
Lajosmizse Város 
Önkormányzata 
I/1018/14/2011. 
 
 

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 
2011. október 13. 

 
 

Az ülésen hozott rendeletek, és határozatok száma és tárgya: 
 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 20/2011. (…….) önkormányzati 
rendelete a 2011. évi költségvetésrıl szóló 2/2011. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
136/2011. (X. 13.) ÖH  Csatlakozás a Leader Helyi Akciócsoport 

képviseletére létrejövı egyesülethez 
 
137/2011. (X. 13.) ÖH  Az egészségügyi alapellátásban és az Egészségház 

épületében dolgozó orvosok egészségügyi feladat-
ellátási szerzıdésének felülvizsgálata 

 
138/2011. (X. 13.) ÖH  Csatlakozás a Bursa Hungarica  Önkormányzati 

Ösztöndíjpályázathoz 
 
 
139/2011. (X. 13.) ÖH  Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-

testülete és Felsılajos Község Önkormányzatának 
Képviselı-testülete között közoktatási feladatok 
ellátására létrejött Intézményfenntartó társulási 
megállapodás módosítása 

 
140/2011. (X. 13.) ÖH   Logopédiai szakszolgálati feladatok ellátására 

megállapodás módosítása 
 
 
141/2011. (X. 13.) ÖH  Közoktatási feladatok ellátására megállapodás 

módosítása 
 
 
142/2011. (X. 13.) ÖH  Apró Ferenc módosító javaslata a likvidhitel 

keretösszegére vonatkozóan 
 
143/2011. (X. 13.) ÖH    Folyószámla- hitelkeret szerzıdés hosszabbítása 
 
144/2011. (X. 13.) ÖH  Az önkormányzat 2012. évi belsı ellenırzési tervének 

jóváhagyása 
 
145/2011. (X. 13.) ÖH  Pályázat benyújtása az „Intézményi informatikai 

infrastruktúra fejlesztése a közoktatásban” címő 
pályázati kiírásra 

 
146/2011. (X. 13.) ÖH  Versenytárgyalás meghirdetése a Mizsei utca 7-9. 

szám alatti Lajosmizsei Városi Labdarúgó 
Sportcentrum vonatkozásában 
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147/2011. (X. 13.) ÖH  Lajosmizse, Erkel Ferenc utca, 259 hrsz-ú ingatlan 
mővelési ágának megváltoztatása; szolgalmi jogok 
felvezetése 

 
148/2011. (X. 13.) ÖH  Lajosmizse 844/7 hrsz. megosztása után a Kazinczy 

utcai ingatlanrész (raktárépület és telek bérbeadása 
 
149/2011. (X. 13.) ÖH  Lajosmizse Város Településrendezési Terve 

módosításának elıkészítése, településfejlesztési 
döntés – Alsóbene tanya 600 környéke 

 
150/2011. (X. 13.) ÖH  Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás 

képviselıjének beszámolója a Bács-Kiskun Megyei  
Területfejlesztési Tanácsban végzett munkájáról 

 
151/2011. (X. 13.) ÖH  Fekete István Általános Iskola és Kollégium Alapító 

Okirata 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 3 

JEGYZİKÖNYV 
 

Készült: A Képviselı-testület 2011. október 13-án 14.00 órakor a Városháza Dísztermében megtartott 
képviselı-testületi ülésrıl 

 
Jelen vannak: Basky András polgármester, dr. Adonyi Lajos alpolgármester, Apró Ferenc, Baranyi 

– Rostás Rodrigó, Belusz László, Józsáné dr. Kiss Irén, Kollár László, Keresztes Ferenc, 
Péli Szilveszter, Orbán Antal (10 fı) 

 
Holminé Sebık Márta és Koller Dániel képviselık jelezték, hogy a mai napon nem tudnak részt venni 
az ülésen. 
 
Tanácskozási joggal megjelentek: Kutasiné Nagy Katalin jegyzı 
     Muhariné Mayer Piroska aljegyzı 
     Gyurgyik Erzsébet vezetıi referens  

Nagy Judit irodavezetı 
     Turupuli Péterné irodavezetı 
     Gulyás Attiláné csoportvezetı 
     Sápi Tamás környezetvédelmi ügyintézı 
     Kocsis Györgyné óvodavezetı 
     Sápi Tiborné igazgató 
     Szilágyi Ödön csoportvezetı 

Géczy Gabriella bölcsıdei tagintézmény vezetı  
Kovács Gábor építésügyi ügyintézı  
Dr. Gazdag Judit jogi referens 
Dr. Balogh László belsı ellenır 
Rostás Anita csoportvezetı 
Dömötör Klára Edit irodavezetı 
Bíró Tiborné IGSZ vezetı 
Gyurgyik Erzsébet vezetıi referens   

        
Jegyzıkönyvvezetı:  Márton Györgyné 
   Ollósi Anikó 
 
Basky András polgármester: Tisztelettel köszöntöm a testületi ülésen megjelenteket.  
Mielıtt a napirendi pontok tárgyalására rátérnénk, szeretnék tájékoztatásként pár fontosabb dolgot 
elmondani. 
Az egyik ilyen tájékoztatás, hogy véget ért az Idısek Hete, valamint az Egészségügyi Hét. Azt 
gondolom, hogy nagyszerő rendezvénynek lehettünk a részesei.  
Szeretnék továbbá tájékoztatást adni arról, hogy ahogy azt korábban jeleztük, az Egészségházban két 
új rendelı került kialakításra. Minden a terveknek megfelelıen sikerült, mindkét orvos az új helyén 
rendel. Az elképzelés alapján sikerült mindent nagyon gyorsan megvalósítani.  
Van még egy nagyon jó hír, mely a lakosságot is érinti, és az elkövetkezendı heteinket izgalommal 
tölti majd el, a jó hír, hogy Kocsis Tibor, az X-Faktor címő mősorban bejutott a legjobb 12 közé. Azt 
gondolom, hogy egy emberként szurkolhatunk neki, és szavazzunk is rá.  
 
Ezeket az információkat szerettem volna elızetesen elmondani, a bevezetés után javaslom, hogy 
térjünk át, a napirendi pontokra.  
 
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület határozatképes, 10 fı képviselı van jelen. Holminé Sebık 
Márta és Koller Dániel képviselık jelezték, hogy a mai napon nem tudnak részt venni az ülésen. 
 
Láthatjuk, hogy a meghívó szerint 14 napirendi pontunk van. Szeretném jelezni, hogy a meghívó 
szerinti 12-es pont a meghívóban, illetve az elıterjesztés címében nem egyezik meg. Kérem, hogy az 
elıterjesztés szerinti címet tekintsük megfelelınek. Amit szeretnék még plusz napirendként felvenni, 
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az Iskola Alapító Okiratának módosítása, ahogyan azt már az ÖIB ülésen is jeleztem, ezt nyílt ülés 
keretében, a másik új napirendet majd zárt ülés keretében tárgyaljuk, ez a Fekete István Általános 
Iskola pedagógusának bejelentése.  
 
Aki elfogadja a napirendi pontokat, az általam elmondott felvételekkel együtt, kérem, kézfelemeléssel 
jelezze. 
 
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 10 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt – 
az alábbi napirendi pontok tárgyalását fogadta el: 
 
 

     
 Napirend 

 
Elıterjesztı 

1.  Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének  …./2011. (….) 
önkormányzati rendelete a 2011. évi költségvetésrıl szóló 2/2011. (II.24.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 
 

Basky András 
polgármester 
 

2. Csatlakozás a Leader Helyi Akciócsoport képviseletére létrejövı egyesülethez 
 

Basky András 
polgármester 
 

3. Az egészségügyi alapellátásban és az Egészségház épületében 
dolgozó orvosok egészségügyi feladat-ellátási szerzıdésének felülvizsgálata 
 

Basky András  
polgármester 

4.  Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz Basky András 
polgármester 
 

5. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete és Felsılajos Község 
Önkormányzatának Képviselı-testülete között közoktatási feladatok ellátására létrejött 
Intézményfenntartó társulási megállapodás módosítása 
 

Basky András 
polgármester 
 

6. A KTTT-vel 2011. évre kötött megállapodások módosítása Basky András 
polgármester 
 

7. Folyószámla-hitelkeret szerzıdés hosszabbítása Basky András 
polgármester 
 

8. Az önkormányzat 2012. évi belsı ellenırzési tervének jóváhagyása Kutasiné Nagy Katalin 
jegyzı 
 

9. 
 

Pályázat benyújtása az „Intézményi informatikai infrastruktúra  
fejlesztése a közoktatásban” címő pályázati kiírásra 
 

Basky András 
polgármester 

10. Versenytárgyalás meghirdetése a Mizsei utca 7-9. szám alatti Lajosmizsei Városi 
Labdarúgó Sportcentrum vonatkozásában 
 

Basky András 
polgármester 

11. Lajosmizse Város Településrendezési Terve módosításának elıkészítése, 
településfejlesztési döntés – Alsóbene tanya 600 környéke 

Basky András  
polgármester 
 

12. 
 

Lajosmizse, Erkel Ferenc utca, 259 hrsz-ú ingatlan mővelési ágának megváltoztatása; 
szolgalmi jogok felvezetése 
 

Basky András 
polgármester 

13.  Lajosmizse 844/7 hrsz. megosztása után a Kazinczy utcai ingatlanrész (raktárépület és 
telek bérbeadása) 
 

Basky András  
polgármester 
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14. Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás képviselıjének beszámolója a Bács-Kiskun 
Megyei Területfejlesztési Tanácsban végzett munkájáról 
 

Basky András 
polgármester 

15. 
 
16.  
 
 
 
 
 
1. 

A Fekete István Általános Iskola Alapító Okiratának módosítása 
 
Interpelláció 
 
 

Zárt ülés 
 
 
Fekete István Általános Iskola pedagógusának bejelentése 

Basky András 
polgármester  
 
 
 
 
 
Basky András 
polgármester 
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Basky András polgármester: A napirendek elıtt szeretném átadni a szót Józsáné dr. Kiss Irénnek 
képviselı asszonynak. 
 
Józsáné dr. Kiss Irén képviselı: Köszönöm a szót Polgármester Úrnak! Tisztelettel köszöntök 
mindenkit.  
Szeretném tájékoztatni a megjelenteket, hogy ahogyan azt már Polgármester Úr is elmondta lezajlott 
az Idısek Hete, valamint az Egészségügyi Hét. Köszönöm Polgármester Úrnak az elismerı szavakat. 
Köszönet illeti az intézmény munkatársait, és mindazokat, akik támogatták a rendezvény 
megvalósítását. A rendezvény keretén belül a két új rendelı átadása is megtörtént.  Szeretném jelezni, 
hogy a jóváhagyott 1 929 000 Ft összeghez képest a költségek, mintegy 800 000 Ft-al magasabbak 
lettek. Voltak olyan kiadások, melyekkel a tervezésnél még nem számoltunk. Ilyenek például, a 
telefon, internet, villanyszerelés költségei. Készíteni fogok egy részletes kimutatást ezekrıl az 
összegekrıl. Ezeket a nem várt kiadásokat, az intézmények OEP többlet bevétele fedezi majd. 
Köszönöm szépen! 
 
Basky András polgármester: Köszönöm szépen a tájékoztatást! 
Mielıtt a napirendi pontokat tárgyalnánk. még két dolgot szeretnék mondani, az egyik az, hogy a 
kiosztós anyagok között találhattunk egy meghívót, mely az október 23-i megemlékezésre vonatkozik.  
15.00 órakor egy könyvbemutató lesz, Kristóf János új könyvét ismerhetjük meg, amely „Valahol 
Oroszországban” címmel jelent meg, 17.00 órakor pedig kezdıdik a megemlékezés a Mővelıdési 
Házban. Mindenkit szeretettel várunk! 
 
 
1./ Napirendi pont 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének …./2011. (….) önkormányzati 
rendelete a 2011. évi költségvetésrıl szóló 2/2011. (II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról 
Elıadó: Basky András polgármester 
 
Basky András polgármester: Tapasztalhattuk az idei évben is, hogy ez az a rendeletünk, melyet 
szinte minden hónapban módosítanunk kell.  
A módosítások között látható, hogy a közfoglalkoztatottak 2011. évi kompenzációjára egyéb 
támogatást is lehetett kapni, ennek az átvezetés szükségessé vált, mind az intézmények, mind a 
költségvetés tekintetében. A könyvtár érdekeltségnövelı támogatás került átvezetésre, továbbá a 
bölcsıde mőködésével kapcsolatos költségek kerültek átvezetésre, korábban ezek az összegek az 
önkormányzatnál kerültek tervezésre, ezek mostantól a bölcsıdéhez kerülnek. Ezentúl a kistérségi 
normatívák azok, amik még itt említésre kerültek, ezekrıl majd a késıbbiekben még tárgyalnunk kell.  
Az ÜSB ülésen vetıdött fel Apró Ferenc képviselı úr részérıl, majd képviselıi indítvány is érkezett és 
a Primavill Mizse KC részérıl is érkezett kérelem, hogy a mőködésükhöz további támogatást 
szeretnének kérni. A rendelet tervezetben átvezetésre került a 300 000 Ft-os támogatás. Még egy 
dolgot említenék, az általános iskola tekintetében egy dolgozó bérének átcsoportosítása vált még 
szükségessé.  
A PTK és az ÖIB bizottságok tárgyalták a napirendet, elfogadásra javasolják. 
 
Kérdezem a Képviselı-testület tagjait, hogy valakinek van-e a vagyonrendelettel kapcsolatosan 
észrevétele, javaslata, kérdése? 
 
Amennyiben nincs, kérem, hogy aki a módosításokkal együtt elfogadja a rendelet-tervezetet, 
kézfelemeléssel jelezze.  
Megállapítom, hogy a Képviselıt-testület 10 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt – 
az alábbi rendeletet alkotta meg: 
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Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
20/2011. (………) 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 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. § 

 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a 2011. évi költségvetésrıl szóló 2/2011. 
(II. 24.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés a), b) pontja helyébe a következı rendelkezések 
lépnek: 
 

[A Képviselı-testület Lajosmizse Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat)  
2011. évi költségvetésének] 

„ 
a) tárgyévi költségvetési bevételek fıösszegét 1 823 162 e Ft-ban 

aa) mőködési költségvetést 1 558 125 e Ft-ban 

ab) felhalmozási költségvetést 265 037 e Ft-ban 
   
b) tárgyévi költségvetési kiadások fıösszegét 1 961 807 e Ft-ban 

ba) mőködési költségvetést 1 575 161 e Ft-ban 

bb) felhalmozási költségvetést 354 653 e Ft-ban 

bc) pénzforgalom nélküli kiadások 31 993 e Ft-ban 

melybıl: általános tartalék 1 897 e Ft-ban 

           és céltartalék 30 096 e Ft-ban 

  „  

2. § 
 

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

(2) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a 2011. évi költségvetésrıl szóló 
2/2011. (II. 24.) önkormányzati rendelet 1.1. melléklete helyébe a 2. melléklet lép. 

(3) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a 2011. évi költségvetésrıl szóló 
2/2011. (II. 24.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 3. melléklet lép. 

(4) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a 2011. évi költségvetésrıl szóló 
2/2011. (II. 24.) önkormányzati rendelet 2.3. mellékletek helyébe a 4. melléklet lép. 

(5) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a 2011. évi költségvetésrıl szóló 
2/2011. (II. 24.) önkormányzati rendelet 2.4. melléklete helyébe az 5. melléklet lép. 

(6) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a 2011. évi költségvetésrıl szóló 
2/2011. (II. 24.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 6. melléklet lép. 

(7) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a 2011. évi költségvetésrıl szóló 
2/2011. (II. 24.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 7. melléklet lép. 

(8) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a 2011. évi költségvetésrıl szóló 
2/2011. (II. 24.) önkormányzati rendelet 4.1. melléklete helyébe a 8. melléklet lép. 
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(9) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a 2011. évi költségvetésrıl szóló 
2/2011. (II. 24.) önkormányzati rendelet 4.3. melléklete helyébe a 9. melléklet lép. 

(10) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a 2011. évi költségvetésrıl szóló 
2/2011. (II. 24.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 10. melléklet lép. 

(11) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a 2011. évi költségvetésrıl szóló 
2/2011. (II. 24.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 11. melléklet lép. 

(12) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a 2011. évi költségvetésrıl szóló 
2/2011. (II. 24.) önkormányzati rendelet 6.1. melléklete helyébe a 12. melléklet lép. 

(13) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a 2011. évi költségvetésrıl szóló 
2/2011. (II. 24.) önkormányzati rendelet 6.2. melléklete helyébe a 13. melléklet lép. 

 
3. § 

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

/ Basky András sk. /     / Kutasiné Nagy Katalin sk./ 
   polgármester        jegyzı  

 
 
A kihirdetés napja: 2011. ……………. 

/ Kutasiné Nagy Katalin sk./ 
   jegyzı  

 
 



 
1. melléklet a 20/2011. (……..) önkormányzati rendelethez 

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

Nem intézményi keretek közötti szakfeladatok kiadásának alakulása 
 

       .      Ezer Ft-ban 

Megnevezés 
Szakfeladat Személyi 

juttatás 
Munka-adókat 
terhelő járulék 

Dologi és egyéb 
folyó kiadás 

Szociál-
politikai 
juttatás 

Támogatásértékű 
működési kiadás 

Működési célú 
pénzeszközátadás 
államháztartáson 

kívülre  

Általános 
tartalék 

Céltartalék Beruházás Felújítás 

Felhalmozási célú 
pénzeszközátadás 
államháztartáson 

kívülre 

Összesen 
Engedélyezett
létszámkeret 

(fő) 

1. Víztermelés, kezelés, ellátás 360000     1 870                 1 870   

2. Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 370000           590           590   

3. Települési hulladékbegyűjtés, szállítás 381103     1 645                 1 645   

4. Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása 382101                 186 375     186 375   

5. Folyadék szállítási szolgáltatás .közmű építése 
(csatorna) 

422100                 32 547     32 547   

6. Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása 
(belterület.) 

522110     12 000                 12 000   

7. Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása 
(külterület.) 

522110     5 000                 5 000   

8. Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 682001     650               980 1 630   

9. Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
(Piac) 

682002 4 708 1 271 5 485                 11 464 8 

10. Zöldterület-kezelés (Park) 813000 7 654 1 950 5 155                 14 759 6 

11. Települési kisebbségi önk. igazgatási 
tevékenység (CKÖ) 

841127     809                 809   

12. Közvilágítás 841402     32 684                 32 684   

13. Város-, községgazdálkodás máshová nem 
sorolt szolgáltatások 

841403     1 200                 1 200   

14. Bölcsıdei ellátás 889101                 52 130     52 130   

15. Civil szervezetek mőködési támogatása 890301         800 14 815           15 615   

16. Sportlétesítmények működtetése és 
fejlesztése 

931102 4 812 1 241 2 727                 8 780 3 

17. Köztemető fenntartás és üzemeltetés 960302                 2 500    1 500 4 000   

18. Önkormányzat igazgatási tevékenysége    179 789 45 060 84 901       1 897 30 096 70 260   1 000 413 003 51 

19. Szociálpolitikai ellátás      5 640   165 390               171 030   

20. Szakmai érdek-képviseleti tevékenység 
támogatása 

890602     3 882       3 882  

21. Lakó- és nem lakóépület építése 412000         4 221   4 221  

22. Közhasznú foglalkoztatás 890442 7 912 1 068 783      301   10 064  

23. Összesen   204 875 56 230 154 909 165 390 4 682 15 405 1 897 30 096 348 334 0 3 480 985 298 68 

„ 
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2. melléklet a 20/2011. (…….) önkormányzati rendelethez 
„1.1. melléklet a 2/2011. (II. 24.) önkormányzati rendelethez 
             

A Hivatal igazgatási tevékenységének szakfeladatokra történı megbontása 
           Ezer Ft-ban 

 

Megnevezés 
Szakfeladat Személyi 

juttatás 

Munka-
adókat 
terhelő 
járulék 

Dologi és 
egyéb 
folyó 

kiadás 

Szociál-
politikai 
juttatás 

Működési 
célú és 

támoga-
tásértékű 
működési

kiadás 

Tartalék Beruházás  

Felhalmozási 
célú 

pénzeszköz 
átadás 

Összesen 
Engedélyezett 
létszám keret 

(fő) 

 
1. Igazgatási tevékenység 841126 97 917 24 632 54 182     32 293 569    209 593 33 

 
2. Adó, illeték kiszabása, 
beszedése 

841133 21 548 5 369 7 059           33 976 6 

 
3. Területi igazgatás 841124 38 018 9 589 12 185       144    59 936 11 

 
4. Jogalkotás 841112 22 306 5 470 11 475      69 547 1 000 109 798 1 

 5. Összesen  179 789 45 060 84 901 0 0 32 293 70 260 1 000 413 303 51 
„ 

 



 11 

 3. melléklet a 20/2011. (……...) önkormányzati rendelethez 
 

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

 

     

Az Önkormányzat 2011. évi bevételei 
    EEzer Ft-ban 

  
Megnevezés Hivatal IGSZ Összesen  

  1. Költségvetési bevételek       

  1.1. Mőködési bevételek 1 384 162 173 963 1 558 125 

  1.1.1. Mőködési bevételek  28 560 83 631 112 191 

  1.1.2. Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei  629 837 0 629 837 

    1.1.2.1. Helyi adók  263 500   263 500 

    1.1.2.2. Átengedett központi adók  359 187   359 187 

    1.1.2.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek  7 150   7 150 

  1.1.3. Mőködési támogatások 595 909 0 595 909 

    1.1.3.1. Normatív hozzájárulások  470 171   470 171 

    1.1.3.2. Központosított elıirányzatokból mőködési célúak  3 574    3 574 

    1.1.3.3. Helyi önkormányzatok kiegészítı támogatása  7 706    7 706 

  
  1.1.3.4. Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott elıadó-mővészeti 
szervezetek támogatása      0 

    1.1.3.5. Normatív kötött felhasználású támogatások  114 458   114 458 

  1.1.4. Egyéb mőködési bevételek 129 856 90 332 220 188 

    1.1.4.1. Támogatásértékő mőködési bevételek összesen  106 402 44 929 151 331 

       1.1.4.1.1.ebbıl: támogatás értékő mőködési bevételek társadalombiztosítási alaptól    44 929 44 929 

    1.1.4.2. Mőködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl  23 454 45 403 68 857 

    1.1.4.3. Elızı évi mőködési célú elıirányzat maradvány, pénzmaradvány átvétel      0 

    1.1.4.4. Elızı évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések     0 

  1.2. Felhalmozási bevételek 265 037 0 265 037 

  1.2.1. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek  25 524 0 25 524  

    1.2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése  16 500   16 500 

    1.2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tıke bevételei  9 024   9 024 

    1.2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei       

  1.2.2. Felhalmozási támogatások 0 0 0 

    1.2.2.1. Központosított elıirányzatokból fejlesztési célúak       

    1.2.2.2. Fejlesztési célú támogatások      

  1.2.3. Egyéb felhalmozási bevételek 239 513 0 239 513 

    1.2.3.1. Támogatásértékő felhalmozási bevételek összesen      0 

    1.2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl  239 513   239 513 

    1.2.3.3. Elızı évi felhalmozási célú elıirányzat maradvány, pénzmaradvány átvétel     0 

  1.3. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele  0 0 0 

  1.4. Pénzforgalom nélküli bevételek 0 0 0 

  1.5. Költségvetési bevételek összesen 1.1.+1.2.+1.3.+1.4. 1 649 199 173 963 1 823 162 

  1.6. Elızı évek pénzmaradványának igénybevétele  80 632 14 188 94 820 

  1.6.1. Mőködési célra 42 816 14 188 57 004 

  1.6.2. Felhalmozási célra 37 816   37 816 

  1.7. Finanszírozási bevételek összesen 43 825  43 825 

 1.7.1. Értékpapírok értékesítésének bevétele    

 1.7.2. Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei    

   1.7.2.1. Mőködési célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás mőködési célra    

   1.7.2.2. Felhalmozási célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás felhalmozási célra 43 825  43 825 

 1.8.Tárgyévi bevételek, a belsı és külsı finanszírozási mőveletekkel együtt 1 773 656 188 151 1 961 807 

  1.9. Irányító szervtıl kapott támogatás    788 358 788 358 

„ 
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4. melléklet a 20/2011. (……...) önkormányzati rendelethez 
 

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

 
Mőködési támogatások részletezése 

Ezer Ft-ban 

Megnevezés módosított el ıirányzat  

1. Normatív hozzájárulások  470 171 

      1.1.1. Lakosságszámhoz kötött  41 687 

      1.1.2. Feladatmutatóhoz kötött  428 484 

      1.2.1. Közoktatási feladatokra 327 578 

      1.2.2. Szociális feladatokra 80 591 

      1.2.3. Globális feladatokra 62 002 

2. Központosított elıirányzat 3 574 

3. Normatív kötött felhasználású támogatások  114 458 

3.1. Kiegészítı támogatás egyes közoktatási feladatokhoz  3 031 

3.2. Egyes szociális feladatok támogatása  122 

3.3. Szociálpolitikai juttatásokra  111 305 

4. Egyéb központi támogatás 7 706 

5. Mőködési támogatások összesen 595 909 

„ 
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5. melléklet a 20/2011. (……...) önkormányzati rendelethez 
 
„2.4. melléklet a 2/2011. (II. 24.) önkormányzati rendelethez 

Egyéb mőködési bevételek 
Támogatásértékő mőködési bevételek részletezése 

Ezer Ft-ban 

Megnevezés módosított el ıirányzat  

1. Támogatásértékű működési bevétel kp-i költségvetési 
szervtől (09/07) (CKÖ 210 eFt, Bölcsőde 5.929 eFt, 
Szociálpolitikai juttatás 24.940 eFt) ( Közfoglalkoztatás 
eszközvásárlása 301 eFt + 783 eFt) (CKÖ feladatalapú 
támogatása 342 eFt) (Közfoglalkoztatás: 8.980 eFt) 

41 485 

2. Támogatásértékű működési bevétel helyi 
önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 
(09/13)(Felsőlajostól működésre: 9.366 eFt és egészségügyi 
szolgáltatás: 4.434 eFt, Közoktatási és Szociális 11.319 eFt, 
2007., 2008., 2009. évi elszámolás: 286 eFt) 
(Kerekegyházától Belső Ellenőrzési Társulás 664 eFt) 
(CKÖ 200 eFt) 

26 269 

3. Támogatásértékű működési bevétel Többcélú Kistérségi 
Társulástól (09/14) (Közoktatás 26.688 eFt, Szociális 6.392 eFt, 
Logopédia 2.158 eFt + 2010. évi elmaradás: 742 eFt) 
(Logopédia +331 eFt, nem tervezett támogatás 2.337 eFt) 

38 648 

4. Támogatásértékő mőködési bevételek  106 402 

 
Mőködési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülr ıl 

Ezer Ft-ban 

Megnevezés módosított el ıirányzat  

1. Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 
(07/25) (ÁROP-Roma) 

3 007 

2. Működési célú pénzeszközátvétel az EU költségvetésből 
(07/29) (ÁROP-Hivatal fejlesztés; TÁMOP-Gyermekjóléti) 

17 718 

3. TIOP-1.1.1-07/0-2008-0923 "Professzionális oktatás elérése 
az IKT eszközökkel a Fekete István Általános Iskolában 
Lajosmizsén és Felsőlajoson" 

2 729 

4. Mőködési célú pénzeszközátvétel államháztartáson 
kívülr ıl  

23 454 

„ 
 



 14

6. melléklet a 20/2011. (…….) önkormányzati rendelethez 
„3. melléklet a 2/2011. (II. 24.) önkormányzati rendelethez          

           

Az Önkormányzat önállóan mőködı és gazdálkodó; önállóan mőködı költségvetési szervek 2011. évi bevételei 

Ezer Ft-ban 

  
Megnevezés IGSZ EGYSZI FIÁI 

FIÁI 
Kollégiuma 

Művelődési 
Ház 

Óvoda 
FIÁI Felsőlajosi 
tagintézménye 

Óvoda 
Felsőlajosi 

tagintézménye 
Összesen 

  1. Költségvetési bevételek                 0 

  1.1. Mőködési bevételek   60 431 24 567 28 554 25 556 28 586 2 991 3 278 173 963 

  1.1.1. Mőködési bevételek    15 502 3 870 28 554 5 850 23 586 2 991 3 278 83 631 

  1.1.2. Egyéb mőködési bevételek   44 929 20 697   19 706 5 000     44 929 
    1.1.2.1. Támogatásértékő mőködési bevételek összesen     44 929          44 929 
     1.1.2.1.1.ebbıl: támogatás  értékő mőködési bevétel társadalombiztosítási    alaptól    44 929             44 929 

    1.1.2.2. Mőködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl      20 697    19 706 5 000     45 403 

  1.2. Felhalmozási bevételek                 0 

  1.2.1. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek                  0 

    1.2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése                  0 

  1.2.2. Egyéb felhalmozási bevételek                 0 

    1.2.2.1. Támogatásértékő felhalmozási bevételek összesen                  0 

    1.2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl                  0 

    1.2.2.3. Elızı évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétel                  0 

  1.3. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele                  0 

  1.4. Pénzforgalom nélküli bevételek                 0 

  1.5. Költségvetési bevételek összesen 1.1.+1.2.+1.3.+1.4.   60 431 24 567 28 554 25 556 28 586 2 991 3 278 173 963 

  1.6. Elızı évek pénzmaradványának igénybevétele    1 200 6 978 2 191 800 2 019 500 500 14 188 

  1.6.1. Mőködési célra   1 200 6 978 2 191 800 2 019 500 500 14 188 

  1.6.2. Felhalmozási célra                 0 

  1.7. Finanszírozási bevételek összesen                 0 

 1.8.Tárgyévi bevételek, a belsı és külsı finanszírozási mőveletekkel együtt    61 631 31 545  30 745  26 356  30 605  3 491  3 778  188 151 

  1.9. Irányító szervtıl kapott támogatás   788 358                788 358 

„ 
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 7. melléklet a 20/2011. (……….) 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. Mőködési kiadások 601 491 973 670 1 575 161 

1.1.1. Személyi juttatás  204 875 537 723 742 598 

1.1.2. Munkaadókat terhelı járulékok 56 230 138 135 194 365 

1.1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások  154 909 297 812 452 721 

1.1.4. Egyéb mőködési kiadások: 185 477   185 477 

  1.1.4.1. Támogatásértékő mőködési kiadások  4 682   4 682 

  1.1.4.2. Mőködési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre  15 405   15 405 

  1.1.4.3. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás  165 390   165 390 

  1.1.4.4. Elızı évi mőködési célú elıirányzat maradvány, 
pénzmaradvány átadás      0 

1.1.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai      0 

1.2. Felhalmozási kiadások 351 814 2 839 354 653 

1.2.1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val  348 334 2 839 351 173 

1.2.2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val      0 

1.2.3. Egyéb felhalmozási kiadások 3 480   3 480 

  1.2.3.1. Támogatásértékő felhalmozási kiadások      0 

  1.2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre  3 480   3 480 

  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 31 993 0 31 993 

1.4.1. Általános tartalék 1 897   1 897 

1.4.2. Céltartalék 30 096   30 096 

1.5. Költségvetési kiadások összesen 1.1.+1.2.+1.3.+1.4. 985 298 976 509 1 961 807 

1.6. Finanszírozási kiadások    

1.6.1. Értékpapírok vásárlásának kiadása    

1.6.2. Hitelek törlesztése és kötvénybeváltás kiadásai    
  1.6.2.1. Mőködési célú hitel törlesztése és mőködési célú 
kötvénybeváltás kiadása    

  1.6.2.2.Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú 
kötvénybeváltás kiadása    

1.7. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított 
támogatás  788 358   788 358 
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Céltartalék részletezése 

  Ezer Ft-ban 
Megnevezés  Önkormányzat  

1. Kezességvállalás 15 000 
2. Óvoda Bölcsıde tagintézményének mőködési kiadásai 6 972 
3. Felmérési terv készítése 1 200 

4. Belvíz védelmi pályázat (DAOP-5.2.1/A-11) 5 724 

5. Külterületi földút karbantartás, felújítás pályázat (TP-1-2011) 1 200 

6. Céltartalék összesen 30 096 
„ 
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8. melléklet a 20/2011. (…….) önkormányzati rendelethez 
 
„4.1. melléklet a 2/2011. (II. 24.) önkormányzati rendelethez 
    

Egyéb mőködési kiadás részletezése 
    

Támogatásértékő mőködési kiadás 
  Ezer Ft-ban 

Megnevezés Összeg 

1. Lajosmizsei Rendőrőrs 600 

2. CKÖ 200 

3. 2007., 2008., 2009. évi kiegészítő normatív támogatás elszámolása 1 598 

4. Pszichológus, gyógypedagógus támogatása (0,5-0,5 fő) 122 

5. Iskolapszichológus 1 033 

6. Pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali ellátása 300 

7. Közfoglalkoztatás 829 

8. Támogatásértékű működési kiadás összesen 4 682 

   

Mőködési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 
 Ezer Ft-ban 

Megnevezés Összeg  

Önkéntes Tűzoltóság 3 850  
  Ezer Ft-ban 

Megnevezés Összeg Támogatott cél 

1 Társadalmi szervezetek 

1.1. Lajosmizsei Polgárőr Egyesület 300  
Üzemanyag költségek fedezése, rendszámfelismerő 
berendezés üzemeltetése 

1.2. Gyermekmosoly Alapítvány 47  Kollégista gyermekek színházba eljuttatása 

1.3. Tündérkert Alapítvány 47  Fejlesztő játékok vásárlása 

1.4. Lajosmizsei Kultúrapártoló 
Alapítvány 

47  
Családi majális programjainak finanszírozása, Könyves 
programok támogatása 

1.5. Mozgáskorlátozottak Bács-Kiskun 
Megyei Egyesület Lajosmizsei Csoport 

47  
Gyógyfürdő látogatás, színház, helyi kulturális 
rendezvények látogatása, évzáró, nőnapi, adventi, télapó 
rendezvények 

1.6. Őszikék Nyugdíjas Klub Egyesület 47  25 éves jubileumi ünnepség támogatása 

1.7. Életfa Hagyományőrző Egyesület 25  
Megfelelő próbatermi és színpadi hangosítás hiányának 
megszüntetése 

1.8. Lajosmizsei Jászok Ifjúsági 
Egyesület 

25  
A régi Polgármesteri Hivatalban helyiséget kérnek, a 
helység bútorozásának megoldása a támogatásból. 

1.9. Pedagógus Nyugdíjas Olvasókör 20  Érseki kastély, Szarvasi arborétum megtekintése 

1.10. Bene Vízvilág Alapítvány 25  
 V. Hagyományőrző Családi Majális kiadásainak 
támogatása 

1.11. "Mizsei Vadrózsák" - 
néptánccsoport 

25   Színpadi fellépő ruha és cipő vásárlása 

1.12.Társadalmi szervezetek 
támogatása összesen 

655   
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2. Sportszervezetek 

2.1. Lajosmizsei Sakk Kör 150  Működési támogatás 

2.2. Fekete István Általános Iskolai 
Sport Egyesület 

100  Működési támogatás 

2.3. Asztalitenisz Club 200  Működési támogatás 

2.4. Topkids Kse 50  Működési támogatás 

2.5. N-18 Postagalamb Sport 
Egyesület 

50  Versenyeken való részvétel támogatása  

2.6. Lajosmizse Városi Labdarugó Club  400  Működési támogatás 

(felnőtt labdarúgás)   

2.7. Lajosmizse Városi Labdarugó Club  1 000  Működési támogatás 

(utánpótlás nevelés)   

2.8. Mizse Kézilabda Club (férfi 
szakosztály) 

3 050  Működési támogatás 

2.9. Lajosmizse Női Kézilabda Klub 300 Működési támogatás 

2.10. Lajosmizsei UKC  200 Működési támogatás 

2.11. Kollár Petra  50 Versenyeken való részvétel támogatása 

2.12. Főnix Dance 2005 Tánc és Sport 
Egyesület 

50 Versenyeken való részvétel támogatása 

2.13. Sportszervezetek támogatása 
összesen 

5 600   

3. Egyéb szervezetek 

3.1. Református egyház  150 Kántortanítói lakás felújítása. Parókiában közösségi tér 
kialakítása. 

3.2. Lajosmizséért Közalapítvány  200 Lajosmizsei hagyományok megőrzése, kulturális és 
sporttevékenységek támogatása, közrend és közbiztonság 
védelme. 

3.3. Egyéb szervezetek támogatása 
összesen 

350   

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 15 405   
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9. melléklet a 20/2011. (…..) önkormányzati rendelethez 
 
„4.3. melléklet a 2/2011. (II. 24.) önkormányzati rendelethez 

   

Felhalmozási kiadások részletezése 
 Ezer Ft-ban 

Megnevezés módosított 
elıirányzat 

1. KEOP-7.1.2.0/2F/09-2010-0077 Lajosmizse város 
csatornahálózatának kiépítése és szennyvíztisztító telepének 
bıvítése 

32 547 

2. DAOP-4.1.3/C-2f-20009-0019 Elsı Esély Program Bölcsıdei 
ellátás biztosítása Lajosmizse Városban 

52 130 

3. TIOP-1.1.1-07/0-2008-0923 „Professzionális oktatás elérése az 
IKT eszközökkel a Fekete István Általános Iskolában Lajosmizsén 
és Felsılajoson” 

25 097 

4. DAOP-5.2.1/E-09-2010-0004 Folyékony hulladéklerakó 
rekultiváció 

63 000 

5. DAOP-5.2.1/E-09-2010-0004 Folyékony hulladéklerakó 
rekultiváció (saját forrás) 

5 204 

6. DAOP-5.2.1/E-09-2010-0005 Szilárd hulladéklerakó 
rekultiváció 

100 000 

7. DAOP-5.2.1/E-09-2010-0005 Szilárd hulladéklerakó 
rekultiváció (saját forrás) 

18 171 

8. KEOP-2011-4.9.0 „Épületenergetikai fejlesztések megújuló 
energiaforrás hasznosítással kombinálva” (önerı) 

43 825 

9. Bölcsıde udvar 4 221 

10. Központosított elıirányzat „Esélyegyenlıségi pályázat” 625 

11. Közfoglalkoztatás eszközvásárlása 301  

12. Gépjármővásárlás 569 

13. Urnafal kerítés, urnasírhely kialakítása 2 500 

14. Licensz (eKÖZIG) 144 

15. Beruházási kiadások ÁFÁ-val  348 334 

 
Egyéb felhalmozási kiadás részletezése 

 Ezer Ft-ban 

Megnevezés módosított 
elıirányzat 

1. Csatornahálózat érdekeltségi hozzájárulás 980 

2. Temetı fıbejárat támogatása 1 500 

3. Elsı lakáshoz jutók támogatása 1 000 

4. Felhalmozási célú pénzeszközátadás Államháztartáson 
kívülre  3 480 

 „ 
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10. melléklet a 20/2011. (……...) önkormányzati rendelethez 
„5. melléklet a 2/2011. (II. 24.) önkormányzati rendelethez 
           

 Az Önkormányzat önállóan mőködı és gazdálkodó; önállóan mőködı költségvetési szervek 2011. évi kiadásai 
           

       
 

  
Ezer Ft-

ban 

1. Költségvetési kiadások IGSZ EGYSZI FIÁI 
FIÁI 

Kollégiuma 
Művelődési 

Ház 
Óvoda Bölcsőde 

FIÁI Felsőlajosi 
tagintézménye 

Óvoda 
Felsőlajosi 

tagintézménye 
Összesen 

1.1. Működési kiadások 22 200 149 169 326 094 143 690 70 225 185 783 7 358 40 194 28 957 973 670 

1.1.1. Személyi juttatás  15 837 72 229 221 080 51 266 34 323 103 815 4 544 21 096 13 533 537 723 

1.2.2. Munkaadókat terhelı járulékok  4 158 18 205 57 556 13 174 8 972 26 034 1 227 5 331 3 478 138 135 

1.1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások  2 205 58 735 47 458 79 250 26 930 55 934 1 587 13 767 11 946 297 812 

1.1.4. Egyéb mőködési kiadások:                  0 

  1.1.4.1. Támogatásértékő mőködési kiadások                   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 elıirányzat maradvány, 
pénzmaradvány átadás             

 
    

0 

1.1.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai                   0 

1.2. Felhalmozási kiadások   1 485    374      980     2 839 

1.2.1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val    1 485    374      980     2 839 

1.2.2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val                   0 

1.2.3. Egyéb felhalmozási kiadások                  0 

  1.2.3.1. Támogatásértékő felhalmozási kiadások                   0 

  1.2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre                   0 
  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                  0 

  1.4.1.ebbıl: általános tartalék                  0 

  1.4.2.           céltartalék                  0 

1.5.Költségvetési kiadások összesen 1.1.+1.2.+1.3.+1.4. 22 200 150 654 326 094 144 064 70 225 185 783 8 338 40 194 28 957 976 509 

„ 
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                                                                                                                                            11. melléklet a 20/2011. (……...) önkormányzati rendelethez

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

        

Az Önkormányzat 2011. évi összevont költségvetési mérlege  

       Ezer Ft-ban 

  Hivatal (+CKÖ) IGSZ Mindösszesen   Hivatal (+CKÖ) IGSZ Mindösszesen 

1. Költségvetési bevételek       2. Költségvetési kiadások       

1.1 Mőködési költségvetés 1 384 162 173 963 1 558 125 2.1. Működési költségvetés 601 491 973 670 1 575 161 

1.1.1. Mőködési bevételek  28 560 83 631 112 191 2.1.1. Személyi juttatások 204 875 537 723 742 598 

1.1.2. Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei  629 837   629 837 2.1.2. Munkaadókat terhelő járulékok  56 230 138 135 194 365 

1.1.3. Mőködési támogatások  595 909   595 909 2.1.3. Dologi kiadások és egyéb folyó 
kiadások 

154 909 297 812 452 721 

1.1.4. Egyéb mőködési bevételek 129 856 90332 220 188 2.1.4. Egyéb működési kiadások  185 477   185 477 

        2.1.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai 0   0 

1.2. Felhalmozási költségvetés 265 037 0 265 037 2.2. Felhalmozási költségvetés 351 814 2 839 354 653 

1.2.1. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek 25 524   25 524 2.2.1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val 348 334  2 839 351 173 

1.2.2. Felhalmozási jellegő támogatások       2.2.2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val 0   0 

1.2.3. Egyéb felhalmozási bevételek 239 513   239 513 2.2.3. Egyéb felhalmozási kiadások 3 480   3 480 

1.3. Támogatási célú kölcsönök visszatérülése, 
igénybevétele 

0 0 0 2.3. Támogatási célú kölcsönök nyújtása, 
törlesztése 

0 0 0 

1.3.1. Mőködési célra 0   0 2.3.1. Működési célra 0   0 

1.3.2. Felhalmozási célra 0   0 2.3.2. Felhalmozási célra 0   0 

1.4. Pénzforgalom nélküli bevételek     0 2.4. Pénzforgalom nélküli kiadások  31 993   31 993 

1.5. Költségvetési bevételek összesen: 
I.+II.+III.+IV.  

1 649 199 173 963 1 823 162 2.5. Költségvetési kiadások összesen: 
I.+II.+III.+IV. 

985 298 976 509 1 961 807 

1.6. Elızı évek pénzmaradványának igénybevétele  80 632 14 188 94 820      0 

1.6.1. Mőködési célra 42 816 14 188 57 004      0 

1.6.2. Felhalmozási célra 37 816   37 816      0 

1.7. Finanszírozási bevételek összesen 43 825   43 825 2.6. Finanszírozási kiadások összesen     0 

1.7.1. Értékpapírok értékesítésének bevétele    2.6.1. Értékpapírok vásárlásának kiadása    

1.7.2. Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei 43 825  43 825 2.6.2. Hitelek törlesztése és kötvénybeváltás    

1.8.Tárgyévi bevételek, a belsı és külsı 
finanszírozási mőveletekkel együtt: 1 773 656 188 151 1 961 807 

2.7.Tárgyévi kiadások, a belső és külső 
finanszírozási műveletekkel együtt:  

985 298 976 509 1 961 807 

       „ 
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12. melléklet a 20/2011. (……...) önkormányzati rendelethez 

 
 

 
 
 

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

Az Önkormányzat 2011. évi összevont költségvetési mérlege  
       Ezer Ft-ban 

  
Hivatal 

(CKÖ nélkül) 
CKÖ Hivatal + CKÖ   

Hivatal 
(CKÖ nélkül) 

CKÖ Hivatal + CKÖ 

1. Költségvetési bevételek       2. Költségvetési kiadások      

1.1. Működési költségvetés 1 383 410 752 1 384 162 2.1.  Működési költségvetés 600 682 809 601 491 

1.1.1. Működési bevételek  28 560   28 560 2.1.1. Személyi juttatások 204 875   204 875 

1.1.2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei  629 837   629 837 2.1.2. Munkaadókat terhelő járulékok  56 230   56 230 

1.1.3.  Működési támogatások  595 909   595 909 
2.1.3. Dologi kiadások és egyéb folyó 
kiadások 

154 100 809 154 909 

1.1.4. Egyéb működési bevételek 129 104 752 129 856 2.1.4. Egyéb működési kiadások  185 477   185 477 

        2.1.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai 0   0 

1.2. Felhalmozási költségvetés 265 037 0 265 037 2.2. Felhalmozási költségvetés 351 814 0 351 814 

1.2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 25 524   25 524 2.2.1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val 348 334   348 334 

1.2.2. Felhalmozási jellegű támogatások       2.2.2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val 0   0 

1.2.3. Egyéb felhalmozási bevételek 239 513   239 513 2.2.3. Egyéb felhalmozási kiadások 3 480   3 480 

1.3. Támogatási célú kölcsönök visszatérülése, 
igénybevétele 

0 0 0 
2.3. Támogatási célú kölcsönök nyújtása, 
törlesztése 

0 0 0 

1.3.1. Működési célra 0   0 2.3.1. Működési célra 0   0 

1.3.2. Felhalmozási célra 0   0 2.3.2. Felhalmozási célra 0   0 

1.4. Pénzforgalom nélküli bevételek     0 2.4. Pénzforgalom nélküli kiadások  31 993   31 993 

1.5. Költségvetési bevételek összesen: 
1.1.+1.2.+1.3.+1.4. 

1 648 447 752 1 649 199 
2.5. Költségvetési kiadások összesen: 
2.1.+2.2.+2.3.+2.4. 

984 489 809 985 298 

1.6. Előző évek pénzmaradványának 
igénybevétele  

80 575 57 80 632       0 

1.6.1. Működési célra 42 759 57 42 816 2.6. Intézményfinanszírozás 788 358   788 358 

1.6.2. Felhalmozási célra 37 816   37 816       0 

1.7. Finanszírozási bevételek összesen 43 825   43 825 2.7. Finanszírozási kiadások összesen     0 

1.7.1. Értékpapírok értékesítésének bevétele    2.7.1. Értékpapírok vásárlásának kiadása    

1.7.2.Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás 
bevételei 

43 825  43 825 
2.7.2.Hitelek törlesztése és 
kötvénykibocsátás kiadásai 

   

1.8. Tárgyévi bevételek, a belső és külső  
finanszírozási műveletekkel együtt: 

1 772 847 809 1 773 656 
2.8. Tárgyévi kiadások, a belső és külső 
finanszírozási műveletekkel együtt:  

1 772 847 809 1 773 656 
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13. melléklet a 20/2011. (……...) önkormányzati rendelethez 
 
„6.2. melléklet a 2/2011. (II. 24.) önkormányzati rendelethez 

 
Az Önkormányzat 2011. évi összevont költségvetési mérlege  

        

       Ezer Ft-ban 
  Önkormányzat CKÖ Mindösszesen   Önkormányzat CKÖ Mindösszesen 

1. Költségvetési bevételek       2. Költségvetési kiadások       

1.1. Működési költségvetés 1 557 373 752 1 558 125 2.1. Működési költségvetés 1 574 352 809 1 575 161 

1.1.1. Működési bevételek  112 191   112 191 2.1.1. Személyi juttatások 732 709   742 598 

1.1.2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei  629 837   629 837 2.1.2. Munkaadókat terhelő járulékok  192 764   194 365 

1.1.3.  Működési támogatások  595 909   595 909 2.1.3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 451 912 809 452 721 

1.1.4. Egyéb működési bevételek 219 436 752 220 188 2.1.4. Egyéb működési kiadások  185 477   185 477 

        2.1.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai 0   0 

1.2. Felhalmozási költségvetés 265 037 0 265 037 2.2. Felhalmozási költségvetés 354 653 0 354 653 

1.2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 25 524   25 524 2.2.1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val 351 173   351 173 

1.2.2. Felhalmozási jellegű támogatások       2.2.2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val 0   0 

1.2.3. Egyéb felhalmozási bevételek 239 513   239 513 2.2.3. Egyéb felhalmozási kiadások 3 480   3 480 

1.3. Támogatási célú kölcsönök visszatérülése, 
igénybevétele 

0 0 0 
2.3. Támogatási célú kölcsönök nyújtása, 
törlesztése 

0 0 0 

1.3.1. Működési célra 0   0 2.3.1. Működési célra 0   0 

1.3.2. Felhalmozási célra 0   0 2.3.2. Felhalmozási célra 0   0 

1.4. Pénzforgalom nélküli bevételek     0 2.4. Pénzforgalom nélküli kiadások  31 993   31 993 

1.5 Költségvetési bevételek összesen: 
1.1.+1.2.+1.3.+1.4. 

1 822 410 752 1 823 162 
2.5. Költségvetési kiadások összesen: 
2.1.+2.2.+2.3.+2.4. 

1 960 998 809 1 961 807 

1.6. Előző évek pénzmaradványának igénybevétele  94 763 57 94 820       0 

1.6.1. Működési célra 56 947 57 57 004       0 

1.6.2. Felhalmozási célra 37 816   37 816       0 

1.7. Finanszírozási bevételek összesen 43 825   43 825 2.6 Finanszírozási kiadások összesen     0 

1.7.1. Értékpapírok értékesítésének bevétele    2.6.1. Értékpapírok vásárlásának kiadása    

1.7.2. Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás 
bevételei 

43 825  43 825 
2.6.2.Hitelek törlesztése és kötvénybeváltás 
kiadásai 

   

1.8. Tárgyévi bevételek, a belső és külső 
finanszírozási műveletekkel együtt: 

1 960 998 809 1 961 807 
2.7.Tárgyévi kiadások, a belső és külső 
finanszírozási műveletekkel együtt:  

1 960 998 809 1 961 807 

                    „ 
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2./ Napirendi pont 
Csatlakozás a Leader Helyi Akciócsoport képviseletére létrejövı egyesülethez 
Elıadó: Basky András polgármester 
 
Basky András polgármester: Az elmúlt idıszakban többször kaptunk már tájékoztatást arról, hogy a 
LEADER helyi akciócsoport milyen pályázati lehetıségeket tudott megteremteni. Mindannyian 
tudjuk, hogy Lajosmizse eddig is tagja volt az említett akciócsoportnak.  
Szükségessé vált, hogy a Homokhátság Fejlıdéséért Nonprofit Kft. mostantól átalakuljon egyesületté, 
ahhoz, hogy a helyi vállalkozások, civil szervezet, az önkormányzat a továbbiakban is pályázni tudjon. 
Vállalnunk kell, hogy ebben az új egyesületben is részt veszünk, hiszen ha ezt nem tesszük meg. akkor 
nagyon sok pályázati lehetıségtıl esünk majd el. 
A kiosztós anyagban találjuk az elıterjesztésre vonatkozó határozattervezetet.  
A PTK tárgyalta, elfogadásra javasolja. 
Van-e valakinek kérdése, észrevétele? 
 
Apró Ferenc képviselı: Annyit szeretnék kérdezni, hogy az említett csatlakozás érinti a benyújtott 
pályázatunkat, mely a mezıgazdasági gép vásárlására vonatkozik? 
 
Basky András polgármester: Igen, a kft módosítása során semmi nem változik, tulajdonképpen csak 
a név, hiszen jogutódlásról van szó. 
A pályázat benyújtásra került, befogadták, a hónap végéig kell a kész pályázati anyagunkat benyújtani. 
A jelenlegi rendszer szerint elıször a pályázat benyújtásának tervét kellett beküldenünk, majd miután 
a benyújtás lehetıségét jóváhagyták, utána kell a kész pályázatot elküldeni 29-ig.  
 
Apró Ferenc képviselı: Köszönöm szépen, ez lett volna a kérdésem. Természetesen támogatom a 
csatlakozást. 
 
Basky András polgármester: Köszönöm, valakinek van esetleg egyéb kérdése? A kiosztott 
határozattervezetet fogom szavaztatni. Kérdezem a Képviselı-testület tagjait, hogy elfogadják-e a 
határozattervezetet?  
Amennyiben igen, kérem, kézfelemeléssel jelezzék. 
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 10 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt – 
az alábbi határozatot hozta: 
 
 
136/2011. (X. 13.) ÖH 
Csatlakozás a Leader Helyi Akciócsoport  
képviseletére létrejövı egyesülethez 
 

Határozat 
 

1. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a LEADER HACS 
tagjaként alapítóként kíván részt venni a Homokhátság Fejlıdéséért Vidékfejlesztési Egyesület 
megalapításában. 
 
2. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete felhatalmazza a polgármestert az 
alapítandó egyesület nevét, célját, székhelyét, szervezeti felépítését is tartalmazó részletes 
alapszabálynak az alakuló győlésen történı meghatározására, valamint elfogadására. Lajosmizse 
Város Önkormányzata Képviselı-testülete felhatalmazza a polgármestert az alapítandó egyesület 
ügyintézı és képviselı szerveinek, és tisztségviselıinek az alakuló győlésen történı jelölésére és 
megválasztására. 
 
3. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete felhatalmazza a polgármestert az 
alapítandó egyesület éves 5.000,-Ft összegig terjedı tagdíjfizetési kötelezettség vállalására, valamint 
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minden olyan jognyilatkozat szóban és írásban történı megtételére, amely az egyesület 
megalapításához szükséges.  
 
Felelıs: Képviselı-testület, polgármester 
Határid ı: 2011. október 13. 
 
3./ Napirendi pont 
Az egészségügyi alapellátásban és az Egészségház épületében 
dolgozó orvosok egészségügyi feladat-ellátási szerzıdésének felülvizsgálata 
Elıadó: Basky András polgármester 
 
Basky András polgármester: Az elmúlt alkalommal döntöttünk arról, hogy két háziorvos beköltözik 
az egészségházba. Velük már szerzıdéskötésre is sor került, arra vonatkozóan a felmerülı költségeket, 
ık fogják majd fizetni, itt ugye csak a mőködéshez szükséges költségekrıl van szó. Amikor annak 
idején, valamikor a 90-es évek elején a szerzıdés megköttetett akkor volt egy számítás, ami alapján a 
kivett terület nagyságát meghatározták, ez akkor 8,7 % volt, most megemelkedett és ez a nagyság 
felemelkedett 20 %-ra. Véleményem szerint úgy helyes, hogy amennyiben a beköltözött orvosokkal 80 
%-os emelkedés alapján kötünk szerzıdést, akkor a már korábban bent lévı orvosokkal is így kell 
megkötnünk a szerzıdést. Egyéb tartalmi elemeiben nem változik a szerzıdés tartalma, csak akkor, ha 
azt jogszabályi változás megköveteli. Ha ezt így mindenkire vonatkozóan módosítjuk, akkor 
összességében kedvezıbb is lenne a díjak mértéke, mely egy fıre esik.  
Az elıterjesztést tárgyalta az ÖIB, és a PTK, mindkét bizottság támogatta és elfogadásra javasolja.   
 
Valakinek van esetleg egyéb kérdése? 
Amennyiben nincs, kérdezem a Képviselı-testület tagjait, hogy elfogadják-e a határozattervezetet? 
Amennyiben igen, kérem, kézfelemeléssel jelezzék. 
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 10 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt – 
az alábbi határozatot hozta: 
 
137/2011. (X. 13.) ÖH 
Az egészségügyi alapellátásban és az Egészségház épületében 
dolgozó orvosok egészségügyi feladat-ellátási szerzıdésének felülvizsgálata 
 

Határozat 
 

1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az elıterjesztés melléklete szerint 
elfogadja az Egészségház épületében és az egészségügyi alapellátásban tevékenységüket 
területi ellátási kötelezettséggel folytató egészségügyi szolgáltatók által fizetendı fenntartási 
költségek elemeit és számításának rendezı elveit. 

 
2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete felhatalmazza a polgármestert, 

hogy az elıterjesztés mellékletében meghatározott tartalommal, valamint a jogszabályi 
változásoknak megfelelıen 2012. január 1. napjával kezdeményezze az 1.) pontban megjelölt 
egészségügyi szolgáltatókkal az egészségügyi feladat-ellátási szerzıdések módosítását. 

 
Felelıs: Képviselı-testület 
Határid ı: 2011. október 13. 
 
4./ Napirendi pont 
Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz 
Elıadó: Basky András polgármester 
 
Basky András polgármester: Amikor megszületett ez a pályázati lehetıség, Lajosmizse Város 
Önkormányzata azonnal jelezte csatlakozási szándékát, és megragadtuk annak lehetıségét, hogy ezzel 
a megoldással is támogassuk a fiatalokat. Azok a fiatalok kaphatnak pénzbeli támogatást, akik nehéz 
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körülmények között élnek, fıiskolán, vagy egyetemen tanulnak. A pályázati lehetıségnek két típusa 
van. Eddig is támogattuk a fiatalokat, javaslom, hogy most is csatlakozzunk. Ha a csatlakozási 
szándék mellett döntünk, akkor a további feladatok már az Önkormányzat Intézményeinek 
Bizottságára várnak. 
A döntés után, az, hogy mely fiatalok részesüljenek támogatásban, az ÖIB bizottság döntése lesz majd.  
A tervezetet tárgyalta az ÖIB és PTK bizottság, elfogadásra javasolják.  
Kérdezem a Képviselı-testület tagjait, hogy az elıterjesztéssel kapcsolatban van-e még valakinek 
kérdése? 
Amennyiben nincs, úgy javaslom, hogy fogadjuk el a határozat-tervezetet az elıterjesztés szerint. 
Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 10 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt –az 
alábbi határozatot hozta: 
 
 
138/2011. (X. 13.) ÖH 
Csatlakozás a Bursa Hungarica  
Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz 

Határozat 
 

1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a jogszabályoknak megfelelıen 
kifejezett és visszavonhatatlan döntést hoz arról, hogy csatlakozik a hátrányos szociális helyzető 
felsıoktatási hallgatók, illetıleg felsıoktatási tanulmányokat kezdı fiatalok támogatására 
létrehozott Bursa Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2012. évi 
fordulójához. 

 
2.) Az önkormányzat a felsıoktatási hallgatók számára, valamint a felsıoktatási tanulmányokat 

kezdı fiatalok részére kiírandó Bursa Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 
2012. évi fordulójának Általános Szerzıdési Feltételeit elfogadja, és kötelezettséget vállal arra, 
hogy a pályázatok kiírása, elbírálása és folyósítása során maradéktalanul az Általános Szerzıdési 
Feltételekben foglaltaknak megfelelıen jár el. 

 
3.) A Képviselı-testület megbízza a polgármestert, hogy a csatlakozásról, valamint az elektronikus 

adatbázis használatáról szóló nyilatkozatot legkésıbb 2011. október 14. napjáig juttassa el a 
Felsıoktatási Pályázatok Irodája részére. 

 
Felelıs: Képviselı-testület, illetve polgármester 
Határid ı: 2011. október 13., a nyilatkozat megküldésére: 2011. október 14.  
 
 
5./ Napirendi pont 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete és Felsılajos Község 
Önkormányzatának Képviselı-testülete között közoktatási feladatok ellátására létrejött 
Intézményfenntartó társulási megállapodás módosítása 
Elıadó: Basky András polgármester 
 
Basky András polgármester: Már a Képviselı-testületi ülés elején is köszönthettem volna Juhász 
Gyulát, Felsılajos Község Polgármesterét, de mivel ez elmaradt, így most szeretném İt üdvözölni 
körünkben. İ a következı napirend kapcsán van jelen. 
Az elıterjesztés mindenki elıtt ismerıs lehet, hiszen már többször tárgyaltuk a kisebb – nagyobb 
módosítások kapcsán.  
Jelen pillanatban ismét egy apróbb módosítást kell rajta alkalmaznunk.  
A módosítás a 9. oldalon látható.  
Az elıterjesztést az ÖIB tárgyalta, elfogadásra javasolja. 
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Apró Ferenc képviselı: Itt szeretném megkérdezni, hogy van e esetleg már arról információnk, hogy 
január elsejétıl az általános iskolai oktatás, bölcsıde, óvoda, egészségügy, polgármesteri hivatal 
átkerül a kormányhivatalok felügyeletébe? Van – e arról információnk, hogy Lajosmizse, Felsılajos 
települést érinti e majd ez a változás? Jó lenne errıl tudnunk, hiszen legalább 3-4 ezer embert érint ez 
a változás. 
 
Basky András polgármester: Sajnos még mindig csak fél információink vannak a kérdésrıl. Mi is 
csak azt tudjuk elmondani, ami a sajtóban is megjelenik, esetleg amit egy – egy oktatáson elmondanak 
nekünk, de egyelıre ez sem tartalmaz semmilyen konkrét információt a jövıre vonatkozóan.  
Legutóbb Tállai András Államtitkár Úr a polgármesterek elıtt tartott tájékoztatásában sem mondott 
plusz információkat. Annyi látszik, hogy a közoktatási törvény helyett megjelenı törvény sem 2012-
tıl lesz hatályos, hanem 2013-as tanévtıl lesz aktuális. 2012 januárjától a megyék intézményei 
kerülnek majd állami fenntartás alá. 
Kevés az információ ahhoz, hogy nyugodtan adjak tájékoztatást a kérdésrıl. 
 
Az elıterjesztéssel kapcsolatban van-e még valakinek kérdése? 
Amennyiben nincs, úgy javaslom, hogy fogadjuk el a határozat-tervezetet. 
Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 10 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt –az 
alábbi határozatot hozta: 
 
 
139/2011. (X. 13.) ÖH 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 
és Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 
között közoktatási feladatok ellátására létrejött Intézményfenntartó 
társulási megállapodás módosítása 
 

Határozat 
 

1. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Lajosmizse Város 
Önkormányzatának Képviselı-testülete és Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-
testülete között közoktatási feladatok ellátására létrejött Intézményfenntartó társulási 
megállapodást az elıterjesztés melléklete szerinti módosításokkal egységes szerkezetbe 
foglalva elfogadja. 

2. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete felhatalmazza a polgármestert a 
módosított társulási megállapodás aláírására. 

 
Felelıs: Képviselı-testület, polgármester 
Határidı: 2011. október 13. 
 
6./ Napirendi pont 
A KTTT-vel 2011. évre kötött megállapodások módosítása  
Elıadó: Basky András polgármester 
 
Basky András polgármester: A Kecskeméti Kistérséggel kötött megállapodások alapján lehívható 
normatíva összege folyamatosan változik. Októberi statisztikák alapján látható, hogy a jövı évi 
októberi lehívás mértékét kell elıre meghatároznunk. Ugye az mindenki számára egyértelmően 
látszik, hogy ezt elıre meghatározni nem lehet. Ennek kapcsán az év folyamán kell módosítanunk a 
megállapodásokat. 
Jelen esetben két ilyen módosítandó megállapodás van elıttünk, az egyik a logopédiára vonatkozik, itt 
mintegy 300 000 Ft-al kevesebb a normatíva, azért, mert az ellátott gyerekek kevesebben vannak 
most. A közoktatási normatívánál pedig 469 000 Ft többlet van, azért, mert a számok alapján ezek a 
normatívák így igényelhetıek meg. Ezeket vezetnénk át az új megállapodásban. 
Az elıterjesztést tárgyalta a PTK, elfogadásra javasolja.  
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Kérdezem, hogy van-e valakinek egyéb észrevétele, kérdése?  
Amennyiben nincs, szavazásra teszem fel a kérdést. 
Aki a logopédiai szakszolgálati feladatokra vonatkozó határozat-tervezetet elfogadja, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 10 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt – 
az alábbi határozatot hozta: 
 
 
140/2011. (X. 13.) ÖH 
Logopédiai szakszolgálati feladatok  
ellátására megállapodás módosítása 
 

Határozat 
 

1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete, mint Lajosmizse és Felsılajos 
Közoktatási Intézményfenntartói Társulás gesztor Önkormányzata az elıterjesztés 1. 
melléklete szerint megállapodást köt a Kecskemét és Térsége Többcélú Társulással 
logopédiai szakszolgálati feladat ellátására. Egyúttal felhatalmazza a polgármestert a 
megállapodás aláírására. 

2) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete felkéri a jegyzıt, hogy az 1. 
pontban foglaltakról Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testületét soros 
ülésén tájékoztassa. 

 
Felelıs: Képviselı-testület, polgármester 
Határid ı: 2011. október 13. 
 
Aki a közoktatási feladatokra vonatkozó határozat-tervezetet elfogadja, kérem, kézfelemeléssel 
jelezze. 
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 10 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt – 
az alábbi határozatot hozta: 
 
141/2011. (X. 13.) ÖH 
Közoktatási feladatok  
ellátására megállapodás módosítása 
 

Határozat 
 

1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete, mint Lajosmizse és Felsılajos 
Közoktatási Intézményfenntartói Társulás gesztor Önkormányzata az elıterjesztés 2. 
melléklete szerint megállapodást köt a Kecskemét és Térsége Többcélú Társulással 
közoktatási feladatok ellátására. Egyúttal felhatalmazza a polgármestert a megállapodás 
aláírására. 

 
2) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete felkéri a jegyzıt, hogy az 1. 

pontban foglaltakról Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testületét soros 
ülésén tájékoztassa. 

 
Felelıs: Képviselı-testület, polgármester 
Határid ı: 2011. október 13. 
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7./ Napirendi pont 
Folyószámla-hitelkeret szerzıdés hosszabbítása 
Elıadó: Basky András polgármester 
 
Basky András polgármester: Korábbi ülésünkön már döntöttünk a K&H Banknál lévı 
folyószámlánkra vonatkozó likvidhitelrıl. Az összeget 90 millió forintban állapítottuk meg. A 2010. 
évben nem volt szükség arra, hogy ehhez a hitelhez hozzányúljunk. A 2011. évben, amikor még a 
szeptemberi adónemek nem folytak be, illetve sok olyan pályázatunk van, amely utófinanszírozású, 
sajnos a pénzeink nem voltak meg. Szükségünk volt, egy kb. 10 millió forint nagyságú áthidaló 
hitelre, sajnos csak így váltunk mőködıképessé. Az elıterjesztésbıl látható, hogy az éves 
rendelkezésre tartás nem kerül semmibe, azonban van egy egyszeri megfizetendı összeg, 0,3 % mely 
ez esetben 270 000 Ft, illetve annyi kamatot kell fizetnünk, amely a hitel összegére vonatkozik, 
valamint a plusz 1,8 %-ot kell fizetni. Ezt ki is számoltattam, ha 10 millió forintot kell igényelnünk 1 
hónapig, akkor ez 58 000 Ft-ot jelent. Amit igénybe kellett vennünk, az 48 000 Ft összeget jelent a 
költségvetésünkbıl. Ezáltal váltunk mőködıképessé, így tudtunk bért fizetni, így tudtuk az esedékes 
számláinkat kifizetni. 
Ami különbség az eddigiekhez képest, az, hogy eddig évente kellett meghosszabbítanunk a likvidhitel 
szerzıdésünket, most azonban határozatlan idıre kötöttük. Ez azért jó megoldás, mert most már 
egészen mások a hitelfelvételre vonatkozó szabályok, sokkal nehezebben lehet akár likvidhitelt is 
igényelni.  
Az elıterjesztést a PTK tárgyalta, elfogadásra javasolja. 
Kérdezem, hogy van-e valakinek kérdése? 
 
Apró Ferenc képviselı: A kérdésem az lenne, hogy 90 millió forint összeg a likvidhitelünk, de ugye 
most is csak 10 millió forintot vettünk fel, de a 90 millió forintra vonatkozó járulékos összeget ki kell 
fizetnünk. 
Azt gondolom, hogy soha nem vettünk még igénybe, ekkora összeget, ha csak 40 millió forintra 
kötnénk meg ezt a szerzıdést, máris tudnánk éves szinten nem is kismértékő spórolást elérni. Ezek a 
kismértékő spórolások is nagyon sokat jelentenek, fıleg akkor, amikor már elıfordult, hogy nincs 5 
méter drótkerítésre keretünk. Szerintem nincs olyan rossz viszonyunk a K&H Bankkal, hogy 
amennyiben a 40 millió forint még sem lenne elegendı ne tudjunk egyszeri módosítást kérni a keretre 
vonatkozóan. 
Csak a spórolás kapcsán merült fel bennem ez a kérdés. Gondoljuk át, hogy szükségünk van-e erre a 
magas összegre. 
 
Basky András polgármester: Köszönöm szépen! 
İszintén szólva én magam is elgondolkodtam arról, hogy valóban szükségünk van-e arra a 90 millió 
forint hitelösszegre.  
Viszont szem elıtt kell tartanunk azt, hogy egy csomó olyan beruházás elıtt állunk, ami igényli az 
összeg meglétét. 
A bankok elmondták, hogy szerencsénk van, hogy megvan ez az összeg, hiszen most már sokkal 
szigorúbbak a bankok e tekintetben. 
Véleményem szerint nem lenne szabad visszavennünk a 90 millió forint összeg mértékébıl. 
 
Józsáné dr. Kiss Irén képviselı: Nagyon sokféle variációt olvashattunk mindannyian az ÖTV 
módosításról. A tervezet szerint az önkormányzatok csak engedéllyel tudnak majd hitelt felvenni. 
Sajnos el kell fogadnunk, késıbb nem lesz lehetıségünk változtatni.  
 
Apró Ferenc képviselı: Köszönöm szépen! 
Gondolkodjunk el rajta, hogy vettünk e már fel 80 millió forint összegő hitelt? Nem hiszem, hogy 
szükségünk lesz arra, hogy a csatorna beruházás alkalmával vegyünk fel ekkora összegő hitelt. Arra 
ott van egy egyesületi forma. 
Nem tartunk ott, hogy szükség legyen a 90 millió forintra. 
Nem támogatom ezt az összeget. 
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Basky András polgármester: Azt is tartsuk szem elıtt, hogy eddig nem is voltak ekkora beruházásai 
az önkormányzatnak. Biztos vagyok benne, hogy a kifizetésnél szükség lesz az összegre. A csatorna 
beruházás tekintetében viszont valóban van egy lakossági megtakarítás, de ez az összeg majd csak a 
futamidı végén fog az önkormányzat rendelkezésére állni, addig az önkormányzatnak kell helytállnia.  
Más javaslata van-e valakinek? 
 
Apró Ferenc képviselı: Rendben, javaslom a hitelkeret 40 millió forintra történı módosítását. Nem 
szabad elfelejtenünk, hogy ha elvégeztetünk egy munkát, nem tehetjük meg, hogy azt nem fizetjük ki. 
 
Basky András polgármester: Azért ez nem ennyire egyszerő. 
Más javaslata van-e valakinek? 
Amennyiben nincs, aki elfogadja Apró Ferenc képviselı úr indítványát, (likvidhitel keretösszege 40 
millió Ft legyen) kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 2 igen szavazattal – 7 ellenszavazattal, 1 tartózkodással – az 
alábbi határozatot hozta: 
 
 
142/2011. (X. 13.) ÖH 
Apró Ferenc módosító javaslata a likvidhitel keretösszegére vonatkozóan 
 
 

Határozat 
 
 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete, Apró Ferenc javaslatát, mely arra 
vonatkozott, hogy a likvidhitel keretösszege 40 millió forint legyen, nem fogadta el.  

 
 
Felelıs: Képviselı-testület 
Határid ı: 2011. október 13. 
 
 
Szavaztatnám a korábban ismertetett határozat-tervezetet, azaz az elıterjesztés szerintit, kérem, aki 
elfogadja, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 8 igen szavazattal – 2 ellenszavazattal, tartózkodás nem volt 
– az alábbi határozatot hozta: 
 
 
143/2011. (X. 13.) ÖH 
Folyószámla- hitelkeret szerzıdés hosszabbítása 
 

Határozat 
 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az önkormányzat mőködési kiadásai és 
bevételei ütemeltérésének áthidalására, - közszolgáltatási és államigazgatási feladatok folyamatos 
mőködtetéséhez –a helyi önkormányzatokról szóló 1990. év LXV törvény 88. §-a alapján 
határozatlan idıre 90.000.000.-Ft azaz - kilencvenmillió forint – likvid hitelt (folyószámla hitelt) 
vesz igénybe. 
A hitel biztosítéka: Önkormányzati összbevétel a hitel futamideje alatt. 
Az igénybevett hitel összegének és kamatainak visszafizetésére a Képviselı-testület 
kötelezettséget vállal.  

 
Felelıs: Képviselı-testület 
Határidı: 2011. október 13. 
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8./ Napirendi pont 
Az önkormányzat 2012. évi belsı ellenırzési tervének jóváhagyása  
Elıadó: Basky András polgármester 
 
Basky András polgármester: Balogh László belsı ellenırünk elıkészítette a 2012. évi belsı 
ellenırzési tervet. A munkája során mindenki véleményét kikérte, megvizsgálta, hogy mely területek 
ellenırzése vált szükségessé. Benne vannak a 2012. évi költségvetés tervezése során a normatív 
hozzájárulások tervezésének megalapozottsága, 2011. évi közoktatási normatívák, szociális 
normatívák, a kistérséggel kapcsolatos pénzügyek, kegyeleti közszolgálati szerzıdés teljesülése, 
házipénztár kezelés, közbeszerzési eljárások vizsgálata, civil szervezetek önkormányzat által 
támogatott pénzügyeinek ellenırzése. Elsıdlegesen ezeket szeretnénk ellenırizni.  
A PTK tárgyalta a napirendet, elfogadásra javasolja.  
Kérdezem, hogy van- e valakinek más javaslata, hogy esetleg más területet is kellene ellenırizni? 
Amennyiben nincs, szavazásra teszem fel a kérdést. 
Aki elfogadja a tervet, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 10 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt – 
az alábbi határozatot hozta: 
 
144/2011. (X. 13.) ÖH 
Az önkormányzat 2012. évi belsı ellenırzési tervének jóváhagyása 
 

Határozat 
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete jóváhagyja az önkormányzat 2012. évi 
belsı ellenırzési tervét, amely jelen elıterjesztés 1. számú mellékletét képezi. 
 
Felelıs: Képviselı-testület, polgármester. 
Határid ı: 2011. október 13. 
 
 
9./ Napirendi pont 
Pályázat benyújtása az „Intézményi informatikai infrastruktúra fejlesztése a közoktatásban” 
címő pályázati kiírásra 
Elıadó: Basky András polgármester 
 
Basky András polgármester: Egy ilyen pályázat benyújtása korábban már megtörtént, illetve kettı, 
mivel a legutóbbi pályázatra kétszer kellett pályázni. A tervek szerint most újra kiírásra kerül a 
pályázat. A tervezet már megjelent. A tervezetben szerepel, hogy harmadikától lesz lehetıség arra, 
hogy a pályázatot benyújtsák a hátrányos helyzető települések, illetve azok, melyek korábban még 
nem nyújtottak be, akik pedig már korábban részt vettek, azok számára, október 17-tıl lesz lehetıség 
az újabb pályázati lehetıségre. Sajnos eddig még az október 3-i pályázati keret sem nyílt meg, így a 
17-i keret megnyitása is csúszik. Mindenesetre mi úgy készülünk, hogy amint megnyílik a pályázati 
lehetıség, mi azonnal tudjunk kész anyagot benyújtani, hiszen ezek a források úgy kerülnek 
megnyitásra, hogy ameddig van forrás, addig lehetıség van a pályázat benyújtására. Ezért szükséges, 
hogy a lehetıségekhez mérten dolgozzunk elıre. A pályázati kiírás alapján újabb informatikai 
eszközök beszerzésére kerülhet sor, vélhetıen majd hasonló összegre, mint korábban. Körülbelül 22-
23 millió forintos összegrıl beszélünk. A pályázat benyújtásához elengedhetetlen a képviselı-testület 
döntése.  
Az elıterjesztést tárgyalta a PTK és az ÖIB, mindkét bizottság elfogadásra javasolja.  
 
Kérdezem, hogy van-e valakinek kérdése, javaslata?  
Amennyiben nincs, aki elfogadja, a határozat-tervezetet kérem, hogy kézfelemeléssel jelezze.   
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 10 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt – 
az alábbi határozatot hozta: 
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145/2011. (X. 13.) ÖH 
Pályázat benyújtása az „Intézményi  
informatikai infrastruktúra fejlesztése  
a közoktatásban” címő pályázati kiírásra 
 

Határozat 
  
1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete, mint a Lajosmizse és Felsılajos 

Közoktatási Intézményfenntartó Társulás gesztor önkormányzata pályázatot nyújt be az 
„Intézményi informatikai infrastruktúra fejlesztése a közoktatásban” címő TIOP-1.1.1-11/1 
kódszámú pályázati kiírásra.  
 

2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete felhatalmazza a polgármestert a 
pályázat benyújtására, valamint a pályázat során felmerülı valamennyi irat aláírására.  
 

3.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete felkéri a Fekete István Általános Iskola 
igazgatóját a pályázat elkészítésére. 

 
4.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete felkéri a jegyzıt, hogy tájékoztassa 

Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testületét soros ülésén a pályázat benyújtásáról.  
 
Határid ı: 2011. október 13. 
Felelıs: Képviselı-testület, polgármester 
 
Basky András polgármester: Szeretném jelezni a Képviselı-testület tagjainak, hogy a korábbi 
pályázat alkalmával, amikor az IKT eszközök beszerzése megtörtént van egy eljárás, mely szerint az 
önkormányzat és az intézmények azt vállalták, hogy az eszköz beszerzések 50 %-ra teljesülnek, 
azonban ez nem történt, meg csak 41 %-os a beszerzés. Ahhoz, hogy az 50 /%-os beszerzés teljesüljön 
az kellett volna, hogy még 5 db érintı képernyıs monitor beszerzése megtörténjen. A monitorok 
beszerzése még nem történt meg. Kértünk arra engedélyt, hogy vagy fogadják el a 41,3 %-os 
beszerzést, hiszen ez is elég lett volna, de amikor kiderült, hogy az is elegendı, akkor már nem lehetett 
az 50 %-os vállalást módosítani. A másik lehetıség, hogy járuljanak hozzá ahhoz, hogy az említett 
eszközöket be tudjuk szerezni. A teljesüléshez már csak a monitorok hiányoznak, ez kb. 1,5 millió 
forint összeget tesznek ki. Sajnos ha más lehetıség nincs, ezt be kell szereznünk, ahhoz, hogy a 
vállalásunk teljesüljön. 
Ennyit szerettem volna elmondani, folytatnánk a következı napirendi ponttal.   
 
10./ Napirendi pont 
Versenytárgyalás meghirdetése a Mizsei utca 7-9. szám alatti Lajosmizsei Városi Labdarúgó 
Sportcentrum vonatkozásában 
Elıadó: Basky András polgármester 
 
Basky András polgármester: Az önkormányzat vagyonáról van szó, ennek a bérbeadása csak 
versenytárgyalás útján történik meg. Annak érdekében, hogy minden a helyére kerüljön, a 
versenytárgyalást le kell folytatni, pályázatot kell kiírni a vagyonrendelet értelmében. Az 
elıterjesztésben látható az, hogy a versenytárgyalásnak a vagyonrendelet értelmében milyen pontjai 
vannak. 14. oldal 6. pontban a bizottsági javaslatok alapján október 31-e helyett október 24-ét írnánk a 
versenytárgyalási beadás ideje pontba. A 9. pontban is ugyan ez jelenik meg. Az ajánlatok további 
tartalmi elemeiként van egy használati idı, felmondási idı. A bizottsági ülésen felvetıdött az, hogy ha 
bérbe is adjuk, az önkormányzatnak és intézményeinek maradjon meg az a lehetısége, hogy más is 
tudja használni. Heti rendszerességgel biztosítson idıpontot, amikor szabadidıs sportot tudnának őzni. 
Meg kellene hagyni annak lehetıségét, hogy az önkormányzatok intézményei, civil szervezetek 
elızetes egyeztetések után igénybe tudják venni a sportcentrumot továbbra is. Kérdezem a Képviselı-
testület tagjait, hogy van-e részükrıl kérdés, vélemény, hozzászólás? 
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Orbán Antal képviselı: Egy napot kellene a tömegsportra megjelölni, hogy ha valaki futni kíván, 
akkor vagy egy egész napot nyitva kellene hagyni, vagy egy délután például 3-5 óráig, hogy be 
tudjanak menni. 
 
Basky András polgármester: Aki futni akar, számos olyan lehetıség van, mint például a Béke utcai 
játszótér, Radnóti utcai játszótér, Sportcsarnok. Ezért nem kell nyitva hagyni a sportcentrumot, mert 
nem tudjuk elvárni a felügyeletet az ott lévıktıl. A kapu nyitva van, a rendeltetésszerő használatot 
senki nem kifogásolja. 
 
Orbán Antal képviselı: Én akkor is azt mondom, hogy azt a lehetıséget meg kellene hagyni, hogy a 
lakosság részérıl bárki be tudjon menni. Köszönöm. 
 
Apró Ferenc képviselı: A bizottsági ülésen ezt körbejártuk, augusztus 26-án lett ez az ÁHT-s 
rendelet. Ez a sportcentrum önkormányzati tulajdonban van, és maradni is fog. A sporttámogatás 
beindult, s ezt csak egyesület veheti igénybe. A versenytárgyalás után a megállapodásba tegyük ezt 
bele. Menjen ez a dolog, mert a pálya olyan állapotban van, ami szükségessé teszi a felújítást. Az 
aljegyzı Asszonyék úgy tájékoztattak, hogy csak ebben a formában lehet megoldani. Induljon el a 
versenytárgyalási felhívás, amikor az megtörtént, utána tegyük bele a feltételeket. A felhívás célja, 
érdekei után oda kellene tenni. 
 
Józsáné dr. Kiss Irén képviselı: A 9. pontban vannak felsorolva az ajánlatok további tartalmi elemei. 
A pályázat, amit be szeretnénk adni, mennyi használati idıt kér? 
 
Basky András polgármester: A használat idıtartamát és a felmondási idıt meg kellene jelölni. A 
használati idı tartama határozatlan idı, felmondási idı 6 hónap. A használati díj a pályázó ajánlata 
legyen. Meg kellene határozni azt is, hogy az önkormányzat, az önkormányzat intézményei, civil 
szervezetei, társadalmi szervezetei használhassák ezt a centrumot, s tegyék lehetıvé, hogy a 
lajosmizsei lakosok futás céljára igénybe vehessék a pályát. 
 
Orbán Antal képviselı: Nekem az a furcsa, hogy a beruházás megelızte a döntését az 
önkormányzatnak. Ezt elıbb kellett volna, mielıtt döntés születik. 
 
Basky András polgármester: Az idı sürget. Ez egy másik idıben derült ki, hogy kérik azt, hogy 
milyen jogon hasznosítják a pályát. A pályázati önerıhöz hitelt vesznek igénybe. Azt kérik, hogy ezt 
az önerı részt az önkormányzat adja át a Labdarúgó Club részére jövıre. A költségvetésnél 
megpróbáljuk a kérésüket figyelembe venni. Ha tudjuk, akkor megadjuk, ha nem, akkor nem. A 
versenytárgyalás lefolytatásának szükségessége menetközben derült ki, mert a pályázó nem tudja, 
hogy milyen alapon használja ezt a pályát. 
 
dr. Adonyi Lajos alpolgármester: A 9. pont tartalmazza a kötelezı tartalmi elemeket. Társadalmi 
szervezet is fog pályázni. Neki is van bírósági kivonata. Vegyük bele, hogy amennyiben az ajánlattevı 
társadalmi szervezet, úgy a 30 napnál nem régebbi kivonata szükséges és ott is legyen a képviselınek 
aláírási címpéldánya. 
 
Józsáné dr. Kiss Irén képviselı: Az elhangzott javaslatok alapján a 3. ponthoz javaslom, hogy 
vegyük bele, hogy: utánpótlás és felnıtt labdarúgás céljára, de nem kizárólagos céllal. 
Az ajánlattevı használati díjára adjon javaslatot, ha lesz másik pályázó. 
 
Basky András polgármester: Külön szerzıdésben kell kezelni, ha vállalja, hogy lehetıséget biztosít 
az önkormányzatnak, intézményeinek és civil szervezeteinek, hogy ott a pályán bármit csináljanak. A 
szerzıdésben ezt rögzíteni kell. 
 
Orbán Antal képviselı: Azt nem lehet belefogalmazni, hogy zömmel lajosmizsei labdarúgók 
legyenek? 
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Basky András polgármester: Azt nem. A sport mindig bonyolult történet, ha van egy versenyszerő 
sport, akkor óhatatlan, hogy csak lajosmizsei legyen. 
 
Apró Ferenc képviselı: 9. pontban a „hosszú távon” megjelölés helyett nem-e lehetne „határozatlan 
idejő” kifejezés? 
 
Basky András polgármester: A hosszú távú is határozatlan idejő, maradjon így a megfogalmazás.  
Ezekkel a kiegészítésekkel a versenytárgyalási felhívás elfogadható. Dönteni kell abban, hogy a 
határozat 2. pontjában Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselıt-testülete kiket választ meg az 
elıkészítı Versenytárgyalási Bizottság tagjainak. Az Ügyrendi és Sport Bizottság ülésén született meg 
az a javaslat, miszerint a bizottság tagjai legyen, az Ügyrendi és Sport Bizottság képviselı tagjai,  
azaz: Belusz László, Péli Szilveszter, Apró Ferenc és Baranyi-Rostás Rodrigó. Az Ügyrendi és Sport 
Bizottság ezt elfogadta. 
 
Józsáné dr. Kiss Irén képviselı: A polgármester lehet tagja ennek a bizottságnak? 
 
Basky András polgármester: Ad-hoc elıkészítı Versenytárgyalási Bizottság legyen a neve és így 
már lehet elnöke a polgármester. 
Kérdezem a Képviselıt-testület tagjait, hogy van-e még kérdés, vélemény, észrevétel a napirenddel 
kapcsolatban? – Amennyiben nincs, javaslom, hogy az elhangzott kiegészítésekkel együtt fogadjuk el 
a határozat-tervezetet. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a Képviselıt-testület 10 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt – 
az alábbi határozatot hozta: 
 
146/2011. (X. 13.) ÖH 
Versenytárgyalás meghirdetése a Mizsei utca 7-9. szám alatti  
Lajosmizsei Városi Labdarúgó Sportcentrum vonatkozásában 
 

Határozat 
 

1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a tulajdonában lévı 
belterületi 841. hrsz-ú városi labdarúgó sportcentrumot nyilvános, egyfordulós 
versenytárgyalás útján hosszú távú használatra meghirdeti az elıterjesztés 
mellékletében foglalt versenytárgyalási hirdetmény alapján, azzal, hogy a 
hirdetményben az alábbi változásokat át kell vezetni:  

– 3. pontban: A versenytárgyalási felhívás célja, jellege, fordulók száma: 
Korlátozottan forgalomképes önkormányzati ingatlan hosszú távú 
használatba adása nyilvános, egyfordulós versenytárgyalás útján a jelenlegi 
hasznosítással megegyezı tevékenység – utánpótlás és felnıtt labdarúgás – 
céljára, de nem kizárólagos használattal. 

– 6. pontban: A versenytárgyalási ajánlatok beadásának helye, módja és 
ideje: Az ajánlattevık ajánlataikat zártan, cégjelzés nélküli borítékban, 
minimum két példányban (egy eredeti és egy másolati példány) kötelesek 
az ajánlatok benyújtására nyitva álló idıpontig, azaz 2011. október 24. 
10.00 óráig Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatala, Lajosmizse 
Városház tér 1. szám alá benyújtani az adott eljárásra utaló jelzéssel, 
személyesen vagy meghatalmazott útján. 

– 9. pontban: A benyújtott ajánlatok bontási eljárásának helye, módja és 
idıpontja: Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatala (6050 Lajosmizse, 
Városház tér 1.) Díszterem, 2011. október 24. 10:00 óra. Módja: nyilvános 

– Ajánlatok kötelezı tartalmi elemei b pontjában: 
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b. amennyiben az ajánlattevı gazdálkodó szervezet, 30 napnál nem 
régebbi eredeti cégkivonatot, társadalmi szervezetnél 30 napnál nem 
régebbi bírósági kivonatot, a képviseletre jogosult aláírási címpéldányát. 

– Az ajánlatok további tartalmi elemei között meg kell határozni, hogy  
- A használat idıtartama: határozatlan, 

        - A használat során az önkormányzat és intézményei, a civil és 
társadalmi szervezetek részére elızetes egyeztetés után a 
létesítmény használatát biztosítani kell, valamint azt, hogy a 
lakosság futás céljából is igénybe vehesse. 

 
2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az alábbi önkormányzati 

képviselıket választja meg az ad-hoc, elıkészítı Versenytárgyalási Bizottság 
tagjaivá: 
 

1. Belusz László 
2. Apró Ferenc 
3. Baranyi-Rostás Rodrigó 
4. Péli Szilveszter 

 
 
 Felelıs: Képviselı-testület, 
 Határid ı: 2011. október 13. 
 
11./ Napirendi pont 
Lajosmizse, Erkel Ferenc utca, 259 hrsz-ú ingatlan mővelési ágának megváltoztatása; szolgalmi 
jogok felvezetése 
Elıadó: Basky András polgármester 
 
Basky András polgármester: Amikor a rendezési terv elkészült, ez a rész, úgy volt tervezve, hogy az 
Erkel Ferenc utcai rész folytatódik az elkerülı rész felé. Az nem lenne célszerő, hogy az ipari övezet a 
belterületi részen legyen meghosszabbítható, mindenképpen az elkerülı részen kell, hogy meg 
lehessen hosszabbítani. Az Erkel Ferenc utcai terület megszüntethetı lesz és utána értékesítené az 
önkormányzat. A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság tárgyalta, elfogadásra 
javasolta.  
Aki elfogadásra javasolja a Lajosmizse, Erkel Ferenc utca 259. hrsz-ú ingatlan mővelési ágának 
megváltoztatását, szolgalmi jogok felvezetését, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 10 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt –az 
alábbi határozatot hozta: 
 
147/2011. (X. 13.) ÖH 
Lajosmizse, Erkel Ferenc utca, 259 hrsz-ú ingatlan mővelési ágának megváltoztatása; szolgalmi 
jogok felvezetése 
 

Határozat 
 
1./ Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a tulajdonában lévı, belterületi 259. 

hrsz-ú, jelenleg közterület mővelési ágú ingatlan mővelési ágát kivett, beépítetlen területté 
változtatja, ezáltal az ingatlan nyilvántartáson történı átvezetést követıen az ingatlan 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének az önkormányzat vagyonáról szóló 
18/2011.(VIII..26.) önkormányzati rendelete alapján forgalomképesnek minısül.  Az 
ingatlanon a szolgalmi jogokat fel kell tüntetni.  
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2./ Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete felhatalmazza a polgármestert a 
határozat 1. pontjában foglaltak ingatlan-nyilvántartáson történı átvezetés iránti intézkedések 
megtételére. 

 
 Felelıs: Képviselı-testület, Polgármester 
 Határid ı: 2011. október 13. 
 
12./ Napirendi pont 
Lajosmizse 844/7. hrsz. megosztása után a Kazinczy utcai ingatlanrész (raktárépület és telek 
bérbeadása) 
Elıadó: Basky András polgármester 
 
Basky András polgármester: E napirendi pontot a múltkori testületi ülésünkön tárgyaltuk. Azt 
javasoltuk, hogy ha nem értékesítjük, akkor próbáljuk meg bérbe adni a területet. Van itt egy 
indítvány, árverési hirdetmény, Lajosmizse, Kazinczy utcai raktárépület bérbeadása. A megosztási 
döntés nem érkezett meg, ezért az árverést késıbbi idıpontra tőzzük ki, november 15-e helyett 
november 30-i idıpontra került át. Kell kikiáltási árat is meghatározni. Bruttó 100.000 forintot javasolt 
megállapítani a Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság minimális bérleti díjként, s 
elfogadásra javasolta. Tárgyalta a Mezıgazdaság és Gazdaságfejlesztési Bizottság is a napirendet, 
ugyancsak elfogadásra javasolta. 
Kérdés, vélemény, észrevétel van-e a napirenddel kapcsolatban? 
 
Apró Ferenc képviselı: A 844/9., vagy a 844/7. hrsz. a pontos? 
 
Kovács Gábor tanácsos: Jelenleg a 844/7. hrsz. van, a megosztás után pedig a 844/9. hrsz. lesz. 
 
Basky András polgármester: Más egyéb kérdés, hozzászólás van-e még? – Amennyiben nincs, 
szavazásra teszem fel a kérdést. 
Aki elfogadja a Lajosmizse 844/7. hrsz. megosztása után a Kazinczy utcai ingatlanrész (raktárépület és 
telek) bérbeadását, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 10 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt – 
az alábbi határozatot hozta: 
 
148/2011. (X. 13.) ÖH 
Lajosmizse 844/7 hrsz. megosztása után a Kazinczy utcai ingatlanrész (raktárépület és telek 
bérbeadása 
 

Határozat 
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a tulajdonában lévı belterületi 844/7. hrsz.-
ú gazdasági épület és udvarként nyilvántartott 4252 négyzetméter területő ingatlanából 870 
négyzetméter területő ingatlanrészt a rajta lévı 358 négyzetméter raktárépülettel bérbeadásra kijelöli, 
az ingatlan megosztási eljárásának lebonyolítását követıen az elıterjesztés mellékletében foglalt 
árverési hirdetménynek megfelelıen, azzal, hogy az árverési hirdetményben az alábbi változásokat át 
kell vezetni: 

– Címben: ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY A KAZINCZY U. 20. SZÁM ALATTI 
RAKTÁRÉPÜLET ÉS TELEKRÉSZ BÉRBEADÁSÁRA  

– 1. pontban: 2011. november 30. 10.00 óra 
– 2. pontban: Árverés kikiáltási ára/ minimális bérleti díj: 100.000. Ft/hó 
– 5. pontban: Az árverésen bérbeadásra kerülı ingatlant az alábbi idıpontokban lehet 

megtekinteni 
 
 Felelıs: Képviselı-testület 
 Határid ı: 2011. október 13. 
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13./ Napirendi pont 
Lajosmizse Város Településrendezési Terve módosításának elıkészítése, településfejlesztési 
döntés – Alsóbene tanya 600 környéke 
Elıadó: Basky András polgármester 
 
Basky András polgármester: Lajosmizse Város Településrendezési Terv módosítással kapcsolatban 
az Alsóbene 600. számú ház, illetve környékére vonatkozóan kérelem érkezett be. Kérelmezı azt kéri, 
hogy bizonyos területeket szeretne a mővelési ágon megváltoztatni, azt átvezettetni, hogy ott 
építkezéseket tudna lefolytatni, hogy ha területegyesítés lenne. Hosszú folyamat után lesz eredmény, 
ha megvárjuk ezt a folyamatot, ami a 600-as számra vonatkozik, s akkor késleltetjük az elindult 
folyamatokat. A Mezıgazdasági és Gazdaságfejlesztési Bizottság tárgyalta és javasolta, hogy a 
jelenlegi rendezési tervbe most nem tudjuk felvenni, csak a következı rendezési terv módosításánál. 
Nem elvetjük, hanem a következı rendezési tervmódosításánál ezt a problémát is megpróbáljuk 
kezelni. Kérdezem a Képviselı-testület tagjait, hogy van-e részükrıl kérdés, hozzászólás? 
 
Apró Ferenc képviselı: Egészségügyi erdı besorolás mikortól él? Mi volt elıtte ez a terület? Hogyan 
lett ez egészségügyi erdı? 
 
Basky András polgármester: Amikor egy rendezési tervet elkészítünk, azok a szakemberek helyszíni 
szemle alapján megállapítják, hogy ott erdı van. Olyan metodikát kell folytatni, ami az országos 
terveknek is megfelel. Valamelyik rendezési terv során ez rendezésre került. 
 
Kovács Gábor fıtanácsos: A környék már régebben erdı volt, 1998. óta különbözı erdıtípusokat 
különítenek el. A másik rendezési terv szerint ennek a környéke erdı volt. A 2008-as változásnál az 
állami fıépítész kérte, hogy az egyes erdık legyenek definiálva. 2008-ban lett a megnövekedett 
erdıvel együtt lett egészségügyi erdıbe besorolva a terület. 
 
Wunderling Katalin kérelmezı: Ez a terület erdıként sose volt nyilvántartva. A Földhivatalnál 
szántóföldként van nyilvántartva. Semmilyen erdı nincs. Mi gazdasági épületeket szeretnénk 
létrehozni. Konkrétan idısek otthonát szeretnénk felépíteni. Nekünk nem volt szólva, hogy ennek a 
területnek a minısítése változott volna. Ezzel nekünk a tanya értéktelenné válik. 
 
Kovács Gábor fıtanácsos: Az idısek otthona nem volt ismert. 
 
Wunderling Katalin kérelmezı: Mi az építési hányad emelésére vártunk. 
 
Kovács Gábor fıtanácsos: Mivel szántó, gyep, mezıgazdasági terület, ott mezıgazdasági 
tevékenységet lehet folytatni. Az idısek otthona nem jöhet szóba mezıgazdasági területen. 
 
Wunderling Katalin kérelmezı: Gazdasági épületet sem tudok létrehozni. 6000 m2 a tanyaudvarom, 
ez már nem beépíthetı. A tanyaudvart nem tudom bıvíteni. 
 
Kovács Gábor fıtanácsos: Ez az országos építési jogszabályból következik. 
 
Wunderling Katalin kérelmezı: A tulajdonost nem kellene értesíteni errıl? 
 
Basky András polgármester: Vannak az országos jogszabályok, amit be kell tartani. 6000 m2-es 
telekrıl van szó. A tanyákon egy-egy területnek a bıvítése megoldhatóvá vált, de a teleknagyság 
behatározó tényezı. A problémát nem tudjuk kezelni, mert a megterveztetett pontokat nem tudjuk 
kezelni, késleltetve lesz. 
 
Wunderling Katalin kérelmezı: Nem az erdıterület amorf alapja szabja meg az erdıterület 
nagyságát. 
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Basky András polgármester: Vannak olyan területek, amire rá kell tenni az önkormányzatnak, hogy 
az erdısítésre szánt. 
 
Wunderling Katalin kérelmezı: Több erdıterület van, a következı kérelemben csatolni fogjuk az 
erdıterületet. 
 
Orbán Antal képviselı: Mennyi terület van? 
 
Wunderling Katalin kérelmezı: 20530 m2, 2 ha, ami nem erdı, összesen 8 ha. 
 
Orbán Antal képviselı: Úgy gondolom, hogy megoldást tudunk találni arra, máshol tudnak erdıt 
telepíteni. 
 
Basky András polgármester: Át kell vezetni a rendezési terv szerint.  
 
Orbán Antal képviselı: Mennyi idı lenne ez, ha belemennénk? 
 
Basky András polgármester:  VÁTI-hoz kell fordulni, az összes többihez képest késés lesz. Testületi 
ülés elıtt két nappal érkezett meg a kérelem, nehéz ilyen döntést hozni. 
 
Orbán Antal képviselı: Valamilyen megoldást kell találni. 
 
Basky András polgármester: Olyan megoldást tudunk találni, hogy a következı rendezési tervben 
legyen. 
 
Orbán Antal képviselı: Akkor erre térjünk vissza egy év múlva, amikor lesz a rendezési terv 
módosítása, ha ez nem akadály? 
 
Wunderling Katalin kérelmezı: Ez nem jelent akadályt. 
 
Basky András polgármester: A következı rendezési terv módosításnál fogjuk megvizsgálni az ı 
kérésüket. 
 
Wunderling Katalin kérelmezı: Errıl lesz tudomásunk? 
 
Basky András polgármester: Az, hogy a rendezési terv módosítása mikor lesz, nem tudjuk pontosan, 
kérjük érdeklıdjön. 
 
Apró Ferenc képviselı: A kérelmezı kérelmét nem lehet nem figyelembe venni, hiszen munkahelyet 
akar teremteni? 
 
Basky András polgármester: Húsz kérelem van folyamatban, akkor az eddigi kérelmezıknek várni 
kell még további hónapokat. 
 
Apró Ferenc képviselı: Ez nem úgy született, hogy egészségügyi erdı, ez valamilyen módon 
átalakításra került. 
 
Wunderling Katalin kérelmezı: Ebben az a szomorú, hogy a tulajdonosok nem lettek értesítve, hogy 
elıtte tudtak volna cselekedni, mert akkor nem lett volna annyi levelezési munkája az 
önkormányzatnak. 
 
Basky András polgármester: Egyéb kérdés van-e még? Amennyiben nincs, szavazásra teszem fel a 
kérdést. 
Aki elfogadja azt a javaslatot, hogy a következı rendezési terv módosításánál visszatérünk a 
kérelmezı kérelmére, kérem, kézfelemeléssel jelezze.  
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Megállapítom, hogy a Képviselıt-testület 8 igen szavazattal – 1 ellenszavazattal, 1 tartózkodással – az 
alábbi határozatot hozta: 
 
 
149/2011. (X. 13.) ÖH 
Lajosmizse Város Településrendezési Terve  
módosításának elıkészítése, településfejlesztési döntés 
 – Alsóbene tanya 600 környéke 
 

Határozat 
 

1. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 23. sorszámmal nem támogatja a 
rendezési terv módosításának kérelmét, amely az Alsóbene tanya 600 környéke 
szabályozásának módosítására irányult, azonban a következı rendezési terv módosításánál 
újratárgyalja a beadványt. 

 
 
Felelıs: Képviselı-testület 
Határid ı: 2011. október 13. 
 
 
14./ Napirendi pont 
Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás képviselıjének beszámolója a Bács-Kiskun Megyei 
Területfejlesztési Tanácsban végzett munkájáról 
Elıadó: Basky András polgármester 
 
Basky András polgármester: Minden évben tárgyalni kell ezt az elıterjesztést. Minden évben 
megkérjük Kovács Ernı országgyőlési képviselı Urat, hogy mivel İ képviseli a Kistérséget, legyen 
szíves, adjon tájékoztatást. A településeknek nagy mértékben csorbultak a jogai, a régi pályázatok 
viszontagságait szokták figyelembe venni. Alelnök Úr leírta, hogy miket tudtak elvégezni az elmúlt 
évben. A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolta. 
Kérdés, vélemény van-e? – Amennyiben nincs, szavazásra teszem fel a kérdést.  
Aki elfogadja a Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás képviselıjének beszámolóját a Bács-Kiskun 
Megyei Területfejlesztési Tanácsban végzett munkájáról, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 10 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt – 
az alábbi határozatot hozta: 
 
150/2011. (X. 13.) ÖH 
Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás  
képviselıjének beszámolója a Bács-Kiskun Megyei  
Területfejlesztési Tanácsban végzett munkájáról 

 
Határozat 

 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás 
képviselıjének elızı évi beszámolóját megtárgyalta és elfogadja. 

 

Felelıs: Képviselı-testület, polgármester 

Határid ı: 2011. október 13. 



 40 

 
 
15./ Napirendi pont 
A Fekete István Általános Iskola Alapító Okiratának módosítása 
Elıadó: Basky András polgármester 
 
Basky András polgármester: Kérjük a kolléganıktıl, hogy legyenek szívesek tájékoztatást adni, 
hogy mi minden változik ebben az anyagban. Nagy Judit irodavezetı Asszonyt kérem, mondja el, 
hogy mik a változások? 
 
Nagy Judit irodavezetı: Tisztelt Képviselı-testület! Az Iskolaigazgató Asszony áttekintette az 
Alapító Okiratot, s néhány módosításra tett javaslatot.  Az Alapító Okirat tartalmának változtatását 
illetıen nagyon fontos dolog egy technikai jellegő módosítás. Az Igazgató Asszony pontosította 
azokat a feladatokat, amiket ellát az iskola. Az elmúlt idıszakban volt szó arról, hogy a sajátos 
nevelési igényő gyermekeket hogyan látjuk el. Az általános iskolai foglalkoztatás terén kötelezı 
önkormányzati feladattá vált valamennyi sajátos nevelési igényő gyermek ellátása, ha a jogszabály 
kimondja, hogy integráltan nevelhetı. Eddig csak az enyhe értelmi fogyatékosok ellátását tette ide a 
törvény. A másik dolog, amit kért az Intézményvezetı Asszony, hogy a Képviselı-testület járuljon 
hozzá, hogy az iskola neve megváltozhasson. Az oktatásügyi rendelet kimondja azt, hogy a 
közoktatási intézmény hivatalos nevének tartalmaznia kell minden olyan területet, amit ellát. A 
névmegjelölésben szerepeltetni kell a kollégiumot is, mert az is a feladatkörébe tartozik. Kérte továbbá 
az Igazgató Asszony azt is, hogy a felvehetı maximális tanuló létszámnál külön legyen megjelölve, 
hogy Felsılajoson és Lajosmizsén hány gyermek vehetı fel. Itt a Közoktatási Törvényben 
meghatározottakat kell figyelembe venni és a tantermek nagyságát, mert a befogadó képességük 
alapján lett megállapítva, hogy mennyi a felvehetı gyermeklétszám az intézménybe. Nagyon elavult a 
lajosmizsei általános iskola épülete, de a gép, berendezés része szépen kialakult, pályázati 
pénzeszközbıl történt jelentıs gépbeszerzés. A felsılajosi tagintézmény és a felsılajosi általános 
iskola is szépen kialakult. 
 
Basky András polgármester: Köszönöm a tájékoztatást. Kérdés, észrevétel van-e az anyaggal 
kapcsolatban? – Amennyiben nincs, szavazásra teszem fel a kérdést.  
Aki elfogadja a Fekete István Általános Iskola Alapító Okiratát, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 10 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt – 
az alábbi határozatot hozta: 
 
151/2011. (X. 13.) ÖH 
Fekete István Általános Iskola és Kollégium 
Alapító Okirata 
 

Határozat 
 
 

Alapító Okirat 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 
LXV. törvény 9. § (4) bekezdése, 10. § (1) bekezdés g.) pontja, valamint a közoktatásról szóló 1993. 
évi LXXIX. tv. 86.§ (1), és  88. § (4) bekezdése alapján a Fekete István Általános Iskola Alapító 
Okiratát a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva az alábbiak szerint megállapítja és 
jóváhagyja:  

1.) A költségvetési szerv 
Neve: Fekete István Általános Iskola és Kollégium 
Székhelye: 6050 Lajosmizse, Szabadság tér 13. 
 

2.) Tagintézményei:  
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a.) Fekete István Általános Iskola és Kollégium Kollégiumi Tagintézménye, Lajosmizse, 
Ceglédi út 1. 

b.) Fekete István Általános Iskola és Kollégium Felsılajosi Tagintézménye, Felsılajos, Iskola u. 
14-16. 

3.) Telephelyei:  
a) Lajosmizse, Dózsa György út 100. 

 b) Lajosmizse, Mizsei u. 3. 
 c) Lajosmizse, Mathiász u. 2. 

d) Lajosmizse, Dózsa György út 82. 
e.) Lajosmizse, Ceglédi út 1.  
 

4.) Típusa: többcélú, közös igazgatású közoktatási intézmény, illetve kollégium (1993. évi LXXIX. 
tv. 33. § (1) bek. b) és g) pontja, illetve 20. § (1) bek. g) pontja ) 

5.) Évfolyamok száma:  
     Fekete István Általános Iskola és Kollégium: 1-8. évfolyam, 
    Fekete István Általános Iskola és Kollégium Felsılajosi Tagintézménye: 1-4. évfolyam. 
   
6.) Tagozat megnevezése: speciális tantervő általános iskolai tagozat 
7.) A felvehetı maximális tanulólétszám:  

a) általános iskola 1-8 évfolyama: 1092 fı, ezen belül: 
- Lajosmizse 1-8 évfolyama:    1008 fı, 
-Felsılajos 1-4 évfolyama:             84 fı 
  

b) kollégium: 120 fı 
 
8.) Jogszabályban meghatározott közfeladata:  

- Nappali rendszerő, általános mőveltséget megalapozó iskolai nevelés, oktatás. 
- Iskolaotthonos oktatás 1-4 évfolyamon. 
- Napközi otthoni és tanulószobai foglalkozás. 
- Felzárkóztató oktatás, hátrányos helyzető tanulók felzárkóztató oktatása. 
- Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdı gyermekek, tanulók fejlesztése, 

integrált oktatása.  
- Gyógytestnevelés. 
- Logopédiai és gyógypedagógiai ellátás, egyéni képességfejlesztés, kéttanáros modell. 
- Sajátos nevelési igényő, a megismerı funkciók vagy a viselkedés fejlıdésének súlyos, tartós 

és súlyos rendellenességével küzdı tanulók nevelés, oktatása, valamint a szakértıi bizottság 
javaslata alapján integrálható értelmi, beszéd-, látás—és hallássérült tanuló integrált 
nevelése, oktatása. Ezen belül: 
a.) tanulásban akadályozottság (BNO F70) és értelmi akadályozottság (BNO 71, BNO 72); 
b.) a pszichés fejlıdés zavara; 
c.) általános és specifikus tanulási zavarok (részképesség zavarok): 

- olvasás-, írászavarok (BNO F.81.0; F.81.1.) 
(felszíni, fonológiai, kevert diszlexia), 
- aritmetikai készségek zavara (BNO F.81.2.) 
(grafikus, olvasási, emlékezeti, gondolkodási diszkalkulia), 
- az iskolai készségek kevert zavara (BNO F. 81.3.) 
 (aritmetikai, olvasási, íráskészség zavar együttes elıfordulása),  
- nem meghatározott zavar (BNO F. 81.9.) 
(tanulási ismeretek elsajátítási nehézségei), 
- kevert specifikus fejlıdési zavarok (BNO F. 83.) 
(a beszéd, a nyelv, az iskolai készségek és a motoros funkciók kombinált fejlıdési zavara), 
- beszéd észlelési és beszédmegértési folyamat elmaradása (BNO F.80.9,) 
- motoros diszfázia (BNO F.80.1.), 

d.) az aktivitás szabályozás és a figyelem zavarai – ADD, ADHD –BNO F. 90.0, F.90.1.) 
(szociális készségek éretlensége, zavart viselkedés, inpulzivitás). 
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- A többi tanulóval együtt nem nevelhetı-oktatható, sajátos nevelési igényő (enyhe értelmi 
fogyatékos) tanulók gyógypedagógiai oktatása. 

- Sajátos nevelési igényő gyermekek bentlakásos ellátása és gondozása. 
- Iskolai intézményi közétkeztetés, kollégiumi intézményi közétkeztetés. 
- Nappali rendszerő iskolai oktatásban résztvevı nem fogyatékos gyermekek, tanulók kollégiumi, 

externátusi elhelyezése szorgalmi idıben. 
- Gyermek- és tanulófelügyelet. 
- Kollégiumi könyvtári feladatok.  
- Iskolai könyvtári tevékenység, közkönyvtári (nyilvános) könyvtári szolgáltatás. 
- Emelt szintő angol, német nyelvi oktatás. 
- Tanulók tankönyvellátása. 
- Tanulók szociális helyzetétıl függı ingyenes tankönyvellátás. 
- Iskolai intézményi közétkeztetés 
- Munkahelyi vendéglátás. 
- Otthoni ellátás keretében biztosított különleges gondozás. 
- Diáksport. 
- Képesség kibontakoztató, integrációs felkészítés. 

 
9.) Alaptevékenysége: 
     Fı tevékenysége: TEÁOR 852010 Alapfokú oktatás 
 Szakfeladat besorolás: 

852000 Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása 
852011 Általános iskolai tanulók nappali rendszerő nevelése, oktatása (1-4.évfolyam) 

852012 
Sajátos nevelési igényő általános iskolai tanulók nappali rendszerő nevelése, 
oktatása 1-4.évfolyam 

852021 Általános iskolai tanulók nappali rendszerő nevelése, oktatása (5-8.évfolyam) 

852022 
Sajátos nevelési igényő általános iskolai tanulók nappali rendszerő nevelése, 

oktatása (5-8.évfolyam) 
855200 Kulturális képzés 
855911 Általános iskolai napközi otthoni nevelés 
855912 Sajátos nevelési igényő tanulók napközi otthonos nevelése 
855914 Általános iskolai tanulószobai nevelés 
855915 Sajátos nevelési igényő tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése 

855921 
Nappali rendszerő iskolai oktatásban résztvevı tanulók kollégiumi, externátusi 
nevelése 

855922 
Nappali rendszerő iskolai oktatásban résztvevı sajátos nevelési igényő tanulók 
kollégiumi, externátusi nevelése 

910123 Könyvtári szolgáltatások 
931204 Iskolai, diáksport tevékenység és támogatás  
559011 Kollégiumi szálláshely nyújtás közoktatásban tanulók számára 

        890441  Rövid idıtartamú közfoglalkoztatás 
        562913  Iskolai, intézményi étkeztetés 
        562914  Tanulók kollégiumi étkeztetése 
        562917  Munkahelyi étkeztetés 
  562920  Egyéb vendéglátás 
  682002  Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
     
10.) Mőködési területe: Lajosmizse város és Felsılajos község közigazgatási területe valamint a 
társult települési önkormányzatokkal határos önkormányzatok közigazgatási területe, az onnan bejáró 
általános iskolai tanulók tekintetében. 
 
11.) Alapítói jogokkal felruházott szerv:  

Neve: Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 
Székhelye: 6050 Lajosmizse Városház tér 1. 
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12.) Fenntartója:  Lajosmizse és Felsılajos Közoktatási Intézményfenntartói Társulása 

Címe: Lajosmizse, Városház tér 1. 
 

13.) Irányító szerve: Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 
        Székhelye: 6050 Lajosmizse, Városház tér 1.  
 
14.) Gazdálkodási jogkör szerinti besorolása: Önállóan mőködı költségvetési szerv. 
 
15.) Pénzügyi, gazdasági feladatait ellátó önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szerv: 
 Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete. 
 
16.) Vezetıjének kinevezési rendje: 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete – pályázat alapján, Felsılajos község 
Önkormányzatának Képviselı-testülete elızetes egyetértésével – a jogszabályban megállapított 
képesítési követelményeknek megfelelı igazgatót nevez ki. A kinevezés legalább 5 év és legfeljebb 10 
év határozott idıre szól. 
 
17.) Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése: 
- Foglalkoztatottjainak jogviszonya alapvetıen közalkalmazott, melyekre a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény az irányadó. 
- Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvrıl szóló 1959. évi. IV. 
törvény (pl. megbízási jogviszony) az irányadó. 
 
18.)  a) A feladatellátását szolgáló vagyon és a vagyon feletti rendelkezési jog: 

Lajosmizse: 
 

Épület, építmény: 658.051.640 
Gép, berendezés, felszerelés:  
    - számítástechnikai eszköz: 45.114.239 
    - egyéb gép:         

9.502.778 
    - mővészeti alkotás:     342.000 
Immateriális javak: 1.165.277 
Jármő 5.695.692 

  
Felsılajos: 

Épület, építmény: 24.633.454 
Gép, berendezés, felszerelés:  
    - számítástechnikai eszköz:   4.448.674 
    - egyéb gép:  1.150.530     
    - mővészeti alkotás:     ---------- 
Jármő:     ---------- 
Vagyoni értékő jog:      158.100 

(2011. szeptember 30-i bruttó érték) 
 

b) A vagyongazdálkodás szabályait Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
mindenkori hatályos, az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásról szóló rendelete 
szabályozza.. A Fekete István Általános Iskola, valamint a Fekete István Általános Iskola 
Kollégiuma, mint tagintézmény épületei, leltár szerinti ingóságai, felszerelései és berendezései 
Lajosmizse Város Önkormányzatának tulajdonában állnak. A Fekete István Általános Iskola 
Felsılajosi Tagintézménye mint tagintézménye épületei, leltár szerinti ingóságai, felszerelései 
és berendezései Felsılajos Község Önkormányzatának tulajdonát képezik. A használati jog a 
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költségvetési szervet illeti meg, a gazdálkodási jogot a költségvetési szerv a részére 
jóváhagyott költségvetés erejéig gyakorolhatják.  

 
19.) Vállalkozási tevékenysége: 
A költségvetési szerv - eszközeinek, szabad kapacitásának hasznosítása érdekében- korlátozott 
mértékben vállalkozási tevékenységet folytathat, feltéve, hogy ez nem veszélyezteti az 
alaptevékenységét és az ebbıl fakadó kötelezettségeinek teljesítését. Vállalkozása kizárólag az 
ideiglenesen szabad helyiségek hasznosítására, valamint szolgáltatások értékesítésére terjedhet ki, 
azzal a megkötéssel, hogy azokat csak az alaptevékenységéhez kapcsolódóan végezheti. Vállalkozási 
tevékenysége arányának felsı határa a szerv kiadásaiban: 33 % 
20.) A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirat 2011. október 14. napján lép 
hatályba. A hatálybalépéssel egyidejőleg hatályát veszti a Fekete István Általános Iskola Alapító 
Okiratáról szóló 115/2011. (VIII.25.) ÖH. 
 
Felelıs: Képviselı-testület 
Határid ı: 2011. október 13. 
 
16./ Napirendi pont 
Interpellációk 
 
Basky András polgármester: Kérdezem a képviselı társakat, hogy kívánnak-e interpellálni? 
 
Apró Ferenc  képviselı: Lehet-e kérni falevél győjtı zsákokat. 
 
Basky András polgármester: Természetesen lehet, Horváth Sándor kollégától lehet kérni az elmúlt 
évek gyakorlatának megfelelıen. 
 
Orbán Antal képviselı: Azzal a kéréssel kerestek meg engem a Rózsa utca és a Posta-tó közti rész 
lakói, hogy onnan hiányzik egy közvilágítási lámpa. Lehet-e ezt pótolni? 
 
Basky András polgármester: Azt kérem, hogy a kolléga vizsgálja meg, hogy fut-e közvilágítási szál 
a továbbiakban. Ha fut, akkor olcsóbb történetrıl van szó, akkor lehet róla szó, ha nem, akkor nem. A 
koncepciót a következı idıpontra kell elkészíteni. 
A következı testületi ülés idıpontja november 24-e lenne, a testületi ülés és a közmeghallgatás is. 
 
Orbán Antal képviselı: Egy vezetéket kell tovább húzni. 
 
Basky András polgármester: Akkor már terveztetni kell, ez drágább, százezer forintos 
nagyságrendet jelent. 
 
Józsáné dr. Kiss Irén képviselı: Székely József fordult hozzám azzal a kéréssel, hogy a piac és 
környékén a közhasznú dolgozók győjtik össze a szemetet, konténerek kihelyezése lehetséges-e? 
 
Basky András polgármester: Sajnos nem, mert így óriási problémát okoz a szemét összegyőjtése. A 
Vásártéren négy konténert kellett üríteni, ellenırizni fogjuk a hulladékgyőjtı szigeteket a Vásártéren 
és a Piactéren is, büntetni fogjuk, ha valaki odateszi a szemetet. 
Az elmúlt testületi ülésen felmerült az, hogy délután lehetne-e kitakarítani a vásár után. Igen 
megpróbáljuk. 
 
Orbán Antal képviselı: Köszönöm szépen. Az elızı vásár elıtti napon este 7 órakor kimentem és 
már akkor félig volt a konténer, de nem sikerült megfogni tettest. 
 
Basky András polgármester: Megköszönöm ezt a hozzáállást, mert mindenkinek tenni kell ennek 
érdekében. 
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Józsáné dr. Kiss Irén képviselı: Ha itt nincs lehetıség arra, hogy konténert kihelyezzünk, akkor azt 
kellene megszervezni, hogy a hulladék győjtése azonnal megtörténjen zsákos rendszerbe, s 
elszállításra kerüljön. 
 
Basky András polgármester: A piacnál, ami szemetet összeszedünk konténerbe, az a lakosság 
szemete. Nem tudjuk azt bevállalni, hogy a lakosság szemetét is az önkormányzat szállítsa el. 
 
Józsáné dr. Kiss Irén képviselı: Bejelentéssel szeretnék élni az interpelláció után. 
 
Basky András polgármester: Rendben van, de még nincs vége az interpellációnak. 
 
Apró Ferenc képviselı: A sportcsarnok elıtt nagy sötétség van. Mi okozza, azt nem tudom. Azt meg 
lehet-e oldani, - mivel közterület – hogy legyen világítás, mert este 6 órakor már sötét van. 
 
Basky András polgármester: Égıcserével meg lehet oldani. 
 
Szilágyi Ödön csoportvezetı: Ezt be kell jelenteni. 
 
Apró Ferenc képviselı: Rendben van, akkor most bejelentem, hogy 3-5 lámpa nem világít. 
 
Basky András polgármester: Kérdezem, hogy van-e még interpelláció a képviselık részérıl? 
Amennyiben nincs, kérdezem az interpelláló képviselıket, hogy elfogadják-e az- interpellációra adott 
választ? 
 
Józsáné dr. Kiss Irén képviselı: Igen, elfogadom a választ. 
 
Apró Ferenc képviselı: Igen, elfogadom a választ. 
 
Orbán Antal képviselı: Igen, elfogadom a választ. 
 
Basky András polgármester: Interpellációknak vége, kérem Józsáné dr. Kiss Irén Képviselı 
Asszonyt, terjessze a Képviselı-testület elé bejelentését. 
 
Józsáné dr. Kiss Irén képviselı: Köszönöm a szót.  
A polgármester Úr már említette a múlt héten zajló szakmai napokat. Múlt héten pénteken 
bemutattunk a jelenlevı érdeklıdıknek egy információs pultot. Ez az információs pult az egészségház 
aulájában található, egy érintıképernyıs monitor. Azon betölthetı üres állásokat lehet keresni. A 
Családsegítı Szolgálat kezdeményezései alapján azért kezdtük ezt a fejlesztést, mert gazdasági 
világválság van és nagy gond, hogy a mezıgazdasági cégek, vállalkozások csıdbe mennek, 
munkahelyek megszőnnek és a családoknak a jövedelme is megszőnik, nincs élelem, meleg ruha, 
semmi. A Családsegítı Szolgálat rövid idıre jutó segítséget tud nyújtani. Olyan megoldást kerestünk, 
ami hosszabb távú és segítı a családok jövıjére. Megkerestük a Munkaügyi Központot és kértük, hogy 
az üres állásokra vonatkozó adatokat adja át. Napi frissítéssel megkapjuk az üres állásokat. Ezek az 
üres állások Lajosmizsén, Felsılajoson és Kecskeméten találhatók. Az egészségház aulájában meg 
lehet tekinteni bárkinek az üres állásokat. Biztatom azokat, akik ebben érdekeltek, vegyék figyelembe 
ezt a szolgáltatást és felhívásért szeretnék fordulni a lajosmizsei, felsılajosi cégekhez, hogy küldjék 
meg az üres állásjavaslataikat. Köszönöm. 
 
Basky András polgármester: Aki bejön az önkormányzathoz, a hirdetıtáblán megtalálja az üres 
állásokat. Ha valaki szeretne behozni üres álláshirdetést, ráteheti a hirdetı táblára. 
Tájékoztatást szeretnék kérni jegyzı Asszonytól a népszámlálásról. 
 
Kutasiné Nagy Katalin jegyzı:  
Tisztelt jelenlevık! 
Tisztelt televíziónézık!  
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Arról szeretném tájékoztatni Önöket, hogy Lajosmizsén folyik a népszámlálás. A településen közel 20 
%-os az összeírás állása. A mai nappal zárul le annak lehetısége, hogy interneten keresztül tegyenek 
eleget állampolgári kötelezettségüknek, a népszámlálásnak. Egy zöld számon még a mai napon lehet 
kérni ezt a lehetıséget. A számláló biztosok járják az utcákat. Tisztelettel kérem azon lajosmizseiek és 
felsılajosiak megértését, akik nem tudták interneten teljesíteni e kötelezettségüket, várják a számláló 
biztosokat. 
A következıkrıl szeretnék számot adni: Arra kérek valamennyi lajosmizsei és felsılajosi 
állampolgárt, hogy ha valakinek gondja és problémája van a népszámlálással kapcsolatban, akkor 
várjuk és állunk a rendelkezésükre és meg is oldjuk. A boríték mindenkinél ott kell, hogy legyen. 
Kérek mindenkit, hogy legyenek türelemmel és minden intézkedést meg fogunk tenni az 
eredményesség érdekében. Kérem a lajosmizsei és felsılajosi állampolgárokat, szíveskedjenek az 
információkat megosztani a kérdezıkkel, és ha szükséges, akkor jelezzék. 
 
dr. Adonyi Lajos alpolgármester: Én egy-két napja jutottam hozzá az anyaghoz. Nagyon kevés 
idınek tartom a rendelkezésre álló idıt. Miért nem kaphatjuk meg korábban a kitöltendı kérdıíveket? 
 
Kutasiné Nagy Katalin jegyzı: A számlálóbiztosok ezeket a csomagokat szeptember 13-án vették át, 
pontos határidı volt, szeptember 27-tıl kellett felkeresni a lakosokat. Volt olyan összeírási körzet, 
ahol bizonyos félreértés volt a számlálóbiztos megjelenésével úgy, hogy értesítéseket hagyott ahelyett, 
hogy a borítékokat hagyta volna ott. A számlálóbiztosokat több alkalommal felhívtuk személyesen is, 
hogy tegyenek eleget feladatuknak, ahol még nem teljesült. Folyamatosan figyelemmel kísérjük, 
naponta pótoltatjuk, ahol van még mindig probléma. Nagyon sokszor elıfordul az is, hogy nagyon sok 
címhely nincs nyilvántartásban. A Petıfi Népében is volt egy cikk, hogy olyan állampolgár 
sérelmezte, hogy nem tudott eleget tenni a népszámlálási kötelezettségének, akinek nem volt pontos 
nyilvántartásban a lakcíme. Sajnálatos módon nem került bele a címjegyzékbe, de ezt pótolni tudjuk, 
nem fordulhat elı, hogy ilyen hiányosság miatt állampolgár nem tehet eleget kötelezettségének. 
Mindenkit szeretnék megnyugtatni, hogy aki ilyen okok miatt nehézségbe ütközik, szabálysértési 
eljárás nem indul ellene. Azok ellen indul szabálysértési eljárás, akik önhibájukból nem tesznek eleget 
állampolgári kötelezettségüknek. Azoktól elnézést kérek, akik nem tudtak ezért bekapcsolódni az 
interneten a számítógépes rendszerbe, de igyekszünk ezt a csorbát kiküszöbölni. A mostani 
népszámlálásnak az a célja, hogy ezek a hiányosságok is kiküszöbölésre kerüljenek. Mindenkit fel fog 
keresni a számlálóbiztos, nem lehet akadálya annak, hogy ne legyen elvégezve a népszámlálás. 
 
Basky András polgármester: Köszönöm a tájékoztatást. Köszönöm a képviselı-testületi tagoknak is 
és a bizottsági tagoknak is a munkáját. Ezennel nyílt ülésünket berekesztem, munkánkat a 
továbbiakban zárt ülés keretében folytatjuk. 
A képviselı-testületi ülést, 16.00 órakor berekesztem. 
 
Ezt követıen szünetet rendelek el. 
 
S z ü n e t :  16.00 órakor 
 
 
 
 

K.mf. 
 
 
 
 

 
Kutasiné Nagy Katalin  sk.       Basky András sk. 
           jegyzı         polgármester 
 


