. Elızı évi felhalmozási célú maradvány átvétel      0 

  3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.) 68 622 0 68 622 

  4. Finanszírozási bevételek 188 967 0 188 967 

    4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele 4 953 0 4 953 

     4.1.1. Mőködési célra 4 953   4 953 

     4.1.2. Felhalmozási célra     0 

   4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele 0 0 0 

      4.2.1. Mőködési célra     0 

      4.2.2. Felhalmozási célra     0 

   4.3. Önkormányzati támogatás  184 014 0 184 014 

      4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás 63 648   63 648 

      4.3.2. Önkormányzat saját bevételébıl 116 855   116 855 

      4.3.3. Központi költségvetésbıl (bérkompenzáció) 3 511   3 511 

  5. Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek     0 

  6. BEVÉTELEK ÖSSZESEN 257 589 0 257 589 
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IGSZ 2013. évi kiadásai 

Kiadások 

A. B. C. 

m ó d o s í t o t t    e l ı i r á n y z a t 

kötelezı  önként vállalt  
 Összesen  

f e l a d a t 

1. Mőködési kiadások 254 667 804 255 471 

1.1. Személyi juttatás 70 085   70 085 
1.2. Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási 
adó 

13 770   13 770 

1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások 170 812   170 812 

1.4. Egyéb mőködési kiadások 0 804 804 

  1.1.4.1. Mőködési támogatás államháztartáson belülre   804 804 
  1.1.4.2. Mőködési célú pénzeszközátadás államháztartáson 
kívülre 

    0 

  1.1.4.3. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb 
juttatás,támogatás  

    0 

  1.1.4.4. Elızı évi mőködési célú maradvány átadás     0 

1.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai      0 

2. Felhalmozási kiadások 2 118 0 2 118 

2.1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val  2 118 0 2 118 

2.2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val  0 0 0 

2.3. Egyéb felhalmozási kiadások 0 0 0 

  2.3.1. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülre     0 
  2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson 
kívülre  

    0 

  2.3.3. Elızı évi felhalmozási célú maradvány átadás     0 

3. Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások 0 0 0 
4. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3.) 256 785 804 257 589 
    
Éves engedélyezett létszám elıirányzat (fı) 42 
IGSZ 4 
Konyha 10 
Gépjármővezetı + Technikai dolgozók 17 
Óvoda konyha 10 
Bölcsıde konyha 1 
Közfoglalkoztatottak létszáma (fı)   

 
„ 
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13. melléklet a 31/2013. (...) önkormányzati rendelethez 
„18. melléklet a 2/2013. (II.15.) önkormányzati rendelethez 

Mővelıdési Ház és Könyvár 2013. évi bevételei 
Ezer Ft-ban 

Bevételek 

A. B. C. 

m ó d o s í t o t t    e l ı i r á n y z a t 

kötelezı  önként 
vállalt   Összesen  

f e l a d a t 

  1. Mőködési bevételek 4 300 0 4 300 

  1.1. Mőködési bevételek 4 300   4 300 

  1.2. Egyéb mőködési bevételek 0 0 0 

   1.2.1. Mőködési célú támogatásértékő bevétel     0 

      1.2.1.1.ebbıl: Mőködési támogatás társadalombiztosítási alaptól      0 

  
  1.2.2. Mőködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson 
kívülrıl  

    0 

    1.2.3. Elızı évi mőködési célú maradvány átvétel     0 

    1.2.4. Elızı évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések     0 

  2. Felhalmozási bevételek 0 0 0 

  2.1. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek  0 0 0 

    2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése      0 

  2.2. Egyéb felhalmozási bevételek 0 0 0 

    2.2.1. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülrıl     0 

  
  2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson 
kívülrıl 

    0 

   2.2.3. Elızı évi felhalmozási célú maradvány átvétel      0 

  3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2) 4 300 0 4 300 

  4. Finanszírozási bevételek 59 217 0 59 217 

    4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele 116 0 116 

     4.1.1. Mőködési célra 116   116 

     4.1.2. Felhalmozási célra     0 

   4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele 0 0 0 

      4.2.1. Mőködési célra     0 

      4.2.2. Felhalmozási célra     0 

   4.3. Önkormányzati támogatás  59 101 0 59 101 

    4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás 13 288   13 288 

    4.3.2. Önkormányzat saját bevételébıl 43 937   43 937 

    4.3.3. Központi költségvetésbıl (bérkompenzáció, könyvtár) 1 876   1 876 

  5. Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek     0 

  6. BEVÉTELEK ÖSSZESEN 63 517 0 63 517 
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Mővelıdési Ház és Könyvár 2013. évi kiadásai 
 

Kiadások 

A. B. C. 

m ó d o s í t o t t    e l ı i r á n y z a t 

kötelezı  önként vállalt  
 Összesen  

f e l a d a t 

1. Mőködési kiadások 57 790 1 000 58 790 

1.1. Személyi juttatás 26 313   26 313 
1.2. Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási 
adó 

7 087   7 087 

1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások 24 390 1 000 25 390 

1.4. Egyéb mőködési kiadások 0 0 0 

  1.1.4.1. Mőködési támogatás államháztartáson belülre     0 
  1.1.4.2. Mőködési célú pénzeszközátadás Államháztartáson 
kívülre 

    0 

  1.1.4.3. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb 
juttatás,támogatás  

    0 

  1.1.4.4. Elızı évi mőködési célú maradvány átadás     0 

1.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai      0 

2. Felhalmozási kiadások 4 727 0 4 727 

2.1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val  1 187 0 1 187 

2.2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val  3 540 0 3 540 

2.3. Egyéb felhalmozási kiadások 0 0 0 

  2.3.1. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülre     0 
  2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson 
kívülre  

    0 

  2.3.3. Elızı évi felhalmozási célú maradvány átadás     0 

3. Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások 0 0 0 
4. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3.) 62 517 1 000 63 517 
    
Éves engedélyezett létszám elıirányzat (fı) 11 
Közfoglalkoztatottak létszáma (fı)   

 
„ 
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14. melléklet a 31/2013. (...) önkormányzati rendelethez 
 
„20. melléklet a 2/2013. (II.15.) önkormányzati rendelethez 

Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi adatai 
Ezer Ft-ban 

Bevételek 

A. B. C. D. 

m ó d o s í t o t t   e l ı i r á n y z a t 

  
kötelezı  önként 

vállalt államigazgatási  
 Összesen  

f e l a d a t 

  1. Mőködési bevételek 351 0 4 081 4 432 

  1.1. Mőködési bevételek     4 081 4 081 

  1.2. Egyéb mőködési bevételek 351 0 0 351 

   1.2.1. Mőködési célú támogatásértékő bevétel 351     351 

      1.2.1.1.ebbıl: Mőködési támogatás társadalombiztosítási alaptól        0 

  
  1.2.2. Mőködési célú pénzeszköz átvétel 
államháztartáson kívülrıl  

      0 

    1.2.3. Elızı évi mőködési célú maradvány átvétel       0 

  
  1.2.4. Elızı évi költségvetési kiegészítések, 
visszatérülések 

      0 

  2. Felhalmozási bevételek 0 0 0 0 

  2.1. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek  0 0 0 0 

    2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése        0 

  2.2. Egyéb felhalmozási bevételek 0 0 0 0 

  
  2.2.1. Felhalmozási támogatás államháztartáson 
belülrıl 

      0 

  
  2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 
államháztartáson kívülrıl 

      0 

   2.2.3. Elızı évi felhalmozási célú maradvány átvétel        0 

  3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.) 351 0 4 081 4 432 

  4. Finanszírozási bevételek 158 865 0 0 158 865 

    4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele 0 0 0 0 

     4.1.1. Mőködési célra       0 

     4.1.2. Felhalmozási célra       0 

   4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele 0 0 0 0 

      4.2.1. Mőködési célra       0 

      4.2.2. Felhalmozási célra       0 

   4.3. Önkormányzati támogatás  158 865 0 0 158 865 

  
    4.3.1. Költségvetési törvény hivatal mőködési 
támogatása 

102 640     102 640 

      4.3.2. Felsılajos közös hivatal mőködési támogatása 10 690     10 690 

  
    4.3.3. Költségvetési törvény egyéb kötelezı 
önkormányzati feladatok támogatása 

31 471     31 471 

      4.3.4. Önkormányzat saját bevételébıl 12 125     12 125 

      4.3.5. Központi költségvetésbıl bérkompenzáció 1 939     1 939 

  5. Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek       0 

  6. BEVÉTELEK ÖSSZESEN 159 216 0 4 081 163 297 
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Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi kiadásai 
 

Kiadások 

A. B. C. D. 

m ó d o s í t o t t   e l ı i r á n y z a t 

kötelezı  önként 
vállalt államigazgatási  

 Összesen  
f e l a d a t 

1. Mőködési kiadások 121 442 0 23 568 145 010 

1.1. Személyi juttatás 73 483   13 545 87 028 
1.2. Munkaadókat terhelı járulékok és szociális 
hozzájárulási adó 

20 312   3 381 23 693 

1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások 27 647   6 642 34 289 

1.4. Egyéb mőködési kiadások 0 0 0 0 

  1.1.4.1. Mőködési támogatás államháztartáson belülre       0 
  1.1.4.2. Mőködési célú pénzeszközátadás 
Államháztartáson kívülre 

      0 

  1.1.4.3. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb 
juttatás,támogatás  

      0 

  1.1.4.4. Elızı évi mőködési célú maradvány átadás       0 

1.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai        0 

2. Felhalmozási kiadások 18 287 0 0 18 287 

2.1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val  18 287 0 0 18 287 

2.2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val  0 0 0 0 

2.3. Egyéb felhalmozási kiadások 0 0 0 0 

  2.3.1. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülre       0 
  2.3.2. Felhalmozási célú 
pénzeszközátadásállamháztartáson kívülre  

      0 

  2.3.3. Elızı évi felhalmozási célú maradvány átadás       0 

3. Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások 0 0 0 0 
4. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3.) 139 729 0 23 568 163 297 
      
Éves engedélyezett létszám elıirányzat (fı) 38 
Közfoglalkoztatottak létszáma (fı)   

 
„ 

 
 



15. melléklet a 31/2013. (...) önkormányzati rendelethez 
„21. melléklet a 2/2013. (II.15.) önkormányzati rendelethez 

Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal kiadásainak szakfeladatokra történı megbontása 

  

feladat 

  A. B. C. D. E. F. G. H. 

  

Megnevezés Szakfeladat 
Személyi 
juttatás 

Munka-
adókat 
terhelı 
járulék 

Dologi és 
egyéb folyó 

kiadás 
Tartalék Beruházás  Összesen 

Engedé-
lyezett 

létszám-
keret (fı) 

1. Á 
Területi általános végrehajtó igazgatási 
tevékenység 

841124 2 831 764 1480     5 075 1 

2. K 
Önkormányzatok és társulások általános 
végrehajtó igazgatási tevékenysége 

841126 73 483 20 312 27 647   18 287 139 729 32 

3. Á 
Adó, illeték kiszabása, beszedése, 
adóellenırzés 

841133 10 714 2 617 5162     18 493 5 

4.   Összesen   87 028 23 693 34 289 0 18 287 163 297 38 
 „ 

 
 
 
 



 
7. Napirendi pont 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének …/2013. (…) önkormányzati 
rendelete a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló 11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 
Elıadó: Basky András polgármester 
 
Basky András polgármester: Ennek a rendeletnek a módosítását is az indokolta, hogy létrejött az 
önkormányzati segély, ennek eredményeképpen hatályát veszti a gyermekvédelmi kedvezmény. A 
méltányos közgyógyellátás pedig jegyzıi hatáskörbıl önkormányzati hatáskörbe kerül át, és ezt a 
polgármester hatáskörébe ruháznánk, hogy ne kelljen a Képviselı-testületnek a segélyezés miatt 
üléseznie. ÜSB tárgyalta, elfogadásra javasolta. Van-e valakinek kérdése, véleménye, javaslata ezzel 
kapcsolatosan? Amennyiben nincs, aki elfogadja a rendelet-módosítást, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 11 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- az 
alábbi rendeletet alkotta: 
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Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének  
32/2013. (...) önkormányzati rendelete   

a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló  
11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. 
cikk (1) bekezdés d) pontjában,  Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 53. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, Lajosmizse Város 
Önkormányzata Képviselı-testületének a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló 11/2011. 
(IV.14.) önkormányzati rendelet 1  melléklet 2.1.a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében 
eljáró Ügyrendi és Sport Bizottság véleményének kikérésével a következıket rendeli el: 
 
 

1. § 
 
 

(1) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a Szervezeti és Mőködési 
Szabályzatról szóló 11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelet 2. melléklete az 1. melléklet szerint 
módosul. 
 

2. § 
 

(1) Hatályát veszti Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a Szervezeti és 
Mőködési Szabályzatról szóló 11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 3) és 6) 
pontja. 

 
3. § 
 

(1) Ez a rendelet 2014. január 1. napján lép hatályba és a hatályba lépését követı napon hatályát 
veszti. 

 
 
 
Basky András         dr. Balogh László  
polgármester          jegyzı 
 
 
 
 
A kihirdetés napja: 2013. ……………... 

dr. Balogh László  
jegyzı 
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4. melléklet a 32/2013. (...) önkormányzati rendelethez 
 
 
 

1. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a Szervezeti és Mőködési 
Szabályzatról szóló 11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 1) pontja helyébe a 
következı rendelkezés lép: 

 
[ A Képviselı-testület által a polgármester hatáskörébe utalt ügyek] 

 
„1) Dönt az önkormányzati segély megállapításáról.” 
 
 

2. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a Szervezeti és Mőködési 
Szabályzatról szóló 11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelet 2. melléklete a következı 23. 
ponttal egészül ki: 

 
[ A Képviselı-testület által a polgármester hatáskörébe utalt ügyek] 
 
 
 „23. Dönt a méltányossági közgyógyellátásra való jogosultságról.” 
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8. Napirendi pont 
Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Mőködési Szabályzatának módosítása 
Elıadó: Basky András polgármester 
 
Basky András polgármester: Miután jóváhagyásra került a közterület felügyelet felállítása, ezt az 
SZMSZ-en is át kell vezetni. A hivatali létszám így egy fıvel megemelkedik, és ez a jegyzıi irodánál 
fog megjelenni. Van-e valakinek kérdése, véleménye, javaslata ezzel kapcsolatosan? Amennyiben 
nincs, aki elfogadja a határozat-tervezetet, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselı-
testület 11 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- az alábbi határozatot hozta: 
 
 
193/2013. (XII. 19.) ÖH. 
Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és  
Mőködési Szabályzatának módosítása  
 

Határozat 
 

1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete - az elıterjesztés mellékletét képezı 
- Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Mőködési Szabályzatának 
módosítását elfogadja. 

2) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete felhatalmazza a polgármestert a 
módosító Szervezeti és Mőködési Szabályzat aláírására.  

  
 Felelıs: Képviselı-testület, polgármester 

Határid ı: 2013. december 19. 
 
 
 
 
9. Napirendi pont 
Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás társulási megállapodásának módosítása 
Elıadó: Basky András polgármester 
 
Basky András polgármester: A megállapodásban két apró módosítás van. Az egyik, hogy amikor 
elfogadtuk a megállapodást, 4 ülést határoztunk meg benne évente, amit tartani kell kötelezıen, de 
törvényi elıírás szerint legalább 6 ülést kell tartani, így ezt javítanánk benne. A másik pedig, hogy a 
társulás mőködése során felmerülı vitás kérdésekben a Kecskeméti Törvényszék helyett, a 
Kecskeméti Munkaügyi és Közigazgatási Bíróság illetékes eljárni. ÖIB tárgyalta, elfogadásra 
javasolta. Van-e valakinek kérdése, véleménye, javaslata ezzel kapcsolatosan? Amennyiben nincs, aki 
elfogadja a határozat-tervezetet, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 11 
igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- az alábbi határozatot hozta: 
 
 
194/2013. (XII. 19.) ÖH. 
Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 
társulási megállapodásának módosítása 
 

Határozat 
 

 
1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete - az elıterjesztés 

mellékletét képezı - Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás társulási 
megállapodásának módosítását elfogadja. 

2) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete felhatalmazza a 
polgármestert a módosító társulási megállapodás aláírására, valamint az elfogadott 
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módosításnak megfelelıen az egységes szerkezető társulási megállapodás 
elkészítésére és aláírására.   

 
Felelıs: Képviselı-testület, polgármester 
Határid ı: 2013. december 19. 

 
 
 
 
 
10. Napirendi pont 
Az önkormányzat 2014. évi belsı ellenırzési tervének jóváhagyása 
Elıadó: Basky András polgármester 
 
Basky András polgármester: Még ebben az évben el kell fogadnunk a 2014-es belsı ellenırzési 
tervet. Jegyzı úrnak átadom a szót. 
 
dr. Balogh László jegyzı: Az ellenırzési tárgyakat úgy választottuk ki, hogy az idei évben nem 
minden ellenırzést tudtunk lefolytatni, így ezt mindenképpen pótolnánk. Valamint régen volt már 
ÁSZ ellenırzésünk, és ennek elébe mennénk. A belsı ellenıri feladatokat megbízással dr. Csikai Zsolt 
látja el.  
 
Basky András polgármester: Köszönöm szépen. PTK bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolta.  
Van-e valakinek kérdése, véleménye, javaslata ezzel kapcsolatosan? Amennyiben nincs, aki elfogadja 
a határozat-tervezetet, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 11 igen 
szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- az alábbi határozatot hozta: 
 
 
195/2013. (XII. 19.) ÖH. 
Az önkormányzat 2014. évi belsı ellenırzési tervének jóváhagyása 
 

Határozat 
 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete jóváhagyja az önkormányzat 2014. 
évi belsı ellenırzési tervét, amely jelen elıterjesztés 1. mellékletét képezi. 
Felelıs: Képviselı-testület, jegyzı. 
Határid ı: 2013. december 19. 

 
 
 
 
 
11. Napirendi pont 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. évi munkaterve 
Elıadó: Basky András polgármester 
 
Basky András polgármester: A munkatervet is minden évben meg szoktuk tárgyalni. Vannak 
sarokpontok, amiket elıre tudunk, hogy mikor kell tárgyalni. Ilyen például a költségvetés, a 
zárszámadás, de leginkább az élet írja, hogy mikor mirıl kell tárgyalnunk. Ettıl függetlenül ütemezni 
kell a munkát. Egy dolgot szeretném ha beleírnánk a munkatervbe, mégpedig, hogy minden intézmény 
alapító okiratát március környékén felül kellene vizsgálni. ÜSB tárgyalta, elfogadásra javasolta. Van-e 
valakinek kérdése, véleménye, javaslata ezzel kapcsolatosan?  
 
Dömötör Klára Edit irodavezetı: Csak annyit szeretnék mondani, hogy 2014. január 31-ig kell 
felülvizsgálni az alapító okiratokat törvényi elıírás alapján.  
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Basky András polgármester: Köszönöm, akkor a januári ülésre vegyük fel. Van-e még valakinek 
kérdése, véleménye, javaslata? Amennyiben nincs, aki elfogadja a határozat-tervezetet, ezzel a 
kiegészítéssel, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 11 igen szavazattal – 
ellenszavazat, tartózkodás nem volt- az alábbi határozatot hozta: 
 
 
 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
196/2013. (XII. 19.) NORMATÍV határozata                                                                                                                                                                                                                                 
Lajosmizse Város Önkormányzata 
Képviselı-testületének 2014. évi munkaterve 
 

Határozat 
 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testülete az alábbiakban fogadja el a Képviselı-testület 
2014. évi munkatervét:  

Lajosmizse Város Önkormányzata 
Képviselı-testületének 
2014. évi munkaterve  

 
A Képviselı-testületi ülések helye: Lajosmizse Város Városháza díszterme 
 
A Képviselı-testületi ülés idıpontja és napirendi pontjai: 
 
2014. január 
 
1. Jelentés a 2013. július 1-tıl 2013. december 31-ig tartó idıszakban a Képviselı-testület által 
meghozott és 2013. december 31-ig lejárt határidejő határozatainak végrehajtásról  

Elıterjesztı:     dr. Balogh László jegyzı 
Elıkészítéséért felelıs:    dr. Balogh László jegyzı 
Elıkészítésében résztvevı:              Gyurgyik Erzsébet vezetıi referens 

Elızetes bizottsági tárgyalás:   - 
 
2.  Beszámoló a Lajosmizsei Önkormányzati Tőzoltó Parancsnokság 2013. évi munkájáról
 Elıterjesztı:     Basky András  polgármester  
 Elıkészítéséért felelıs:    dr. Balogh László jegyzı 
 Elıkészítésében résztvevı:              Gyurgyik Erzsébet vezetıi referens 

Elızetes bizottsági tárgyalás:   Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési  
      Bizottság 

 
3. Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete intézményvezetıi 
beosztására kiírt pályázati felhívásra benyújtott ajánlatok elbírálása 

Elıterjesztı:     Basky András polgármester 
Elıkészítéséért felelıs:     dr. Balogh László jegyzı 
Elıkészítésében résztvevı:    Nagy Judit intézményi referens  
Elızetes bizottsági tárgyalás:   Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága 
 

4. Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményei alapító okiratának felülvizsgálata 
Elıterjesztı:     Basky András polgármester 
Elıkészítéséért felelıs:     dr. Balogh László jegyzı 

       Elıkészítésében résztvevı:  Rostásné Rapcsák Renáta intézményi referens 
Elızetes bizottsági tárgyalás:   Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága 

Ügyrendi és Sport Bizottság 
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5. Interpelláció 
 
2014. február 
 
1. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének …/2014. (….) önkormányzati rendelete a 

2014. évi költségvetésrıl      

Elıterjesztı:     Basky András polgármester 
Elıkészítéséért felelıs:     dr. Balogh László jegyzı 
Elıkészítésében résztvevı:    Dömötör Klára Edit irodavezetı 
      Intézményvezetık 
Elızetes bizottsági tárgyalás: Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési 

Bizottság   

       Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága 
Mezıgazdasági és Gazdaságfejlesztési 
Bizottság 

       Ügyrendi és Sport Bizottság   
     

2. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének …/2014. ( …) önkormányzati 
rendelete a 2013. évi költségvetésrıl szóló 2/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet 
módosításáról    

Elıterjesztı:     Basky András polgármester 
Elıkészítéséért felelıs:     dr. Balogh László jegyzı 
Elıkészítésében résztvevı:    Dömötör Klára irodavezetı 
Elızetes bizottsági tárgyalás:  Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési 

Bizottság 
 

3. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének  .../2014. (...) önkormányzati 
rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális alapellátásokról szóló 15/2011. (V. 20.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 

   Elıterjesztı:     Basky András polgármester 
Elıkészítéséért felelıs:     dr. Balogh László jegyzı 
Elıkészítésében résztvevı:               Bai Tímea csoportvezetı  
Elızetes bizottsági tárgyalás:   Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési  
      Bizottság 

        Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága 
4.  Interpelláció 

 

2014. március        

 
1. Lajosmizse Város Képviselı-testületének Lajosmizse és Felsılajos települések helyi 

hulladékgazdálkodási tervérıl szóló 25/2008. (XII.11.) rendeletének felülvizsgálata 
 

Elıterjesztı:     Basky András polgármester 
Elıkészítésért felelıs:    dr. Balogh László jegyzı 
Elıkészítésben résztvevı:   Kasnyikné Földházi Tünde környezetvédelmi  
      ügyintézı   
Elızetes bizottsági tárgyalás:    Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési  
      Bizottság 
 

2. Lajosmizse Város Kulturális rendezvény naptárának elfogadása 

Elıterjesztı:     Basky András polgármester 
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Elıkészítéséért felelıs:     dr. Balogh László jegyzı 
Elıkészítésében résztvevı:    Nagy Judit intézményi referens  
Elızetes bizottsági tárgyalás:   Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága 

 
 
 
3. Lajosmizse Város Önkormányzatának 2014. évi közbeszerzési terve 

      Elıterjesztı:     Basky András polgármester 
      Elıkészítéséért felelıs:     dr. Balogh László jegyzı  
      Elıkészítésében résztvevı:   Szilágyi Ödön irodavezetı 
      Elızetes bizottsági tárgyalás:  Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési 

Bizottság 
4. Interpelláció 
 
 
2014. április 
 
1.  Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének …/2014. (…) önkormányzati 

rendelete 2013. évi költségvetésrıl szóló 2/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet 
végrehajtásáról. Lajosmizse Város Önkormányzatának 2013. évi zárszámadása  

Elıterjesztı:     Basky András polgármester 
Elıkészítéséért felelıs:     dr. Balogh László jegyzı 
Elıkészítésében résztvevı:   Dömötör Klára Edit irodavezetı   
Elızetes bizottsági tárgyalás:  Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési 

Bizottság 
 

2. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének .../2014. (…) önkormányzati 
rendelete a 2014. évi költségvetésrıl szóló …/2014. (...) önkormányzati rendelet módosításáról    

       Elıterjesztı:     Basky András polgármester 
       Elıkészítéséért felelıs:    dr. Balogh László jegyzı 
       Elıkészítésében résztvevı:    Dömötör Klára irodavezetı 

Elızetes bizottsági tárgyalás: Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési 
Bizottság 

 
3. 2013. évi belsı ellenırzési jelentés  

Elıterjesztı:     dr. Balogh László jegyzı 
       Elıkészítéséért felelıs:     dr. Balogh László jegyzı 
       Elıkészítésében résztvevı:    dr. Csikai Zsolt belsı ellenır 

Elızetes bizottsági tárgyalás:  Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési 
Bizottság 

4. Lajosmizse Város Önkormányzata környezetvédelemrıl szóló 7/2008. (III.20.) önkormányzati 
rendeletének felülvizsgálata  

Elıterjesztı:     Basky András polgármester 
       Elıkészítéséért felelıs:     dr. Balogh László jegyzı 
       Elıkészítésében résztvevı:    Kasnyikné Földházi Tünde környezetvédelmi  
       ügyintézı 

Elızetes bizottsági tárgyalás:  Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési 
Bizottság 

 
5. Interpelláció 
 
2014. május 
 
1.  A 2014. évi Környezetvédelmi Nap program-tervezetének elfogadása 

      Elıterjesztı:     Basky András polgármester 



 
 

70 
 

 

      Elıkészítéséért felelıs:     dr. Balogh László jegyzı  
      Elıkészítésében résztvevı:  Kasnyikné Földházi Tünde  környezetvédelmi 

ügyintézı   
Elızetes bizottsági tárgyalás:  Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága 

Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési 
Bizottság 

 
 
 
2. Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának értékelése 

      Elıterjesztı:     Basky András polgármester  
      Elıkészítéséért felelıs:     dr. Balogh László jegyzı 
      Elıkészítésében résztvevı:   Rostásné Rapcsák Renáta intézményi referens  

 Elızetes bizottsági tárgyalás:   Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága 

 
3. Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal beszámolója a 2013. évben végzett munkáról  

Elıterjesztı:     dr. Balogh László jegyzı   
Elıkészítéséért felelıs:     dr. Balogh László jegyzı 
Beszámoló elkészítéséért felelıs:                  Gyurgyik Erzsébet vezetıi referens 
Elıkészítésében résztvevı:   Muhariné Mayer Piroska aljegyzı 
      Közös Önkormányzati Hivatal munkatársai 
Elızetes bizottsági tárgyalás:  Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési 

Bizottság 
Önkormányzatok Intézményeinek Bizottsága

      Mezıgazdasági és Gazdaságfejlesztési  
Bizottság 

       Ügyrendi és Sport Bizottság 
 

4. Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete átfogó beszámolója 
a 2013. évrıl 

Elıterjesztı:     Basky András polgármester  
Elıkészítéséért felelıs:     dr. Balogh László jegyzı 
Beszámoló elkészítéséért felelıs:                  IGSZ vezetı 
Elıkészítésében résztvevı:   Nagy Judit intézményi referens 

      Elızetes bizottsági tárgyalás:  Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési 
Bizottság  

  Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága 
 
5.   Lajosmizse Város Mővelıdési Háza és Könyvtára átfogó beszámolója a 2013. évrıl 

Elıterjesztı:     Basky András polgármester  
Elıkészítéséért felelıs:     dr. Balogh László jegyzı 
Beszámoló elkészítéséért felelıs:                  Guti Istvánné igazgató 
Elıkészítésében résztvevı:   Nagy Judit intézményi referens 

       Elızetes bizottsági tárgyalás:   Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága 
  Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési 

Bizottság  
 
6. Interpelláció 
 
2014. június  
 

1. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének .../2014. (…) önkormányzati 
rendelete a 2014. évi költségvetésrıl szóló …/2013. (...) önkormányzati rendelet módosításáról    
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       Elıterjesztı:     Basky András polgármester 
       Elıkészítéséért felelıs:    dr. Balogh László jegyzı 
       Elıkészítésében résztvevı:    Dömötör Klára Edit irodavezetı 

Elızetes bizottsági tárgyalás: Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési 
Bizottság 

 
2.   XXI. Lajosmizsei Napok programjának elfogadása 

Elıterjesztı:     Basky András polgármester  
Elıkészítéséért felelıs:     dr. Balogh László jegyzı 
Elıkészítésében résztvevı:  Kasnyikné Földházi Tünde környezetvédelmi 

ügyintézı   
Elızetes bizottsági tárgyalás:   Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága  

 
3.   Lajosmizse Város Környezetvédelmi Programjának felülvizsgálata 

Elıterjesztı:     Basky András polgármester  
Elıkészítéséért felelıs:     dr. Balogh László jegyzı 
Elıkészítésében résztvevı:  Kasnyikné Földházi Tünde környezetvédelmi 

ügyintézı   
Elızetes bizottsági tárgyalás:   Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága  

Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési 
Bizottság 
Mezıgazdasági és Gazdaságfejlesztési 
Bizottság 
Ügyrendi és Sport Bizottság 

4. Interpelláció 
 
2014. július       Szünet 

 
2014. augusztus 
 

1. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének .../2014. (…) önkormányzati 
rendelete a 2014. évi költségvetésrıl szóló …/2014. (...) önkormányzati rendelet módosításáról    

       Elıterjesztı:     Basky András polgármester 
       Elıkészítéséért felelıs:    dr. Balogh László jegyzı 
       Elıkészítésében résztvevı:    Dömötör Klára Edit irodavezetı 

Elızetes bizottsági tárgyalás: Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési 
Bizottság 

 
2.   Jelentés az önkormányzat 2014. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról   

 Elıterjesztı:     Basky András polgármester  
 Elıkészítéséért felelıs:    dr. Balogh László jegyzı 
 Elıkészítésében résztvevı:   Dömötör Klára Edit irodavezetı  
 Elızetes bizottsági tárgyalás:                 Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési    

       Bizottság 
 
3. Jelentés a 2014. január 1-tıl 2014. június 30-ig tartó idıszakban a Képviselı-testület által 

meghozott és 2014. június 30-ig lejárt határidejő határozatainak végrehajtásról  
      Elıterjesztı:     dr. Balogh László jegyzı 

 Elıkészítéséért felelıs:    dr. Balogh László jegyzı 
Elıkészítésében résztvevı:               Gyurgyik Erzsébet vezetıi referens  

      Elızetes bizottsági tárgyalás   - 

 
4. Interpelláció 
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2014. szeptember 
 

1. Beszámoló a település közbiztonságának helyzetérıl a közbiztonság érdekében tett 
intézkedésekrıl, és az azzal kapcsolatos feladatokról  

Elıterjesztı:     Basky András polgármester  
Elıkészítéséért felelıs:     dr. Balogh László jegyzı 
Beszámoló elkészítésében közremőködı:  Kecskeméti Városi Rendırkapitányság 

képviselıje 
Elıkészítésében résztvevı:   Gyurgyik Erzsébet vezetıi referens 

   Elızetes bizottsági tárgyalás:   Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési     
                                                                                Bizottság 

 

2.   Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz 
Elıterjesztı:     Basky András polgármester  
Elıkészítéséért felelıs:     dr. Balogh László jegyzı 
Elıkészítésében résztvevı:   Gyurgyik Erzsébet vezetıi referens 

  Elızetes bizottsági tárgyalás:   Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési  
        Bizottság 
        Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága 
3. Interpelláció 

 

2014. október 

 

1. Lajosmizse Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetési koncepciója 
     Elıterjesztı:      Polgármester 
     Elıkészítéséért felelıs:     dr. Balogh László jegyzı 
     Elıkészítésében résztvevı:     Dömötör Klára Edit Irodavezetı  

Elızetes bizottsági tárgyalás: Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési 
Bizottság 
Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága

       Mezıgazdasági és Gazdaságfejlesztési  
Bizottság 

       Ügyrendi és Sport Bizottság 
 

2.  A Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás 
elnökének beszámolója a Társulási Tanács munkájáról  

 Elıterjesztı:      Polgármester 
Elıkészítésért felelıs:    dr. Balogh László jegyzı 
Elıkészítésben résztvevı:    Rostásné Rapcsák Renáta intézményi referens 
Elızetes bizottsági tárgyalás:    Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési  
       Bizottság 

 Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága 
Mezıgazdasági és Gazdaságfejlesztési 
Bizottság 
Ügyrendi és Sport Bizottság 

3. Interpelláció 

2014. november 

 
1. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének .../2014. (…) önkormányzati 
rendelete a 2014. évi költségvetésrıl szóló …/2014. (...) önkormányzati rendelet módosításáról    

       Elıterjesztı:     Polgármester 
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       Elıkészítéséért felelıs:    dr. Balogzh László jegyzı 
       Elıkészítésében résztvevı:    Dömötör Klára Edit irodavezetı 

Elızetes bizottsági tárgyalás: Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési 
Bizottság 

 
2. Jelentés a 2014. évi költségvetés I-III. n. évi végrehajtásáról 

Elıterjesztı:     Polgármester 
Elıkészítéséért felelıs:     dr. Balogh László jegyzı 

  Elıkészítésében résztvevı:               Dömötör Klára Edit irodavezetı 
Elızetes bizottsági tárgyalás:  Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési 

Bizottság 
 

3. Lajosmizse Város Jegyzıjének beszámolója az adóztatásról 
Elıterjesztı:     dr. Balogh László jegyzı   
Elıkészítéséért felelıs:     dr. Balogh László jegyzı 
Elıkészítésében résztvevı:   Mezeiné Hrubos Henrietta adócsoport vezetı 
Elızetes bizottsági tárgyalás:  Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési 

Bizottság 
 
4. Interpelláció 
 

2014. november     Közmeghallgatás 

 

2014. december 

 

1.  Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. évi munkaterve 
     Elıterjesztı:     Polgármester 

      Elıkészítéséért felelıs:     dr. Balogh László jegyzı 
      Elıkészítésében résztvevı:                Rostásné Rapcsák Renáta intézményi referens  
      Elızetes bizottsági tárgyalás:  Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési 

Bizottság 
       Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága 
       Mezıgazdasági és Gazdaságfejlesztési  

Bizottság  
       Ügyrendi és Sport Bizottság  

2. 2015. évi belsı ellenırzési terv jóváhagyása 
   Elıterjesztı:     dr. Balogh László jegyzı  
   Elıkészítéséért felelıs:     dr. Balogh László jegyzı 
   Elıkészítésében résztvevı:   dr. Csikai Zsolt belsı ellenır  
   Elızetes bizottsági tárgyalás:  Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési 

Bizottság 
 

3.   Interpelláció 
 
 
Basky András polgármester: A következı napirend tárgyalása elıtt, 15.00 órakor szünetet rendelek 
el. 
 
SZÜNET 
 
Basky András polgármester: 15.20 órakor folytatjuk ülésünket a 12-es napirendi ponttal. 
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12. Napirendi pont 
Tájékoztatás a 2014-2020 pályázati tervezési idıszakról 
Elıadó: Basky András polgármester 
 
Basky András polgármester: Elég sokszor beszéltünk már errıl, hogy milyen fontos idıszak lesz ez 
a település életében. Most kell összegyőjtenünk, és feltölteni azokat a projekteket, amik érdekelhetnek 
minket. Volt egy vállalkozói fórum is már ezzel kapcsolatosan, ahol tájékoztatást kaphattak a részt 
vevık. PTK bizottság tárgyalta, kérdezem elnök asszonyt, szeretne-e hozzászólni? 
 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök, képviselı: Úgy gondolom, hogy ennek a dolognak a fontosságát 
nem kell ecsetelni. 2007-2013-ig 4 milliárd forintot nyert pályázatokon Lajosmizse városa, és további 
2 milliárd forintot a lajosmizsei vállalkozók, plusz még ehhez jön az ivóvíz minıség javító program is. 
Most kettıs a munka, hiszen figyelemmel kell kísérni a még kiírandó pályázatokat, és a következı 
idıszakot is már tervezni kell. 19 projekt csomag van most elıttünk, ezek a következıek:  

• Lajosmizsei iparterület fejlesztése,  
• Kompex turisztikai fejlesztés Lajosmizsén,  
• Helyi termékek piacra juttatásának elısegítése Lajosmizsén és Felsılajoson,  
• Bölcsıdei kapacitásbıvítés,  
• Meserét Óvoda korszerősítése Lajosmizsén,  
• Fekete István Általános Iskola korszerősítése Lajosmizsén,  
• A lajosmizsei Egészségház komplex infrastruktúra-fejlesztése, ehhez még az 

energetikát javasolnám beletenni.  
• Esélyteremtı programoknak helyet adó épület felújítása,  
• Egészséges élet feltételeit biztosító közösségi terek kialakítása, fejlesztése, 
• Lajosmizse központjának komplex fejlesztése,  
• Közbiztonság növelését szolgáló fejlesztés Lajosmizsén,  
• Barnamezıs terület rehabilitációja Lajosmizse központjában, 
• Országos és helyi jelentıségő védett természeti területek közfunkcióval való ellátása, 
• Szemléletformálás a hulladékgazdálkodás területén Lajosmizsén, 
• Belterületi közúthálózat fejlesztése Lajosmizsén, 
• A civil szervezetek és a lakosság, valamint a közintézmények közötti kapcsolatok 

erısítése, 
• Mélyszegénységben élık felzárkóztatása, környezetük infrastrukturális fejlesztése 

Lajosmizsén, 
• Közigazgatás fejlesztése Lajosmizsén, 
• Mezıgazdasági innováció Lajosmizsén. 

Ami úgy érezzük, hogy kimaradt ebbıl, az a kultúra, múzeum, fesztivál, testvérvárosi 
kapcsolatok, kültéri utak szilárd burkolattal történı ellátása, energetikai fejlesztések az 
egészségügyben is. Az önkormányzat honlapjáról le lehet tölteni az adatlapot, melyen a 
projekt ötleteket lehet jelezni.  
 
Basky András polgármester: Köszönöm szépen. A 15-ös pontban már szerepelnek a közutak 
javítása, de azért nem árt pluszba felvenni véleményem szerint.  
 
Kollár László Mg elnök, képviselı: Én a magam részérıl is üdvözlöm a külterületi utak szilárd 
burkolattal történı ellátását, és bıvíteném az ötletek listáját egy vágóhíddal. A meglévı vágóhíd, ami 
jelenleg be van zárva, alkalmas lenne erre, és a helyi termelık, helyi állatait lehetne itt feldolgozni, 
lajosmizsei munkaerıkkel.  
 
Orbán Antal képviselı: De az magántulajdon, nem?    
 
Basky András polgármester: Ez nem akadály, hiszen bárki pályázhat. 
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Sebık Márta ÖIB elnök, képviselı: A 6. pontnál én külön beleírnám az általános iskola termeinek a 
felújítását, és a vizesblokkok felújítását. 
 
Basky András polgármester: Úgy szerepel, hogy infrastruktúra fejlesztés, ebbe mindez belefér.  
 
Péli Szilveszter képviselı: A 10-es pontnál, Lajosmizse központjának komplex fejlesztésénél 
szeretném kérdezni, hogy a buszmegállót nem lehetne behozni a park mellé? 4-5 busz is elférne ott, a 
régi buszmegálló helyén pedig parkoló lenne.  
 
Basky András polgármester: Mint ötletet, betehetjük.  
 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök, képviselı: Vagy a kispiacnál is lehetne. 
 
Basky András polgármester: Most nem kell ilyen szinten döntenünk ebben, végig kell gondolni. 
Van-e valakinek még kérdése, véleménye, javaslata? Amennyiben nincs, aki elfogadja a határozat-
tervezetet, az elhangzott kiegészítésekkel együtt, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a 
Képviselı-testület 11 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- az alábbi határozatot 
hozta: 
 
 
197/2013. (XII. 19.) ÖH. 
Tájékoztatás a 2014-2020 pályázati tervezési idıszakról  
 

Határozat 
 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete elfogadja a polgármester 
tájékoztatóját a 2014-2020 pályázati tervezési idıszakról a Képviselı-testületi ülésen 
elhangzott kiegészítésekkel együtt. 
Felelıs: Képviselı-testület 
Határid ı: 2013. december 19. 

 
 
 
 
 
13. Napirendi pont 
A pszichiátriai betegek, illetve szenvedélybetegek nappali ellátására, és a pszichiátriai betegek és 
szenvedélybetegek közösségi ellátására, valamint a szenvedélybetegek alacsonyküszöbő 
közösségi ellátására vonatkozó feladat-ellátási szerzıdések megkötése 
Elıadó: Basky András polgármester 

 
Basky András polgármester: Ezt a feladatot eddig is a Fıplébánia Karitasszal láttuk el, ez ezután is 
így lenne. Most két szerzıdést kötnénk, az egyik a 2014. évre vonatkozóan a pszichiátriai betegek, 
illetve szenvedélybetegek nappali ellátásának - mint kötelezı önkormányzati feladatellátásnak - a 
biztosítására 500.000.- Ft ellenében. A másik pedig határozatlan idıre a pszichiátriai betegek és 
szenvedélybetegek közösségi ellátására, valamint a szenvedélybetegek alacsonyküszöbő közösségi 
ellátására vonatkozóan finanszírozási kötelezettség nélkül. Van-e ezzel kapcsolatosan valakinek 
kérdése, véleménye, javaslata? Amennyiben nincs, aki elfogadja a határozat-tervezetet, 
kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 11 igen szavazattal – ellenszavazat, 
tartózkodás nem volt- az alábbi határozatot hozta: 
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198/2013. (XII. 19.) ÖH. 
A pszichiátriai betegek, illetve szenvedélybetegek nappali ellátására, és 
a pszichiátriai betegek és szenvedélybetegek közösségi ellátására, valamint a szenvedélybetegek 
alacsonyküszöbő közösségi ellátására vonatkozó feladat-ellátási szerzıdések megkötése  
  

Határozat 

1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a Fıplébániai 
Karitász Alapítvánnyal feladat-ellátási szerzıdést köt: 

 
a.) 2014. évre vonatkozóan a pszichiátriai betegek, illetve szenvedélybetegek nappali 

ellátásának - mint kötelezı önkormányzati feladatellátásnak - a biztosítására 500.000.- 
Ft ellenében; 

b.) határozatlan idıre a pszichiátriai betegek és szenvedélybetegek közösségi ellátására, 
valamint a szenvedélybetegek alacsonyküszöbő közösségi ellátására vonatkozóan 
finanszírozási kötelezettség nélkül. 

 
2) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete vállalja, hogy az 1) a.) pontban 

meghatározott feladat-ellátáshoz kapcsolódó 500.000.- Ft-ot 2014. évi költségvetésében 
megtervezi, és annak átadásáról az alábbiak szerint gondoskodik:  

- 2014. március 31. napjáig 250.000.-Ft; 
- 2014. december 30. napjáig 250.000.-Ft. 

3) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete felhatalmazza a polgármestert a 
feladat-ellátási szerzıdések elkészítésére és aláírására. 

Felelıs: Képviselı-testület 
Határid ı: 2013. december 19. 

 
 
 
 
14. Napirendi pont 
Dr. Szabó Béla, dr Góhér Ilona, dr. Jankahidy Andrea és dr. Gócz Irén Anna háziorvosok 
támogatás iránti kérelme 
Elıadó: Basky András polgármester 
 
Basky András polgármester: Dr. Szabó Béla, dr Góhér Ilona, dr. Jankahidy Andrea és dr. Gócz Irén 
Anna háziorvosok azzal a megkereséssel fordultak hozzánk, hogy véleményük szerint hátrány éri ıket, 
mert a körzetük létszáma 1500 fı felett van, és így ık kevesebb normatívát kapnak, mint a többi orvos, 
és ezért kompenzációt szeretnének. Ez akkor lenne jogos a részükrıl, ha mi követtünk volna el hibát, a 
körzetek megállapításánál, de ez nem így van. Én azt gondolom, hogy ezt nem tudjuk támogatni. ÖIB, 
PTK bizottság tárgyalta, és a PTK ülésen megfogalmazódott egy olyan vélemény, hogy amennyiben 
támogatást kérnek az önkormányzattól, akkor azt mérlegeljük. Van-e valakinek kérdése, véleménye, 
javaslata ezzel kapcsolatosan? Amennyiben nincs, aki elfogadja a határozat-tervezetet, 
kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 11 igen szavazattal – ellenszavazat, 
tartózkodás nem volt- az alábbi határozatot hozta: 
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199/2013. (XII. 19.) ÖH. 
dr. Szabó Béla, dr. Góhér Ilona, dr. Jankahidy Andrea 
és dr. Gócz Irén Anna háziorvosok kérelmének  
elbírálása   
 
 
 

Határozat 
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete megállapítja, hogy dr. Szabó Béla, dr. 
Góhér Ilona, dr. Jankahidy Andrea és dr. Gócz Irén Anna háziorvosok részére a háziorvosi, házi 
gyermekorvosi és fogorvosi körzetekrıl szóló rendelet megalkotása változást nem eredményezett, az 
nincs hatással az Országos Egészségbiztosítási Pénztár által folyósított fix összegő díj mértékére, ezért 
az érintett orvosok által benyújtott kérelemnek az Önkormányzat nem tud eleget tenni 
 
Felelıs: Képviselı-testület 
Határid ı: 2013. december 19. 
 
 
 
 
15. Napirendi pont 
Tájékoztatás a Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerzıdéssel kapcsolatban 
Elıadó: Basky András polgármester 
 
Basky András polgármester: A múltkor elfogadtuk, hogy az Izsák-Kom Nonprofit Kft legyen a 
hulladékkezelési közszolgáltatónk, és a szerzıdést két évre kötöttük, mely 2015. december 16-án járna 
le. Úgy tőnik logikusnak, hogy ha 2015. december 31-ig szólna a szerzıdés, a többi település is így 
kötötte meg. Ezt csak tájékoztató jelleggel mondtam el, lényegi dolgokat nem befolyásol. Van-e 
valakinek kérdése, véleménye, javaslata ezzel kapcsolatosan? Amennyiben nincs, aki elfogadja a 
határozat-tervezetet, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 11 igen 
szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- az alábbi határozatot hozta: 
 
 
200/2013. (XII. 19.) ÖH. 
Tájékoztatás a Hulladékgazdálkodási  
közszolgáltatási szerzıdéssel kapcsolatban  
 
 

Határozat 
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete elfogadja a polgármester tájékoztatóját a 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerzıdéssel kapcsolatban. 
 
Felelıs: Képviselı-testület 
Határid ı: 2013. december 19. 
 
 
 
16. Napirendi pont 
Interpelláció 
 
Basky András polgármester: Kérdezem, hogy ki szeretne interpellálni? 
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Apró Ferenc képviselı: Az önkormányzat útjain lévı táblák nagyon rossz állapotban vannak. Ki 
kellene javítani ıket. Nem tudom, hogy az 50-es útra feljövı utcáknál ez kinek a feladata? A 
közútkezelıé, vagy a miénk?  
 
Basky András polgármester: Folyamatosan cseréljük a táblákat, évente 30-40 táblára kerül sor, 
melynek darabja 7-8000.- Ft körül van. 
 
Józsáné dr Kiss Irén PTK elnök, képviselı: Polgármester úr a cipısdoboz akcióval kezdte az ülést. 
és én visszatérnék ehhez a témához. Szeretnék köszönetet mondani a Családsegítı Szolgálatnak, és 
mindenkinek aki részt vett az akcióban, hiszen 220 doboz győlt össze. Az ünnepségen 30 gyermek 
szerepelt, 50 gyermek pedig rajzolt, igazán színvonalas mősor volt. Köszönöm továbbá Kollár 
Lászlónak, Koller Dánielnek, az óvodának, iskolának, a hivatalnak, mővelıdési háznak, IGSZ-nek, 
kollégiumnak, hiszen nekik köszönhetıen kakaópartival tudtuk köszönteni a gyermekeket. 
 
Basky András polgármester: Köszönjük mi is.  
 
Orbán Antal képviselı: A Vendel utcába a kamionok bejárnak forgalmi rend változás miatt, és a 
lakosok nagyon panaszkodnak, a házak falai már repedeznek. Szeretnék az ott lakók, hogy 
polgármester úr intézkedjen a rendırségnél. 
 
Basky András polgármester: Igen, ebben a rendırség tud hatékonyan intézkedni, beszélni fogok a 
parancsnok úrral, de ezt bármelyik képviselı, vagy lakos megteheti.  
 
Orbán Antal képviselı: A másik pedig, hogy én már 3 éve mondom a török kamionparkoló ügyét, de 
semmire sem jutottam vele. 
 
Basky András polgármester: Beszélni fogok a parancsnok úrral. 
 
Belusz László ÜSB elnök, képviselı: Az a kérdésem lenne, hogy az útkarbantartás hatékonyságának 
javítása érdekében falakba ütközök. Az úthálózat javítására terv készült, ez miért nincs betartva? 
 
Basky András polgármester: Itt a külterületi utakról van szó? 
 
Belusz László ÜSB elnök, képviselı: Igen. 
 
Basky András polgármester: Rendben, majd átbeszéljük. 
Van-e még interpelláció? Amennyiben nincs, kérdezem képviselı társaimat, elfogadják-e az 
interpellációkra adott válaszaimat? 
 
Apró Ferenc képviselı: Igen, elfogadom a választ. 
 
Belusz László ÜSB elnök, képviselı: Igen, elfogadom a választ. 
 
Orbán Antal képviselı: Igen, elfogadom a választ. 
 
Basky András polgármester: Köszönöm szépen. Mielıtt bezárom az ülést, szeretném elmondani, 
hogy vélhetıen ez az utolsó Képviselı-testületi ülés az évben, és én úgy gondolom, hogy 
elmondhatjuk, hogy sikerült egy jó évet zárnunk, szigorú gazdálkodás mellett. A legfontosabb 
dolgokat meg tudtuk oldani. Nyilván jó lett volna, ha több pénzünk lett volna. Kiemelt figyelmet kell 
fordítanunk az épülı csatornára, a sportcsarnokra. Köszönöm mindenkinek az egész éves munkáját. 
Nem baj, ha néha nem értünk egyet bizonyos dolgokban, de a döntéseink zömét egyhangúan hozzuk 
meg. Köszönöm az aktív együttmőködést, nehéz év van mögöttünk, hiszen volt egy járási átállás, 
hivatal átszervezés, stb. Köszönöm az intézmények vezetıinek, dolgozóinak, és Békés Boldog 
Karácsonyt és Boldog Új Évet kívánok mindenkinek. Én az ÜSB engedélye alapján szabadságon 
leszek január 12-ig, alpolgármester úr fog helyettesíteni.  
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Köszönöm szépen, mivel napirendi pontjaink végére értünk, megköszönöm a jelenlévık részvételét, 
mai ülésünket ezennel 16.00 órakor bezárom. 
 
 
 
 

K.mf. 
 
 
 

 Basky András sk.         dr. Balogh László sk. 
              polgármester                             jegyzı  
 
 
  
         


