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Elıterjesztés 
 Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 

2011. március 23-i ülésére 
 
Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének …/2011. (…) 
önkormányzati rendelete a 2011. évi költségvetésrıl szóló 2/2011. (II. 24.) önkormányzati 
rendelet módosításáról  
Iktatószám: I/3230/3/2011.,  I/907/17/2011.  
  
Tisztelt Képviselı-testület! 
 
I. Lajosmizsei Rendırırs és a CKÖ támogatása 
 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a 2011. évi költségvetésérıl szóló 2/2011. 
(II. 24.) önkormányzati rendelete 4.1. melléklete „Támogatásértékő mőködési kiadás” táblázatának 
„Támogatásértékő mőködési kiadás” elnevezéső sora értelmében a Lajosmizsei Rendırırs és a CKÖ 
támogatására 800 000.- forint áll rendelkezésre.  
 
Az alábbi táblázat mutatja a beérkezett kérelmek fıbb elemeit: 
 

Megnevezés Cél 2010. évben 
kapott 

támogatás 

2011. évre 
igényelt 

támogatás 

Érvényesség 

Lajosmizsei 
Rendırırs 

Üzemanyag költségek 
fedezése. 

600 000 Ft 1 200 000 Ft Érvényes 

CKÖ CKÖ által rendezett 
programok támogatása. 

200 000 Ft 500 000Ft Érvényes 

Összesen - 800 000 Ft 1 700 000 Ft - 
 
II. Egyéb szervezetek támogatása 
 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a 2011. évi költségvetésérıl szóló 2/2011. 
(II.24.) önkormányzati rendelete 4.1. melléklete „Mőködési célú pénzeszköz átadás államháztartáson 
kívülre” táblázatának „Egyéb szervezetek” elnevezéső sora értelmében az önkormányzat által 
támogatott egyéb szervezetek - Református Egyház, Lajosmizséért Közalapítvány - támogatására, 
valamint az Önkéntes Tőzoltóság részére mőködési célra – összesen 4 200 ezer forint áll 
rendelkezésre.  

 
Az alábbi táblázat mutatja a beérkezett kérelmek fıbb elemeit: 

 
Megnevezés 

 
 
 

Cél 2010. évben 
kapott 

támogatás 

2011. évre 
igényelt 

támogatás 

Érvényesség 

Református 
egyház 

 
 

Kántortanítói lakás 
felújítása. Parókiában 

közösségi tér kialakítása. 

150 000 Ft 300 000 Ft Érvényes 

Lajosmizséért 
Közalapítvány 

Lajosmizsei hagyományok 
megırzése, kulturális és 

sporttevékenységek 
támogatása, közrend és 
közbiztonság védelme. 

200 000 Ft 1 000 000 Ft Érvényes 

Összesen - 350 000 Ft 1.300 000 Ft  - 
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III. Társadalmi szervezetek támogatása 
 
 Az Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága pályázatot írt ki a társadalmi szervezetek 2011. évi 
céltámogatására. A felosztható keret Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a 2011. 
évi költségvetésérıl szóló 2/2011. (II.24.) önkormányzati rendelete 4.1. melléklete „Mőködési célú 
pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre” táblázatának „Társadalmi szervezetek” elnevezéső sora 
értelmében 750 000.- Ft. 
 
A pályázati felhívás kiküldésre került. A megadott határidıig (2011. március 10.) 12 db pályázat 
érkezett be, amelybıl 11 pályázat érvényes és 1 érvénytelen. 
 
A pályázatok fıbb tartalmi elemeit a következı táblázat tartalmazza: 
 

Megnevezés Cél 2010. évben 
kapott 

támogatás 

2011. évre 
igényelt 

támogatás 

Érvényesség 

Lajosmizsei 
Polgárır 
Egyesület 

Üzemanyag költségek 
fedezése és 

rendszámfelismerı 
berendezés üzemeltetése. 

300 000 Ft 600 000 Ft Érvényes 

Gyermekmosoly 
Alapítvány 

Kollégista gyermekek 
színházba eljuttatásának 

finanszírozása. 

47 000 Ft 50 000 Ft Érvényes 

Tündérkert 
Alapítvány 

2 db „Holdjáró, és 2 db 
„Taposó” fejlesztı játék 

vásárlása. 

47 000 Ft 66 100 Ft Érvényes 

Lajosmizsei 
Kultúrapártoló 

Alapítvány 

Családi majális 
programjainak 

finanszírozása, valamint a 
Népmese napja és a 
Könyves vasárnapi 

programok támogatása. 

0 Ft 150 000 Ft Érvényes 

Mozgáskorláto-
zottak Bács-

Kiskun Megyei 
Egyesület 

Lajosmizsei 
Csoport 

gyógyfürdı látogatás, 
színház, helyi kulturális 

rendezvények látogatására, 
évzáró, nınapi, adventi, 
télapó rendezvények. 

 

47 000 Ft 310 000 Ft Érvényes 

İszikék 
Nyugdíjas Klub 

Egyesület 

25 éves jubileumi ünnepség 
támogatása. 

47 000 Ft 
 

100 000 Ft Érvényes 

Gyermekekért 
Plusz Alapítvány 

Fekete István Általános 
Iskola Szabadság tér 13. 
épületegység udvarának 

teljes felújítása. 

47 000 Ft 500 000 Ft Érvénytelen* 

Életfa 
Hagyományırzı 

Egyesület 

Megfelelı próbatermi és 
színpadi hangosítás 

hiányának megszüntetése. 

47 000 Ft 58 000 Ft Érvényes 

Lajosmizsei 
Jászok Ifjúsági 

Egyesület 

A régi Polgármesteri 
Hivatalban helyiséget 

kérnek. Továbbá a helyiség 
bebútorozását kívánják 

megoldani a támogatásból. 

0 Ft 200 000 Ft Érvényes 

Pedagógus Érseki kastély 20 000 Ft 50 000 Ft Érvényes 
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Nyugdíjas 
Olvasókör 

megtekintése, Szarvasi 
arborétum látogatás. 

Bene Vízvilág 
Alapítvány 

V. Hagyományırzı Családi 
Majális kiadásainak 

támogatása. 

0 Ft 150 000 Ft 
új pályázó 

Érvényes 

„Mizsei 
Vadrózsák” - 

néptánccsoport 

Színpadi fellépı ruha és 
cipı vásárlása 

0 Ft 150 000 Ft 
új pályázó 

Érvényes 

Társadalmi 
szervezetek 
támogatása 

összesen 

 602 000 Ft 2 384 100 Ft - 

*A közpénzekbıl nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 6. § alapján 
összeférhetetlenség áll fenn. 
 
IV. Sportszervezetek támogatása 
 
Az Ügyrendi és Sport Bizottság pályázatot írt ki a sport szervezetek 2011. évi céltámogatására. A 
pályázati felhívás kiküldésre került. A felosztható keret Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-
testületének a 2011. évi költségvetésérıl szóló 2/2011. (II. 24.) önkormányzati rendelete 4.1. 
melléklete „Mőködési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre” táblázatának 
„Sportszervezetek” elnevezéső sora értelmében 5 300 000.- Ft. 
 
A megadott határidıig (2011. március 10.) 12 db érvényes pályázat érkezett be. 
 
A pályázatok fıbb tartalmi elemeit a következı táblázat tartalmazza: 
 
Megnevezés Cél Támogatás 

jellege 
2010. évben 

kapott 
támogatás 

2011. évben 
igényelt 

támogatás 

Érvényesség 

Lajosmizsei 
Sakk Kör 

A sakk népszerősítése 
érdekében helyi 

versenyeket rendeznek 
(diáksport, 

versenysport, 
utánpótlás nevelés, 

szabadidısport) 

Mőködési 
támogatás 

150 000 Ft 160 000 Ft Érvényes 

Fekete István 
Általános 

Iskolai Sport 
Egyesület 

Versenyeztetés 
költségeinek 

támogatása. Sportszer 
felújítás. Tömegsport, 

úszás, turisztika, 
birkózás és egyéb 
rendezvényeken 

részvétel. 

Mőködési 
támogatás 

100 000 Ft 200 000 Ft Érvényes 
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Asztalitenisz 
Club 

Különbözı szintő 
versenyeken részt 
venni felnıtt és 

ifjúsági kategóriában. 
Lehetıség szerint 

indulni az NB-I-ben. 
Megyei bajnokságon 

való részvétel. 
Kecskeméti városi 
bajnokságon való 

részvétel. Versenyek 
szervezése. A fiatalok 
elindítása asztalitenisz 

sportágban.  
 

Mőködési 
támogatás 

200 000 Ft 500 000 Ft Érvényes 

Topkids Kse Tornaterembérlet, 
versenyzık számára 

felkészülési 
lehetıségek 

biztosítása. Hazai 
versenyeken való 

részvétel. 
Versenyvizsgák és 

övvizsgák szervezése. 
Japán mester 
meghívása. 

 

Mőködési 
támogatás 

50 000 Ft 200 000 Ft Érvényes 

N-18. 
Postagalamb 

Sport 
Egyesület 

A versenyeken való 
eredményekért juttatott 

kupák, serlegek 
beszerzése. 

Mőködési 
támogatás 

50 000 Ft 90 000 Ft Érvényes 

Lajosmizse 
Városi 

Labdarugó 
Club (felnıtt 
labdarúgás) 

13 év után a felnıtt 
labdarúgás felélesztése 

városunkban. Az 
indulást fedezı 

költségek biztosítása. 
Színvonalas edzés- és 
versenylehetıséget 

biztosítása. 

Mőködési 
támogatás 

379 000 Ft 650 000 Ft Érvényes 

Lajosmizse 
Városi 

Labdarugó 
Club 

(utánpótlás 
nevelés)  

Nagy népszerőségnek 
örvendı rendezvények 

megszervezése. 
Színvonalas edzés- és 
versenylehetıséget 
biztosítani minden 

korosztálynak 

Mőködési 
támogatás 

1 000 000 Ft 1 000 000 Ft Érvényes 
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Mizse 
Kézilabda 

Club 
(férfi 

szakosztály) 

Felnıtt csapattal az 
NB-II bajnoki cím 
megszerzése, ezzel 

jogot szerezve az NB-
I/B-s küzdelmekre. 

NB-I/B-be jutás esetén 
kötelezı önálló 

serdülı csapat indítása, 
valamint a felnıtt és 

ifjúsági szinten a 
Magyar Kupában való 
indulás. Saját neveléső 
játékosok támogatása. 

Mőködési 
támogatás 

nıi és férfi 
szakosztály 
együttesen  

3 000 000 Ft 
 

csak férfi 
szakosztály 
3 000 000 Ft 
NB-I/B-be 

jutás esetén + 
1 500 000 Ft 

Érvényes 

Lajosmizse Nıi 
Kézilabda 

Klub 

NB-II-es felnıtt és 
ifjúsági bajnokságon 
és Országos Serdülı 
Bajnokságon való 

részvétel. Játékvezetıi 
díjak és utazási 

költségek 
finanszírozása. 

 
 

Mőködési 
támogatás 

nıi és férfi 
szakosztály 
együttesen  

3 000 000 Ft 
2011. évben 
szétvált a nıi 

és férfi 
szakosztály. 

1 000 000 Ft 
új pályázó 

Érvényes 

Lajosmizsei 
UKC 

Országos Serdülı 
Bajnokságon, megyei 
felnıtt bajnokságban 

való részvétel. 
Remények szerint 

felnıtt csapat NB-II-be 
jutása a cél. ezzel a 
serdülı játékosok az 

NB-II. ifjúsági 
bajnokságában 

szerepelhetnének. 
 

Mőködési 
támogatás 

250 000 Ft 350 000 Ft 
 

Érvényes 

Kollár Petra Versenyeken való 
részvétel támogatása. 

Versenyeken 
való 

részvétel 
támogatása 

50 000 Ft 300 000 Ft Érvényes 

Fınix Dance 
2005 Tánc és 

Sport 
Egyesület 

Lajosmizsei sportolók 
országos versenyeken 

való részvétele 
Nagyrendezvény és 

táncszínházi bemutató 
szervezése. 

Versenyeken 
való 

részvétel 
támogatása 

0 Ft 452 500 Ft 
új pályázó 

Érvényes 

Sport 
szervezetek 
támogatása 
összesen 

  5 229 000 Ft 9 402 500 Ft - 

 
Az összes érvényesen pályázó és kérelmet benyújtó az elızı évi elszámolási kötelezettségének 
eleget tett. 
 
A nevezett bizottságok hatáskörébe tartozik, hogy javaslatot tegyenek a Képviselı-testületnek a 
támogatás odaítélésére. 



 7 

Mivel a bizottsági tagok, illetve a képviselık részére a terjedelmük miatt a pályázati dokumentációk 
kiküldésre nem kerülnek, a pályázatok megtekinthetık az Intézményirányító és Településfejlesztési 
Irodában. 
 
V. Háziorvosok, házi gyermekorvosok és fogorvosok támogatása 
 
Az alapellátásban dolgozó háziorvosok, házi gyermekorvosok, fogorvosok az önkormányzat 
támogatását kérték a praxisok mőködtetéséhez. (elıterjesztés 1. melléklete). 

 
A praxisok támogatására vonatkozó jogszabályi háttér az elızı évekhez képest nem változott, 

továbbra is az alábbi rendelkezéseket kell figyelembe vennünk: 

Az Európai Közösségek Bizottságának az EK-Szerzıdés 86. cikke (2) bekezdésének az általános 
gazdasági érdekő szolgáltatások mőködtetésével megbízott vállalkozásoknak közszolgáltatással járó 
ellentételezés formájában megítélt állami támogatásokra történı alkalmazásáról szóló 2005. november 
28-i 2005/842/EK határozatának (4) bekezdése alapján: 

„ ….. a közszolgáltatással járó ellentételezés nem minısül a Szerzıdés 87. cikke értelmében vett 
állami támogatásnak, amennyiben négy kritérium teljesül. Elıször is, a kedvezményezett 
vállalkozásnak közszolgáltatási kötelezettséggel kell rendelkeznie, és e kötelezettségeket világosan 
meg kell határozni. Másodszor, az ellentételezés kiszámításához alapul vett paramétereket 
objektív és átlátható módon elıre meg kell határozni. Harmadszor, az ellentételezés nem 
haladhatja meg a közszolgáltatási kötelezettségek biztosításához szükséges költség egy része 
vagy egésze fedezéséhez szükséges összeget, figyelembe véve a kapcsolódó elismervényeket és az 
ésszerő nyereséget. Végül, ha speciális esetben a közszolgáltatási kötelezettséget biztosító 
vállalkozást nem olyan közbeszerzési eljáráson választották ki, amely lehetıvé tenné a közösség 
számára a legkisebb költséget jelentı szolgáltatást nyújtani képes ajánlattevı kiválasztását, az 
ellentételezés mértékét azon költségek elemzése alapján kell meghatározni, amelyek fejében egy 
átlagos, jól vezetett és közlekedési eszközökkel rendelkezı vállalkozás biztosította volna e 
kötelezettségeket.” 
 

Az (5) bekezdés értelmében: „Amennyiben e négy kritérium teljesül, a közszolgáltatással járó 
ellentételezés nem számít állami támogatásnak, ezért a Szerzıdés 87. és 88. cikke nem alkalmazandó.”  
 
A határozat további szabályokat állapít meg 
1.) az alkalmazási körre, 
2.) a megbízásra, 
3.) az ellentételezésre, 
4.) a túlkompenzáció ellenırzésére, 
5.) az információk hozzáférhetıségére vonatkozóan. 
 

1.) A határozat az alábbi kategóriákba tartozó, a Szerzıdés 86. cikkének (2) bekezdése szerint 
általános gazdasági érdekő szolgáltatásokkal összefüggı vállalkozásoknak odaítélt, állami 
támogatásnak minısülı közszolgáltatással járó ellentételezésre alkalmazandó. 

- olyan vállalkozásoknak odaítélt közszolgáltatással járó ellentételezés, amelyek adózás elıtti átlagos 
éves forgalma az általános gazdasági érdekő szolgáltatással való megbízást megelızı két pénzügyi 
évben 100 millió eurónál kevesebb volt, a szóban forgó szolgáltatásért járó éves ellentételezés összege 
pedig kevesebb mint 30 millió euro. 
 

2.) A határozat akkor alkalmazható, ha az érintett vállalkozást egy vagy több hivatalos 
aktussal megbízzák az általános gazdasági érdekő szolgáltatás mőködtetésével; e hivatalos 
aktus formáját minden egyes tagállam maga határozhatja meg. A hivatalos aktus többek között 
a következıket tartalmazza: 

• a közszolgáltatási kötelezettség jellege és idıtartama; 
• az érintett vállalkozások és terület; 
• a vállalkozásnak adott kizárólagos vagy speciális jogok jellege; 



 8 

• az ellentételezés kiszámításának, ellenırzésének és felülvizsgálatának 
paraméterei; 

• a túlkompenzáció elkerülésére és visszafizetésére hozott intézkedések. 
 

3.) Az ellentételezés mértéke nem haladhatja meg a közszolgáltatási kötelezettségek 
biztosításával összefüggı költségeket, figyelembe véve a kapcsolódó elismervényeket és a 
kötelezettségek biztosításához szükséges saját tıkébıl származó ésszerő nyereséget. Az 
ellentételezést ténylegesen az adott általános gazdasági érdekő szolgáltatás 
mőködtetéséhez kell felhasználni, a vállalkozásnak az ésszerő nyereséghez való 
lehetıségének sérelme nélkül. 
Az ellentételezés összege tartalmazza az állam által vagy az állami erıforrásokból bármilyen 
formában odaítélt kedvezményeket. Az ésszerő nyereség figyelembe veszi az egy elfogadott 
korlátozott idıszak alatt a vállalkozások által elért termelékenységi nyereség egy részét 
vagy egészét, az állam által a vállalkozásra bízott szolgáltatások minıségének csökkenése 
nélkül. 

 
A figyelembe veendı költségek az általános gazdasági érdekő szolgáltatás mőködtetésébıl 

származó költségek. A költségeket az általánosan elfogadott költségelszámolási elvek alapján kell 
kiszámítani, az alábbiak szerint: 

a.) amennyiben a szóban forgó vállalkozás tevékenysége az általános gazdasági érdekő 
szolgáltatásra korlátozódik, minden költségét figyelembe lehet venni; 

b.) amennyiben a vállalkozás az általános gazdasági érdekő szolgáltatáson kívül esı 
tevékenységeket is folytat, csak az általános gazdasági érdekő szolgáltatással összefüggı 
költségeket lehet figyelembe venni; 

c.) az általános gazdasági érdekő szolgáltatáshoz kapcsolódó költségek fedezik az általános 
gazdasági érdekő szolgáltatás nyújtása során felmerülı változó költségeket, az általános 
gazdasági érdekő szolgáltatással és a többi tevékenységgel egyaránt összefüggı állandó 
költségekhez való arányos hozzájárulást és az ésszerő nyereséget; 

d.) ha az általános gazdasági érdekő szolgáltatás mőködtetéséhez befektetések is szükségesek - 
különösen az infrastruktúrával összefüggık -, akkor ezeket a költségeket is figyelembe lehet 
venni. 

 
A figyelembe veendı bevételnek legalább az általános gazdasági szolgáltatásból származó teljes 

bevételt tartalmaznia kell. Amennyiben a szóban forgó vállalkozás egy másik, az ésszerő nyereségen 
túl is nyereséget hozó általános gazdasági érdekő szolgáltatással összefüggı speciális vagy kizárólagos 
jogokkal rendelkezik, vagy más állami kedvezményekben is részesül, akkor - a 87. cikk értelmében 
történı besorolásuktól függetlenül - ezeket is hozzá kell adni a bevételhez.  

 
A határozat alkalmazásában az „ésszerő nyereség” a tıkehozamnak az a mértéke, amely figyelembe 

veszi a tagállam beavatkozása következtében a vállalkozást érı kockázatot vagy kockázatmentességet, 
különösen, ha a tagállam kizárólagos vagy speciális jogokat biztosít. Ez a mérték általában nem 
haladja meg az érintett ágazat korábbi években mért átlagos mértékét. Azokban az ágazatokban, ahol 
nem mőködik az általános gazdasági érdekő szolgáltatás mőködtetésével megbízott vállalkozáshoz 
hasonlítható vállalkozás, az összehasonlítást más tagállamok vagy szükség esetén más ágazatok 
vállalkozásaival kell elvégezni, feltéve, hogy figyelembe veszik az egyes ágazatok sajátosságait.  

 
 Amennyiben a cég az általános gazdasági érdekő szolgáltatáson belül és kívül esı tevékenységeket 

végez, a belsı elszámoláson külön kell feltüntetni az általános gazdasági érdekő szolgáltatással, illetve 
a többi szolgáltatással összefüggı költségeket és elismervényeket, valamint a költségek és bevételek 
elosztásának paramétereit. 
 

4.) A tagállamoknak rendszeresen ellenırizniük vagy ellenıriztetniük kell, hogy a vállalkozások 
nem részesülnek az 5. cikknek megfelelıen meghatározott összeget meghaladó 
ellentételezésben. A túlkompenzciót vissza kell fizetni a tagállamnak, és a jövıre nézve 
naprakésszé kell tenni az ellentételezés kiszámításának paramétereit. Amennyiben a 
túlkompenzáció összege nem haladja meg az éves ellentételezés összegének 10 %-át, a 
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túlkompenzáció átvihetı a következı éves idıszakra, és levonható a fizetendı ellentételezés 
összegébıl. 

5.) Az információk hozzáférhetısége 

A tagállamok tíz éven át megırzik mindazokat a dokumentumokat, amelyek segítségével 
meghatározható, hogy az odaítélt ellentételezés összeegyeztethetı-e ezzel a határozattal. 
 
Fentiek alapján felkértem az érintetteket a területi ellátási kötelezettséggel végzett tevékenységgel 
összefüggésben a praxisok 2010. évi gazdálkodási adataira vonatkozó adatszolgáltatásra. Az 
elıterjesztés elkészítéséig kötelezettségüknek csak azok a vállalkozások tettek eleget, amelyeknél a 
táblázatban adatok szerepelnek. A bevételek és kiadások alakulására, az egyes vállalkozások részletes 
gazdálkodási adataira vonatkozó adatlapok az Intézményirányító és Településfejlesztési Irodánál 
megtekinthetık.  
 
Fogorvosi praxisok: 
 
Praxis megnevezése Bevétel (eFt) Kiadás (eFt) Jövedelem (eFt) 

Kiko-Dent Bt. (dr. 
Szántó Kristóf) 

 
7325 

 
7325 

 
0 

F & SZI Bt (dr. Faragó 
Márta) 

 
6575 

 
6446 

 
129 

Valdi Dent Bt. (dr. 
Nulinek Ágnes) 

 
9794 

 
10396 

 
- 602 

 
Háziorvosi praxisok: 
 
Praxis megnevezése Bevétel Kiadás Jövedelem (eFt) 
SZABÓ-MED Bt. 
(dr. Szabó Béla) 

 
11853 

 
13924 

 
-2071 

 
dr. Csire Géza 

 
8323 

 
7846 

 
477 

Synapsys Bt. (dr. Gócz 
Irén) 

 
14253 

 
13983 

 
270 

Jankahidy Bt. (dr. 
Jankahidy Andrea) 

 
13476 

 
13399 

 
77 

G & S Bt (dr. Svébis 
János) 

 
13450 

 
14337 

 
-887 

Corpus Kft. (dr. Góhér 
Ilona) 

 
9027 

 
9693 

 

 
-666 

 
 
Házi gyermekorvosi praxisok: 
 
Praxis megnevezése Bevétel (eFt) Kiadás (eFt) Jövedelem (eFt) 
VIGA Bt. (dr. Takács 
Vilmos) 

 
 

 
 

 
 

MEDIRON Bt. (dr. 
Rónay Zsolt) 

 
11010 

 

 
11293 

 
-283 

  
Fentiekbıl kitőnik, hogy még a jövedelemmel rendelkezı praxisoknál sem jelentkezik ésszerőnek 
tekinthetı nyereség. 
 
 Tájékoztatom T. Képviselı-testületet hogy a Képviselı-testület által 2010. január 1. napjától 
2010. december 31. napjáig megállapított 30.000.-Ft/hó összegő támogatás felhasználására, 



 10 

elszámolására vonatkozó megállapodást valamennyi alapellátásban dolgozó orvos aláírta, és az abban 
megállapított határidın belül elszámolási kötelezettségének eleget tett. 
 
Az alapellátásban dolgozó háziorvosok támogatására Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-
testületének a 2011. évi költségvetésérıl szóló 2/2011. (II. 24.) önkormányzati rendelete 4.1. 
melléklete „Mőködési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre” táblázatának „Egyéb 
támogatások” elnevezéső sorában szereplı 4 950000 Ft elıirányzatból van lehetıségünk. 
 
VI. Urnafal kerítés, urnasírhely kialakítása 
 
A temetıi beruházás keretében urnafal kerítés, urnasírhely kialakítására 2 500 000.- forint céltartalék 
képzésre került az általános tartalék terhére. A változás átvezetése megtalálható a rendelet-tervezet 1. 
mellékletében. 
 
VII. El ızetes hatásvizsgálat 
 
1. A tervezett jogszabály társadalmi, gazdasági költségvetési hatása: 
 
- A Lajosmizsei Rendırırs, a Lajosmizsei Tőzvédelmi és Mőszaki Mentési Köztestület támogatása 
hatékonyabbá teszi ezen szervezetek munkáját, ezáltal növekszik a közbiztonság, veszély esetén a 
mentési munkálatok gyorsabban megkezdhetık, a károk jelentıs mértékben csökkenthetık. 
 
- A Cigány Kisebbségi Önkormányzat támogatása lehetıvé teszi a társadalmi hátrányok csökkentését 
és az esélyegyenlıség biztosítását szolgálja. 
 
- Az alapítványok, egyéb szervezetek támogatása célkitőzéseiknek megfelelıen az oktatás, az 
egészségügyi ellátás magasabb szintő ellátását, közmővelıdési területen a kiemelkedı tehetségő helyi 
alkotók szakmai támogatását, a gyermekek és fiatalok mővelıdési, mővészeti és közösségi igényeinek 
kielégítését segíti. 
 
- A sport szervezeteknek nyújtott támogatás célja a településen élı polgároknak a rendszeres 
testedzéshez való jogának biztosítása, különös tekintettel a gyermek és ifjúsági korosztályra. 
 
- Az alapellátásban dolgozó háziorvosok az önkormányzat kötelezı feladatát látják el szerzıdés 
alapján. Támogatásuk a településen élık egészségi állapotának javítása céljából alapvetı érdek. 
 
2. Adminisztratív terheket befolyásoló hatása, alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, 
tárgyi és pénzügyi feltételek: 
 
- A személyi, tárgyi, szervezeti feltételek a Polgármesteri Hivatal Intézményirányító és 
Településfejlesztési Irodánál az együttmőködési megállapodások megkötése, az Adó- és Pénzügyi 
Irodánál a támogatások folyósítása tekintetében adottak. A pénzügyi feltételek a költségvetési 
rendeletben tervezésre kerülnek. 
 
3. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 
következményei: 
 
- Az 1. pontban meghatározott támogatási célok megvalósításának elmaradása. 
 
Fentiek alapján az elıterjesztés 2. mellékletében található rendelet-tervezetet terjesztem T. Képviselı-
testület elé: 
 
Lajosmizse, 2011. március 17. 
       Basky András sk. 
           polgármester 
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elıterjesztés 1.  melléklete 
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elıterjesztés 2. melléklete 

 
Rendelet-tervezet 

 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 

…/2011. (…) önkormányzati rendelete a 2011. évi költségvetésrıl szóló 
2/2011. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az államháztartásról szóló 1992. 
évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében foglalt 
feladatkörében eljárva, Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a 
Képviselı-testület és Szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 7/2007. (III. 08.) 
önkormányzati rendelete 2. melléklete alapján a Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési 
Bizottság, az Ügyrendi és Sport Bizottság, az Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága 
véleményének kikérésével az alábbi rendeletet alkotja: 
 

1. § 
 

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a 2011. évi költségvetésrıl szóló 
2/2011. (II. 24.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdés b) pontjának bc) alpontja helyébe 
a következı rendelkezés lép: 
 
[Tárgyévi költségvetési kiadások fıösszegét        1.884.292 eFt-ban] 
 

„bc) pénzforgalom nélküli kiadások 43 280 e Ft-ban 

melybıl: általános tartalék 5 000 e Ft-ban 

           és céltartalék 38 280 e Ft-ban” 

 
2. § 

 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a 2011. évi költségvetésrıl szóló 
2/2011. (II. 24.) önkormányzati rendelete 4.1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 
 
 

3. § 
 

A rendelet a kihirdetését követı harmadik napon lép hatályba és a hatályba lépését követı 
napon hatályát veszti. 
 

/ Basky András /     / Kutasiné Nagy Katalin / 
   polgármester         jegyzı  

 
 
A kihirdetés napja: 2011. ………….. 
 

/ Kutasiné Nagy Katalin / 
   jegyzı  
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 1. melléklet a  …/2011. (…) önkormányzati rendelethez 
  
 „4. melléklet a 2/2011. (II. 24.) önkormányzati rendelethez   

    

    

Az Önkormányzat 2011. évi kiadásai 
 

  Ezer Ft-ban 

Megnevezés Hivatal IGSZ  
Összesen 

1. Költségvetési kiadások       
1.1. Működési kiadások 585 396 958 487 1 543 883 

1.1.1. Személyi juttatás  195 559 527 610 723 169 

1.1.2. Munkaadókat terhelı járulékok 54 783 135 405 190 188 

1.1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások  153 414 295 472 448 886 

1.1.4. Egyéb mőködési kiadások: 181 640   181 640 

  1.1.4.1. Támogatásértékő mőködési kiadások  800   800 

  1.1.4.2. Mőködési célú pénzeszközátadás 
államháztartáson kívülre  

15 200   15 200 

  1.1.4.3. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás, 
támogatás  

164 640   165 640 

  1.1.4.4. Elızı évi mőködési célú elıirányzat maradvány, 
pénzmaradvány átadás  

    0 

1.1.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai      0 

1.2. Felhalmozási kiadások 297 129 0 297 129 

1.2.1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val  296 149   296 149 

1.2.2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val      0 

1.2.3. Egyéb felhalmozási kiadások 980   980 

  1.2.3.1. Támogatásértékő felhalmozási kiadások      0 

  1.2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás 
államháztartáson kívülre  

980   980 

  1.2.3.3. Elızı évi felhalmozási célú elıirányzat 
maradvány, pénzmaradvány átadás  

    0 

1.3. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése      0 

1.4. Pénzforgalom nélküli kiadások 43 280 0 43 280 

  1.4.1.ebbıl: általános tartalék 5 000   5 000 

  1.4.2.           céltartalék 38 280   38 280 

1.5. Költségvetési kiadások összesen 1.1.+1.2.+1.3.+1.4. 925 805 958 487 1 884 292 

1.6. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek 
folyósított támogatás  

771 371   771 371 
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Céltartalék részletezése 

  Ezer Ft-ban 

Megnevezés Önkormányzat 

1. Környezetvédelmi Alap 200 

2. Kezességvállalás 15 000 

3. Óvoda Bölcsıde tagintézményének mőködési kiadásai 17 310 

4. Gyermekétkeztetés támogatása 150 

5. Iskolapszichológiai pályázat (Többcélú Kistérségi Társulás) 1 300 

6. Közfoglalkoztatás támogatása 1 820 

7. Urnafal kerítés, urnasírhely kialakítása 2 500 

8. Céltartalék összesen 38 280 
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  2. melléklet a …/2011. (…) önkormányzati rendelethez 

   
„ 4.1. melléklet a 2/2011. (II. 24.) önkormányzati rendelethez 
    

Egyéb mőködési kiadás részletezése 
    

Támogatásértékő mőködési kiadás 
   Ezer Ft-ban 

Megnevezés Összeg Támogatott cél 

1. Lajosmizsei Rendőrőrs 
 Üzemanyag költségek fedezése 

2. CKÖ  CKÖ által rendezett programok támogatása 

3. Támogatásértékű működési 

kiadás 
800  

   

Mőködési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 

 Ezer Ft-ban 

Megnevezés Összeg  

Önkéntes Tűzoltóság   
  
  Ezer Ft-ban 

Megnevezés Összeg Támogatott cél 

1 Társadalmi szervezetek 

1.1. Lajosmizsei Polgárőr Egyesület 
  

Üzemanyag költségek fedezése, rendszámfelismerő 
berendezés üzemeltetése 

1.2. Gyermekmosoly Alapítvány   Kollégista gyermekek színházba eljuttatása 

1.3. Tündérkert Alapítvány   Fejlesztő játékok vásárlása 

1.4. Lajosmizsei Kultúrapártoló 
Alapítvány 

  
Családi majális programjainak finanszírozása, Könyves 
programok támogatása 

1.5. Mozgáskorlátozottak Bács-Kiskun 
Megyei Egyesület Lajosmizsei Csoport 

  
Gyógyfürdő látogatás, színház, helyi kulturális 
rendezvények látogatása, évzáró, nőnapi, adventi, télapó 
rendezvények 

1.6. Őszikék Nyugdíjas Klub Egyesület   25 éves jubileumi ünnepség támogatása 

1.7. Életfa Hagyományőrző Egyesület 
  

Megfelelő próbatermi és színpadi hangosítás hiányának 
megszüntetése 

1.8. Lajosmizsei Jászok Ifjúsági 
Egyesület 

  
A régi Polgármesteri Hivatalban helyiséget kérnek, a 
helység bútorozásának megoldása a támogatásból. 

1.9. Pedagógus Nyugdíjas Olvasókör   Érseki kastély, Szarvasi arborétum megtekintése 

1.10. Bene Vízvilág Alapítvány 
  

 V. Hagyományőrző Családi Majális kiadásainak 
támogatása 

1.11. "Mizsei Vadrózsák" - 
néptánccsoport 

   Színpadi fellépő ruha és cipő vásárlása 

1.12.Társadalmi szervezetek 

támogatása összesen 
750   
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2. Sportszervezetek 

2.1. Lajosmizsei Sakk Kör   Működési támogatás 

2.2. Fekete István Általános Iskolai 
Sport Egyesület 

  Működési támogatás 

2.3. Asztalitenisz Club   Működési támogatás 

2.4. Topkids Kse   Működési támogatás 

2.5. N-18 Postagalamb Sport 
Egyesület 

  Versenyeken való részvétel támogatása  

2.6. Lajosmizse Városi Labdarugó Club    

(felnőtt labdarúgás)   

Működési támogatás 

2.7. Lajosmizse Városi Labdarugó Club    

(utánpótlás nevelés)   

Működési támogatás 

2.8. Mizse Kézilabda Club (férfi 
szakosztály) 

  Működési támogatás 

2.9. Lajosmizse Női Kézilabda Klub  Működési támogatás 

2.10. Lajosmizsei UKC   Működési támogatás 

2.11. Kollár Petra   Versenyeken való részvétel támogatása 

2.12. Főnix Dance 2005 Tánc és Sport 
Egyesület 

 Versenyeken való részvétel támogatása 

2.13. Sportszervezetek támogatása 

összesen 

5 300   

3. Egyéb szervezetek 

3.1. Református egyház   Kántortanítói lakás felújítása. Parókiában közösségi tér 
kialakítása. 

3.2. Lajosmizséért Közalapítvány   Lajosmizsei hagyományok megőrzése, kulturális és 
sporttevékenységek támogatása, közrend és közbiztonság 
védelme. 

3.3. Egyéb szervezetek támogatása 

összesen 

4 200   

4. Egyéb támogatások 

4.1. Bursa Hungarica 400   Hátrányos helyzetű gyermekek továbbtanulásának 
támogatása 

4.2. Folyékony hulladék 
ártalmatlanítás 

590   Csatorna rákötési lehetőséggel nem rendelkező lakosság 
folyékony hulladék elszállításának támogatása 

4.3. Orvosok támogatása 
(3 fogorvos, 2 gyerekorvos, 6 körzeti 
orvos) (30eFt/hó/praxis) 

3 960   Működési támogatás 

4.4. Egyéb támogatások összesen 4 950   

5. Működési kiadás összesen 16 000   

„ 
 

 


