
Lajosmizse Város 
Önkormányzata 
 

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 
2011. június 30. 

 
Az ülésen hozott rendeletek, és határozatok száma és tárgya: 
 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének …/2011. (…) önkormányzati 
rendelete a 2011. évi költségvetésrıl szóló 2/2011. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
 
78/2011. (VI.30.) ÖH   Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda 

és Bölcsıde Alapító Okirata  
 
79/2011. (VI.30.) ÖH Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete és 

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

80/2011. (VI.30.) ÖH Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági 
Szervezete Alapító Okirata 

 
81/2011. (VI.30.) ÖH A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde 

szakmai programjának jóváhagyása 
 
82/2011. (VI.30.) ÖH Lajosmizse és Felsılajos Közoktatási Intézményfenntartói 

Társulás feladat ellátási, intézményhálózat-mőködtetési és - 
fejlesztési terve 

 
83/2011. (VI.30.) ÖH Projekt-tervezet bemutatása a DAOP-2011-4.2.1. azonosító 

számú pályázati konstrukcióval kapcsolatosan 
 
84/2011. (VI.30.) ÖH A Fekete István Általános Iskolában a 2011/2012- es tanévben 

hetedik évfolyamon indítható osztályok, ötödik évfolyamon 
indítható csoportok számának meghatározása  

 
85/2011. (VI.30.) ÖH Lajosmizse Város Önkormányzata 2011. évi éves összesített 

közbeszerzési tervének módosítása 
 
86/2011. (VI.30.) ÖH Tájékoztató a Dél-alföldi Ivóvízminıség-javító Programról, 

illetve a Kék-víz Észak-Bács-Kiskun Megyei Ivóvízminıség-
javító Önkormányzati Társulásról   

 
87/2011. (VI.30.) ÖH Tulajdonosi hozzájárulás turistaút kijelöléséhez és pihenıhely 

létesítéséhez 
 
88/2011. (VI.30.) ÖH Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete és 

Lajosmizse Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat között 
együttmőködési megállapodás kötése 

 
89/2011. (VI.30.) ÖH   XVIII. Lajosmizsei Napok programjának elfogadása 
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90/2011. (VI.30.) ÖH Pszichológusi és gyógypedagógusi feladatellátás további 

mőködtetése  
 
91/2011. (VI. 30.) ÖH. Településfejlesztési döntésekhez településrendezési szerzıdés 

tervezete 
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JEGYZİKÖNYV 
 
 

Készült: A Képviselı-testület 2011. június 30-án 14.00 órakor a Városháza Dísztermében megtartott 
képviselı-testületi ülésrıl 

 
 
Jelen vannak: Basky András polgármester, dr. Adonyi Lajos polgármester, Apró Ferenc, Belusz 
László, Józsáné dr. Kiss Irén, Holminé Sebık Márta, Kollár László, Keresztes Ferenc, Péli Szilveszter, 
Orbán Antal (10 fı) 
 
Baranyi-Rostás Rodrigó 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 
     Dr. Balogh László belsı ellenır 
     Gyurgyik Erzsébet vezetıi referens  

Nagy Judit irodavezetı 
     Turupuli Péterné irodavezetı 
     Gulyás Attiláné csoportvezetı 
     Sápi Tamás környezetvédelmi ügyintézı 
     Dodonka Csaba pályázati referens 
     Faragó Ágnes építésügyi ügyintézı 
     Kocsis Györgyné óvodavezetı 
     Sápi Tiborné igazgató helyettes 
     Bártfai Róbert újságíró 

Nagy Erzsébet FIÁI pályázati referens 
Szilágyi Ödön csoportvezetı 
Géczy Gabriella bölcsıdei tagintézmény vezetı  
Kovács Gábor építésügyi ügyintézı 
Guti Istvánné intézményvezetı    

        
Jegyzıkönyvvezetı:  Márton Györgyné 
   Ollósi Anikó 
 
 
 
Basky András polgármester: Tisztelettel köszöntöm a testületi ülésen megjelenteket. Június 
hónapban megcsúszott a képviselı-testületi ülésünk. Egyéb dolgok miatt a mai napra esett a döntés, a 
következı augusztusban lesz. 
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület határozatképes, 10 fı képviselı van jelen. Baranyi-Rostás 
Rodrigó és Koller Dániel képviselık jelezték, hogy a mai napon nem tudnak részt venni az ülésen. 
Kérném a jelenlevıket, hogy Nagy Sándorné Irénke emlékére, - aki a kollégium dolgozója volt, 
buszbalesetben életét vesztette, - egy perces néma felállással adózzunk. 
Mielıtt a napirendi pontok tárgyalására rátérnénk, egy-két olyan dolgot szeretnék tájékoztatásként 
elmondani, ami a lakosság széles körét érinti. 
2011. július 1.-je a köztisztviselık napja, és az egészségügyi dolgozóknak is munkaszüneti nap. A 
holnapi nap folyamán a Városháza zárva tart, az Egészségházban ügyelet lesz. Ügyeleti ellátás 
keretében kaphatja meg Lajosmizse lakossága az ellátást. A fogorvosi ügyeletet Kecskeméten lehet 
igénybe venni a Piaristák tere 7. szám alatt 8.00-14.00 óráig. 
Az elsı információ örömteljes hír. A Dabas környéki települések 6.-7.-8. osztályos tanulói 6 fordulós 
versenyen vehettek részt angol nyelvbıl, informatika tantárgyból és természetismeretbıl. A 
lajosmizsei iskola 6.-7.-8. osztályából indult versenyzık angol nyelvbıl elhozták az elsı helyezést. A 
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természetismereti versenyen is Lajosmizse lett az elsı helyezett. Ezekért a kimagasló eredményekért 
elismerı szavakkal illették a Fekete István Általános Iskola nyertes diákjait és felkészítı pedagógusait. 
Még egy információt szeretnék megosztani Önökkel. Elkészültek az iskolaudvaron azok a 
munkálatok, amikrıl korábban még csak beszélgettünk. Nagy Erzsébetnek adnám át a szót, mondja el 
a történteket. 
 
Nagy Erzsébet Fekete István Általános Iskola pályázati referense: Köszönöm.  
Tisztelt Polgármester Úr!  
Tisztelt Képviselı-testület! 
Örömmel számolhatok be arról, hogy a központi iskola udvarán lévı sorakozó helyiséget és az 
iskolaudvart felújítottuk. A Gyermekekért Plusz Alapítvány és a Szülıi Szervezet célul tőzte ki a 
központi iskola udvarának felújítását. Lajosmizse Város Önkormányzata elvi hozzájárulását adta a 
beruházáshoz, 650 eFt-al támogatta a projektet, ezt szeretném megköszönni. Közel 22 M/Ft-os 
beruházás valósult meg az elmúlt egy év alatt. Ebbıl 12 M/Ft volt a lajosmizsei vállalatok, 
vállalkozók, intézmények felajánlása, 500 eFt a kollégium felajánlása, s a Gyermekekért Plusz 
Alapítványtól kapott érték 8 M/Ft. Minden támogató, segítı együttmőködı munkáját és felajánlását 
szeretném megköszönni. A tanévnyitó ünnepségen 2011. augusztus 31-én is meg fogjuk köszönni 
mindenkinek a segítı együttmőködését. 2011. június volt a projektnek a befejezése. Közel 150-en 
szépítettük az udvart. 2011. június 15-én a tanévzáró ünnepségen is megköszöntük a társadalmi 
munkában résztvevık segítségét. Köszönı emléklapokat adtunk át köszönetképpen. Most névre szóló 
emléklapokat szeretnék átadni Basky András, Józsáné dr. Kiss Irén, Holminé Sebık Márta, Belusz 
László, Apró Ferenc és Orbán Antal képviselıknek, akik részt vettek a szombati munkában. 
 
Basky András polgármester: Köszönöm mindenkinek, aki részt vett ebben a nagy munkában, mert 
meglett az eredménye. 
Tájékoztatásként szeretném elmondani, hogy e hónap elejétıl, június 3-tól üzemel a bölcsıde. 
Szeretném bemutatni a bölcsıde vezetıjét, Géczi Gabriellát, aki a pályázók közül elnyerte ezt a 
megtisztelı feladatot, s jó munkát kívánok neki és munkatársainak egyaránt. 
 
Ennyi elızetes bevezetés után javaslom, hogy kezdjük meg a testületi ülést. A meghívó szerinti 1./ 
napirendi pontot (Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének …./2011. (…) 
önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról) levételre javaslom. Kérdezem a jelenlevıket, 
hogy van-e valakinek más javaslata? 
 
Orbán Antal települési képviselı: A Mizse KC póttámogatási kérelmét szeretném napirendre venni. 
30-a a nevezési határidı, s ık választ várnak rá, hogy tudnak-e az NB-I B-be indulni. Kérem a 
képviselı társaimat arra, hogy vegyük fel napirendre e témakört. 
 
Basky András polgármester: Nem kell külön napirendre venni, mert a költségvetési rendeletünkben 
fel van véve a Mizse KC támogatási kérelme. 
Ez így megfelel? 
 
Orbán Antal települési képviselı: Igen, köszönöm. 
 
Basky András polgármester: Aki elfogadja a napirendi pontokat, az általam elmondott levétellel 
együtt, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
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Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 10 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt – 
az alábbi napirendi pontok tárgyalását fogadta el: 

      
 Napirend 

 
Elıterjesztı 

   
1. 
 
 
 
2. 
 

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének …/2011. (…) 
önkormányzati rendelete a 2011. évi költségvetésrıl szóló 2/2011. (II. 24.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 
 
I. A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde Alapító Okiratának    
módosítása 
II.  Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete és Felsılajos Község 
Önkormányzatának Képviselı-testülete között közoktatási feladatok ellátására létrejött 
Intézményfenntartó társulási megállapodás módosítása 
III. Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete Alapító 
Okiratának módosítása  
IV. A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde Bölcsıdei       
Tagintézménye Szakmai programjának jóváhagyása 
 

Basky András 
polgármester 
 
 
Basky András 
polgármester 
 

3.  Projekt-tervezet bemutatása a DAOP-2011-4.2.1. azonosító számú pályázati 
konstrukcióval kapcsolatosan 
 

Basky András 
polgármester 

4. Lajosmizse és Felsılajos Közoktatási Intézményfenntartói Társulás feladatellátási, 
intézményhálózat-mőködtetési és - fejlesztési terve 
 
 

Basky András 
polgármester 
 

5. 
 

A Fekete István Általános Iskolában a 2011/2012- es tanévben hetedik  évfolyamon 
indítható osztályok, és ötödik évfolyamon szervezhetı csoportok számának 
meghatározása  
 

Basky András 
polgármester 
 

6. 
 
 

Lajosmizse Város Önkormányzata 2011. évi közbeszerzési tervének módosítása Basky András 
polgármester 
 

7. Tájékoztató a Dél-alföldi Ivóvízminıség-javító Programról, illetve a Kék-víz Észak-
Bács-Kiskun Megyei Ivóvízminıség-javító Önkormányzati Társulásról   

Basky András 
polgármester 
 

8. 
 
 
9. 
 
 
10. 
 
 
11. 
 

Tulajdonosi hozzájárulás turistaút kijelöléséhez és pihenıhely létesítéséhez 
 
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete és Lajosmizse Város Cigány 
Kisebbségi Önkormányzata közötti együttmőködési megállapodás megkötése 
 
XVIII. Lajosmizsei Napok programjának elfogadása 
 
 
Pszichológusi és gyógypedagógusi feladatellátás további mőködtetése 

Basky András 
polgármester 
 
Basky András 
polgármester 
 
Basky András 
polgármester 
 
Basky András 
polgármester 
 

12. 
 
 
13. 
 

Településfejlesztési döntésekhez településrendezési szerzıdés tervezete 
 
 
Interpelláció 
 

Basky András 
polgármester 
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1. 

Zárt ülés 
 
Szakmai kitüntetı díjak adományozása 
 
 

 
 
Basky András 
polgármester 

 
 
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: A rendeletben felvázoljuk mindazokat a változásokat, amiket már 
tudtunk, vagy menetközben kerültek felvetésre.  
Egyik rendelet-módosítási tétel a DAOP-os pályázathoz kapcsolódó projekt tervezet anyaga, a másik 
pedig a pszichológusi, gyógypedagógusi státusz befogadása, gyógypedagógusi állások bıvítése. 
Az elıterjesztéshez van egy kiosztós anyag. A rendelet-tervezetet újra írták a kolléganık, mert a 
számok változnak. Itt látható, hogy van egy tervkészítés a Fekete István Általános Iskola 
vonatkozásában a DAOP-2011-4.2.1. azonosító számú pályázati konstrukcióval kapcsolatban. 
1.125.000.- Ft-ot jóvá kell hagyni. A szakemberekkel konzultálva azt látjuk, hogy a négy épület, 
különbözı idıpontban épült és nincs egységes terve, így lenne egy olyan tervrajz, amely egy lapon 
kezeli a jelenlegi állapotot. 
A másik ilyen dolog, hogy a Mizse Kézilabda Club 2011. június 8. napján kelt levelében 
póttámogatást kért Lajosmizse Város Önkormányzatától. Feljutottak az NB-I.B-be, s így már a 
költségek a duplájára nıttek, magasabbak a nevezési díjak, utazási költségek, stb. A Club elnöke azért 
fordult kéréssel az Önkormányzat felé, mivel annak idején kérte, hogy 1,5 M/Ft-os támogatást tegyünk 
félre, hogy külön juttatásként tudja biztosítani ezt részükre. Most 1,8 M/Ft-ra lenne szüksége. Az 
önkormányzat, amikor tárgyalta a társadalmi szervezetek támogatását, a rendelkezésre álló keretet 
felosztotta. 2.700.000.- Ft-ot kapott a Mizse Kézilabda Club és pluszban 1,8 M/Ft-ot szeretne kérni. 
Most a költségvetésben nem látom azt, hogy hogyan tudnánk plusz támogatást biztosítani. Nem 
zárkóznak el attól sem, hogy ha a következı félévben megvizsgáljuk a költségvetésünket, s azt látjuk, 
hogy a kiadásaink nem úsztak el, visszatérhetünk rá, hogy tudunk-e plusz támogatást adni. 
A bölcsıde udvar kialakítást is kezeljük. A bölcsıde átkerült az intézmény költségvetésébe most már. 
Eddig külön soron volt kezelve. 
Az anyagot az Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága tárgyalta. A Mizse Kézilabda Club kérelmét 
az Ügyrendi és Sport Bizottság is tárgyalta. A bizottsági üléseken az került elfogadásra, hogy 
októberben visszatérünk rá, a költségvetést elfogadásra javasolták.  
Kérdezem a bizottsági elnököket, képviselıket, kívánnak-e hozzászólni? 
 
Apró Ferenc települési képviselı: A 4. napirendi pontban volt, hogy három árajánlatot kérjünk be, 
most pedig döntünk? Egyetértek azzal, s nagyon szép dolog, hogy az iskolát átalakítanánk. A IV. 
negyedévben válik nyithatóvá a projekt. Azt kérem, hogy kérjünk be több tervezıtıl is ajánlatot. Most 
nem tudjuk eldönteni, hogy mennyibe kerül az elıkészítési terv? 
 
Basky András polgármester: Ott a kiosztós anyag határozat-tervezetét kell figyelembe venni és azt 
fogom szavaztatni. Kértem a kollégáktól, hogy még két árajánlatot kérjenek be. Farkas Gábor által 
beadott árajánlat vonatkozásában kértük be a másik két árajánlatot is. Amit Farkas Gábor leírt, hogy 
mit kell megtervezni, azt írtuk bele elıirányzatként a pályázati felhívásba. Farkas Gábor felvetette, 
hogy alaprajzot fog készíteni. 
 
Apró Ferenc települési képviselı: Még egyszer azt mondom, hogy ezt ne tárgyaljuk. Nekem nem fér 
össze az elveimmel ez a dolog. A dátumokat meg kell nézni. Van olyan, akiktıl késıbb kértünk be 
árajánlatot. Nem tudom, hogy miért kell rohanni? Semmi gondom nincs vele, csak nem jó az eljárás. 
Azt szeretném, hogy írjuk ki újra, mert szeptember 30-ig ráér a terv. Ezt most én nem tudom 
támogatni. 
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Holminé Sebık Márta települési képviselı: Csatlakozni szeretnék Apró Ferenc Képviselı Úrhoz. 
Három darab árajánlatkérı levelet kell kiküldeni egy idıben és a formát meg kell adni. Valóban a 
dátumok nem egyeznek. 
 
Basky András polgármester: Más kérdés, észrevétel van-e még? 
 
Józsáné dr. Kiss Irén települési képviselı: Jegyzı Asszonyhoz szeretnék olyan kérdést intézni, hogy 
a Szervezeti és Mőködési Szabályzat lehetıvé teszi-e annak a lerendezését, hogy elıször a téma 
kifejtése lenne, és utána a rendeletrıl dönteni. Meg lehet-e fordítani a sorrendet? Eddig ezeknek a 
tárgyalása úgy volt, hogy elıször a témát letárgyalta a Képviselı-testület, és ha volt költségvetési 
vonzata, utána megtörtént a pénzeknek a rendeletben való helyretétele. Az a kérdés, hogy lehetıség 
van-e erre, hogy elıször az elıterjesztés tárgyalása történjen, és ezt követıen a rendelet 
meghozatalával záródó témáknak a megtárgyalása. A DAOP-nak a kifejtése a 4. napirendi pont 
keretében van. 
 
Kutasiné Nagy Katalin jegyzı:A Szervezeti és Mőködési Szabályzat szabályozza, hogy a Képviselı-
testület milyen sorrendben tárgyalja a napirendeket. Nem a határozattal záruló elıterjesztés az 
elsıdleges, hanem a rendelet. Cserére nem ad lehetıséget a Szervezeti és Mőködési Szabályzat. 
A költségvetési rendelet módosítása nem a felhatalmazásról dönt, hanem egy feladatra forrást biztosít. 
A 4. napirendi pontnál arról dönt a Képviselı-testület, hogy ad-e felhatalmazást valakinek a feladat 
elvégzésére, most arra a feladatra forrást biztosít. Természetesen a 4. napirendi pontnál dönthet úgy, 
hogy bárkinek adhat megbízást, kérhet be új ajánlatot. 
 
Basky András polgármester: Köszönöm. 
 
Józsáné dr. Kiss Irén települési képviselı: Javaslom azt, hogy a Szervezeti és Mőködési 
Szabályzatunk értelmében és a Jegyzı Asszony által elmondottak alapján döntsünk a forrás 
biztosításáról és a 4. napirendi pont külön tárgyalás lesz. A forrás biztosításáról célszerő dönteni. 
 
Basky András polgármester: Természetesen célszerő dönteni, mert e nélkül nem tudjuk a 4. 
napirendi pontot tárgyalni. Kérdezem a Képviselı-testület tagjait, hogy kívánnak-e még hozzászólni 
az 1. napirendhez? 
 
Apró Ferenc települési képviselı: Azt javaslom, hogy forrásként egymillió forintot határozzunk 
meg, mert nem tudjuk, hogy ez pontosan mennyi lesz. A testület mozgatja a költségvetést és lehet rajta 
késıbb is változtatni. 
 
Kutasiné Nagy Katalin jegyzı: Ez módosító javaslat a költségvetési rendelethez. 
 
Basky András polgármester: Amennyiben az 1 M/Ft-ot forintot jóváhagyjuk, az 1.050.000.- Ft-os 
ajánlat esetén meg tudjuk-e rendelni a munkát? Van három árajánlatunk, s a legolcsóbbat fogjuk 
választani. Ha újra kiírjuk, s drágább árajánlatok jönnek be, akkor nem tudjuk megrendelni. 
 
Holminé Sebık Márta települési képviselı: Akkor lehet rendkívüli testületi ülést összehívni, és 
módosíthatjuk a költségvetési rendeletünket. 
 
Basky András polgármester: Nem tudom, hogy célszerő-e halasztani, ha tudunk döntést hozni. 
 
 
Józsáné dr. Kiss Irén települési képviselı: Az önkormányzat a tartalékait elhasználta. Az 
1.125.000.- Ft elfogadására azért van lehetıség, mert van egy 2 M/Ft-os tétel, mert az önkormányzat 
pert nyert, és ezt az összeget javaslom eltenni erre a célra. 
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Basky András polgármester: 
Most már több javaslat elhangzott: 
1./ Az eredeti javaslat:    1.125.000.- Ft 
2./ Apró Ferenc javaslata:  1.000.000.- Ft 
3./ Józsáné dr. Kiss Irén javaslata: 2.000.000.- Ft 
 
Apró Ferenc települési képviselı: Abban is a Képviselı-testület dönt, hogy a tervet melyik 
vállalkozó készítse el. Legyen 1 M/Ft meghatározva erre a célra, hogy ha ettıl eltérı lesz, akkor majd 
döntünk késıbb arról. 
 
Basky András polgármester: Én az elıterjesztésben szereplı árajánlatot megfelelınek találom. 
 
Kutasiné Nagy Katalin jegyzı: A rendeletalkotáshoz minısített szótöbbségre van szükség, a 
határozat-hozatalhoz egyszerő szótöbbség kell. 
 
Belusz László települési képviselı: Készül egy terv, ami arra jó, hogy tovább lehessen tervezni az 
iskola felújítási munkálatait. Erre lehet alapozni, mert ha tologatjuk, idıhátrányba fogunk kerülni. 
Ennek a munkának az elkészítése rendkívül fontos és sürgıs. 
 
Basky András polgármester: Kérdés, hogy mennyit hagyjunk jóvá. Szavaztatni fogok, bízom benne, 
hogy a minısített többségünk össze fog jönni. 
Elıször szavaztatom az 1 M/Ft-ot, ami Apró Ferenc Képviselı Úr javaslata. 
 
Aki a Fekete István Általános Iskola jelenlegi állapotáról készítendı felmérési tervkészítésre a DAOP-
2011-4.2.1. azonosító számú pályázati konstrukcióval kapcsolatosan 1 M/Ft-ot javasol elkülöníteni, 
kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 4 igen szavazattal, - tartózkodás nem volt - 6 ellenszavazattal 
nem fogadta el Apró Ferenc Képviselı Úr 1 M/Ft-ra vonatkozó javaslatát. 
 
Józsáné dr. Kiss Irén Képviselı Asszony javaslata 2 M/Ft. 
Aki a Fekete István Általános Iskola jelenlegi állapotáról készítendı felmérési tervkészítésre a DAOP-
2011-4.2.1. azonosító számú pályázati konstrukcióval kapcsolatosan 2 M/Ft-ot javasol elkülöníteni, 
kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 2 igen szavazattal – egy tartózkodással – 7 ellenszavazattal 
nem fogadta el Józsáné dr. Kiss Irén Képviselı Asszony 2 M/Ft-ra vonatkozó javaslatát. 
 
Basky András polgármester: Kérem, hogy akinek még van javaslata a rendelet módosításához, tegye 
meg. 
 
Apró Ferenc települési képviselı: Józsáné dr. Kiss Irén Képviselı Asszony említette, hogy hogyan 
áll össze a 2 M/Ft tartalék megosztása. 1.200.000.- Ft-ot javasolok a tervkészítésre, 800.000.- Ft-ot 
pedig a Mizse KC részére a céltartalék terhére. Ez lenne a végleges javaslatom. A költségvetés további 
részét támogatom. 
 
Orbán Antal települési képviselı: Amennyiben ezt a 800 eFt-ot a Mizse KC-nak megszavazza a 
Képviselı-testület, és a még hátralévı 1 M/Ft-ot – ha lehetıséget ad a költségvetés – akkor ezt a Mizse 
KC-nek adjuk oda. Ezt kérem a Képviselı-testülettıl, hogy ezt szavazza meg. 
 
Basky András polgármester: Nem tartom szerencsésnek, hogy egyszerre két témakört szavazunk 
meg. Azt javaslom, hogy errıl tárgyaljunk most, hogy hogyan látja a Képviselı-testület a Mizse KC-
nek a kérelmét. A másik dolog, hogy biztonságban látjuk-e az évünket és meg tudjuk-e ígérni, hogy 
tudunk adni a Mizse KC-nek, vagy októberben térünk vissza erre. Nagyon örvendetes, hogy a Mizse 
KC feljutott az NB1 B-be, de azt is figyelembe kell venni, hogy az edzések alkalmával a 
Sportcsarnokban teremdíjat nem kell fizetni. Az a legszerencsésebb, hogy ha a lajosmizsei lakosok, 



 9 

vállalkozások úgy érzik, hogy hozzá tudnak tenni valamennyi összeget, akkor ezt megteszik, mert az 
önkormányzat közel 3 M/Ft-ot tesz hozzá a Mizse KC mőködéséhez. Nem tudom, hogy ki hogyan 
látja, hogy a 2 M/Ft-ból a maradék összeget meg kellene-e szavazni? 
 
Belusz László települési képviselı: Az Ügyrendi és Sport Bizottság tárgyalta a Mizse KC 
póttámogatási kérelmét, azt támogatta úgy, hogy a lehetıségekhez képest októberben térjünk vissza, 
hogy milyen támogatást tudunk adni. Az elért eredményéhez gratulált. 
 
Apró Ferenc települési képviselı: Ezt még én nem tudtam, de kérem azt, hogy ha ebben tudunk 
dönteni, akkor tegyük ezt. 
 
Orbán Antal települési képviselı: Az nem lenne célszerő, hogy ha októberben térnénk vissza erre, 
mert most kell beadni a nevezést, s akkor nem tudnak indulni. 
 
Basky András polgármester: Az önkormányzat nem tudja finanszírozni azt, hogy a Mizse KC 
magasabb osztályba jutott. Annyi pénzünk van, amennyit látunk, a feladataink még továbbra is 
szaporodnak, az utakra kellene pénz, az iskolai oktatáshoz is kellene pénz Sok-sok olyan feladat van, 
amiben mérlegelni kell, hogy hogyan látjuk a költségvetést. 
 
Holminé Sebık Márta települési képviselı: Nem az önkormányzatnak kell finanszírozni a Sport 
Club megnövekedett költségeit. A Club teljes költségvetése 13 M/Ft körül van, korábban 6 M/Ft körül 
volt. Ha rendelkezésünkre áll ez a pénzösszeg, akkor szavazzuk meg a Mizse KC-nak.  
 
Péli Szilveszter települési képviselı: Ha a 800 eFt felszabadul, akkor ezt javaslom odainvesztálni. 
 
Józsáné dr. Kiss Irén települési képviselı: E két dolog együtt történı tárgyalása az önkormányzati 
munkának a megszégyenítése. Ezek mellett mehet az oktatás fejlesztése? 
 
Orbán Antal települési képviselı: A Mizse KC-nek kérjük a 800 eFt megszavazását. 
 
Józsáné dr. Kiss Irén települési képviselı: Innentıl kezdve nincs értelme a munkánknak. 
 
Basky András polgármester: Azt kell végiggondolni, hogy tudunk-e segítséget adni, vagy nem. Az, 
hogy a pert megnyertük, s lett belıle 2 M/Ft, nem azt jelenti, hogy erre a pénzre nem lesz szüksége az 
önkormányzatnak. Ha a pályázatok jönnek, oda pénzeket kell tenni. Sok olyan költség lesz, aminek a 
fedezetét még nem látjuk. Ha a betervezett bevétel nem folyik be, akkor mínuszban van a költségvetés. 
Én biztonságosnak azt látom, hogy ha októberben térünk erre vissza. 
 
dr. Adonyi Lajos alpolgármester: Két dologra szeretném felhívni a figyelmet. Ebben a rendeletben 
közfeladatok vannak, amik az intézmények mőködését veszélyeztetik. Nekünk kötelezı a közfeladatok 
fenntartása. A sport nem kötelezı feladat. A Mizse KC jóval több támogatást kapott, mint az összes 
többi szervezet. Nem kell szégyenkeznünk emiatt. A Mizse KC fenntartása nem az önkormányzat 
feladata. Ne a közfeladatok mőködését veszélyeztessük azért, hogy megszavazzunk ilyen 
sporttámogatást. Ha ez a rendelet megbukik, s az intézmények mőködése veszélyben lesz, ez az 
ellenzék bőne lesz. 
 
Orbán Antal települési képviselı: Mi nem úgy gondoltuk azt, hogy azért szavazzuk meg a rendelet-
módosítást, hogy megkaphassa a Mizse KC a 800 eFt-ot. 
 
Basky András polgármester: Az eredeti elıterjesztésben az van benne, hogy térjünk vissza 
októberben. A közfeladatokat nem lehet veszélyeztetni. 800 eFt van a költségvetésben, ami szabad 
pénzeszköz, de sok helye van. Én kérném azt, hogy a 16. ponthoz módosító indítványként kerüljön 
javaslattétel, hogy a tartalékban lévı 800 eFt-ból mekkora összeg az, amit szavaztassak és utána pedig 
egységes szerkezetbe szeretném megszavaztatni a költségvetést, mert ha nem megy át, akkor a 
gazdasági munkát nem tudjuk folytatni a Városházán. 
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1.125.000.- Ft van a tervkészítésre betervezve, kérdés, hogy a 875 eFt-ot hova tegyük. 
 
dr. Adonyi Lajos alpolgármester: Vagy mezıgazdasági gépbeszerzéshez, vagy útépítésre fordítsuk 
ezt az összeget, és céltartalékba helyezzük el. 
 
Orbán Antal települési képviselı: Alpolgármester Úr részérıl ez zsarolás. 
 
Basky András polgármester: Azt szeretném kérdezni, hogy a Mizse KC-nek mekkora összeget 
szavaztassak. 
 
Orbán Antal települési képviselı: Az októberi visszatérés nem igazán jó, mert el kell dönteni, hogy 
indulnak-e vagy sem.  
 
Basky András polgármester: A Club elnökével beszéltem, ık eldöntötték, hogy indulnak. 
 
Orbán Antal települési képviselı: Igen, de számítanak az önkormányzat segítségére. 
 
 
Basky András polgármester: A Mizse KC-nek 800 eFt-os képviselıi javaslat van, a tervkészítésre 
1.200.000.- Ft. 
Aki egyetért azzal, hogy a Mizse KC-nek utaljuk át a 800 eFt támogatást, kérem, kézfelemeléssel 
jelezze. 
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 5 igen szavazattal, 4 tartózkodással, 1 nem szavazattal nem 
fogadta el a javaslatot. 
  
Basky András polgármester: dr. Adonyi Lajos azt javasolja, hogy a 875.000.- Ft-ot helyezzük 
céltartalékba útépítésre, mezıgazdasági kisgépvásárlásra. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel 
jelezze. 
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 5 igen szavazattal, 5 tartózkodással, ellenszavazat nem volt, 
nem fogadta el a javaslatot. 
 
Basky András polgármester: Apró Ferenc képviselı Úr javaslata, hogy a céltartalékból a 
tervkészítéshez 1.200.000.- Ft legyen elkülönítve. 
Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 10 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt – 
elfogadta, hogy a tervkészítéshez 1.200.000.- Ft kerüljön elkülönítésre. 
A Mizse KC kérdéskörére 2011. októberben vissza fogunk térni. 
 
Basky András polgármester: Kérdezem, hogy egyéb módosító indítvány van-e? Amennyiben nincs, 
szavaztatom a rendelet módosítást azzal, hogy az iskola állapotfelmérésének tervkészítésére 1.200.000 
Ft-ot hagyjunk jóvá, aki így elfogadja a költségvetési rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezetet, 
kérem, 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 

17/2011. (…) 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), c), d) pontja helyébe a következı 
rendelkezések lépnek: 
 

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

„ 
a) tárgyévi költségvetési bevételek fıösszegét 1 795 912 e Ft-ban 

aa) mőködési költségvetést 1 536 298 e Ft-ban 

ab) felhalmozási költségvetést 259 614 e Ft-ban 
   
b) tárgyévi költségvetési kiadások fıösszegét 1 934 557 e Ft-ban 

ba) mőködési költségvetést 1 554 016 e Ft-ban 

bb) felhalmozási költségvetést 350 045 e Ft-ban 

bc) pénzforgalom nélküli kiadások 30 496 e Ft-ban 

melybıl: általános tartalék 0 e Ft-ban 

           és céltartalék 30 496 e Ft-ban 

   

c) tárgyévi költségvetési hiány (mőködési) 

összegét állapítja meg. 

138 645 e Ft-ban 

   

d) A költségvetési hiány belsı finanszírozására 
szolgáló elızı évek pénzmaradványát 

da) mőködési célra 

db) felhalmozási célra 

hagyja jóvá. 

 
94 820 
57 004 

37 816 

 

 
e Ft-ban 
e Ft-ban 

e Ft-ban 

  „  
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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 2.1 mellékletek helyébe a 4. melléklet lép. 

(5) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a 2011. évi költségvetésrıl szóló 
2/2011. (II. 24.) önkormányzati rendelet 2.3. mellékletek helyébe a 5. melléklet lép. 

(6) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a 2011. évi költségvetésrıl szóló 
2/2011. (II. 24.) önkormányzati rendelet 2.4. melléklete helyébe az 6. melléklet lép. 

(7) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a 2011. évi költségvetésrıl szóló 
2/2011. (II. 24.) önkormányzati rendelet 2.5. melléklete helyébe az 7. melléklet lép. 

(8) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a 2011. évi költségvetésrıl szóló 
2/2011. (II. 24.) önkormányzati rendelet 2.6. melléklete helyébe a 8. melléklet lép. 

(9) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a 2011. évi költségvetésrıl szóló 
2/2011. (II. 24.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 9. melléklet lép. 

(10) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a 2011. évi költségvetésrıl szóló 
2/2011. (II. 24.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 10. melléklet lép. 

(11) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a 2011. évi költségvetésrıl szóló 
2/2011. (II. 24.) önkormányzati rendelet 4.1. melléklete helyébe a 11. melléklet lép. 

(12) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a 2011. évi költségvetésrıl szóló 
2/2011. (II. 24.) önkormányzati rendelet 4.2. melléklete helyébe a 12. melléklet lép. 

(13) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a 2011. évi költségvetésrıl szóló 
2/2011. (II. 24.) önkormányzati rendelet 4.3. melléklete helyébe a 13. melléklet lép. 

(14) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a 2011. évi költségvetésrıl szóló 
2/2011. (II. 24.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 14. melléklet lép. 

(15) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a 2011. évi költségvetésrıl szóló 
2/2011. (II. 24.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 15. melléklet lép. 

(16) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a 2011. évi költségvetésrıl szóló 
2/2011. (II. 24.) önkormányzati rendelet 6.1. melléklete helyébe a 16. melléklet lép. 

(17) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a 2011. évi költségvetésrıl szóló 
2/2011. (II. 24.) önkormányzati rendelet 6.2. melléklete helyébe a 17. melléklet lép. 

 
3. § 

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

/ Basky András /     / Kutasiné Nagy Katalin / 
   polgármester        jegyzı  

 
 
A kihirdetés napja: 2011………. 

/ Kutasiné Nagy Katalin / 
   jegyzı  

 
 



 
1. melléklet a 17/2011. (...) 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 7 611 1 938 5 155                 14 704 6 

11. Települési kisebbségi önk. igazgatási 
tevékenység (CKÖ) 

841127     267                 267   

12. Közvilágítás 841402     32 684                 32 684   

13. Város-, községgazdálkodás máshová nem 
sorolt szolgáltatások 

841403     1 000                 1 000   

14. Bölcsıdei ellátás 889101                 52 130     52 130   

15. Civil szervezetek mőködési támogatása 890301         800 14 515           15 315   

16. Sportlétesítmények működtetése és 
fejlesztése 

931102 4 812 1 241 2 727                 8 780 3 

17. Köztemető fenntartás és üzemeltetés 960302                     1 500  1 500   

18. Önkormányzat igazgatási tevékenysége    178 428 44 693 84 901       0 30 496 70 116     408 634 51 

19. Szociálpolitikai ellátás      5 640   165 390               171 030   

20. Szakmai érdek-képviseleti tevékenység 
támogatása 

890602     1 720       1 720  

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

22. Közhasznú foglalkoztatás 890442         301   301  

23. Összesen   195 559 54 783 153 384 165 390 2 520 15 105 0 30 496 345 690 0 2 480 965 407 68 

„ 
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2. melléklet a 17/2011. (...) 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 96 694 24 302 54 182       569    175 747 33 

 
2. Adó, illeték kiszabása, 
beszedése 

841133 21 527 5 364 7 059           33 950 6 

 
3. Területi igazgatás 841124 37 901 9 557 12 185           59 643 11 

 
4. Jogalkotás 841112 22 306 5 470 11 475     30 496 69 547   139 294 1 

 5. Összesen  178 428 44 693 84 901 0 0 30 496 70 116 0 408 634 51 
„ 
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 3. melléklet a 17/2011. (...) 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 1 362 335 173 963 1 536 298 

  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 587 356 0 587 356 

    1.1.3.1. Normatív hozzájárulások  469 580   469 580 

    1.1.3.2. Központosított elıirányzatokból mőködési célúak  3 318    3 318 

    1.1.3.3. Helyi önkormányzatok kiegészítı támogatása      0 

  
  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 116 582 90 332 206 914 

    1.1.4.1. Támogatásértékő mőködési bevételek összesen  93 128 44 929 138 057 

       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 259 614 0 259 614 

  1.2.1. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek  19 800 0 19 800 

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

    1.2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tıke bevételei  3 300   3 300 

    1.2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei      0 

  1.2.2. Felhalmozási támogatások 301 0 301 

    1.2.2.1. Központosított elıirányzatokból fejlesztési célúak      0 

    1.2.2.2. Fejlesztési célú támogatások  301   301 

  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. 1 621 949 173 963 1 795 912 

  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 1 746 406 188 151 1 934 557 

  1.9. Irányító szervtıl kapott támogatás    780 999 780 999 

„ 
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4. melléklet a 17/2011. (...) önkormányzati rendelethez 
 

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

  

Mőködési bevételek részletezése 
 Ezer Ft-ban 

Megnevezés módosított el ıirányzat 

1. Közhatalmi bevételek  3 000 

2. Egyéb saját mőködési bevétel  23 560 

3. Mőködési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések  2 000 

4. Mőködési célú hozam- és kamatbevételek  0 

5. Mőködési bevételek  28 560 

 
 
 
 
5. melléklet a 17/2011. (...) 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  469 580 

      1.1.1. Lakosságszámhoz kötött  41 687 

      1.1.2. Feladatmutatóhoz kötött  427 893 

      1.2.1. Közoktatási feladatokra 326 987 

      1.2.2. Szociális feladatokra 80 591 

      1.2.3. Globális feladatokra 62 002 

2. Központosított elıirányzat 3 318 

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. Mőködési támogatások összesen 587 356 

„ 
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6. melléklet a 17/2011. (...) 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) 

31 079 

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) 

26 069 

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) 

35 980 

4. Támogatásértékő mőködési bevételek  93 128 

 
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 

„ 
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7. melléklet a 17/2011. (...) önkormányzati rendelethez 
 

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

Felhalmozási bevételek részletezése 

  

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítés részletezése 
  

 Ezer Ft-ban 

Megnevezés módosított el ıirányzat 

1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 16 500 

 
 

Sajátos felhalmozási és tıke bevételek részletezése 
 Ezer Ft-ban 

Megnevezés módosított el ıirányzat 

1.Önkormányzati lakások értékesítése (törlesztés)  1500 

2.Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, 
koncesszióból származó bevétel. 

1800 

3.Önkormányzat sajátos felhalmozási és tıke bevételei  3 300 

  

  

Felhalmozási támogatások 
 Ezer Ft-ban 

Megnevezés módosított el ıirányzat 

1. Fejlesztési célú támogatások 301 

 
 

Egyéb felhalmozási bevételek részletezése 
 Ezer Ft-ban 

Megnevezés módosított el ıirányzat 

1. Beruházási célú pénzeszközátvétel EU költségvetésből 
DAOP - Bölcsőde 

51 416 

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

25 097 

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

63 000 

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

100 000 

5. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson 
kívülr ıl  239 513 

„ 
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8. melléklet a 17/2011. (...) önkormányzati rendelethez 
 

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

Elızı évek pénzmaradványának részletezése 
    Ezer Ft-ban 

  
Megnevezés Hivatal  IGSZ  Összesen  

  1. Működési célú pénzmaradvány 42 816 14 188 57 004 

  2. Felhalmozási célú pénzmaradvány 37 816   37 816 

  3. Elızı évek pénzmaradványa összesen 80 632 14 188 94 820 

„ 
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9. melléklet a 17/2011. (...) 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                 0 

  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                 0 

    1.1.2.1. Támogatásértékő mőködési bevételek összesen      20 697   19 706 5 000     45 403 

     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                  0 

  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.                 0 

  1.6. Elızı évek pénzmaradványának igénybevétele                  0 

  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                    

„ 
 



 21 

 10. melléklet a 17/2011. (...) 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 586 741 967 275 1 554 016 

1.1.1. Személyi juttatás  195 559 533 353 728 912 

1.1.2. Munkaadókat terhelı járulékok 54 783 136 956 191 739 

1.1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások  153 384 296 966 450 350 

1.1.4. Egyéb mőködési kiadások: 183 015   183 015 

  1.1.4.1. Támogatásértékő mőködési kiadások  2 520   2 520 

  1.1.4.2. Mőködési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre  15 105   15 105 

  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 348 170 1 875 350 045 

1.2.1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val  345 690 1 875 347 565 

1.2.2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val      0 

1.2.3. Egyéb felhalmozási kiadások 2 480   2 480 

  1.2.3.1. Támogatásértékő felhalmozási kiadások      0 

  1.2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre  2 480   2 480 

  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 30 496 0 30 496 

1.4.1. Általános tartalék 0   0 

1.4.2. Céltartalék 30 496   30 496 

1.5. Költségvetési kiadások összesen 1.1.+1.2.+1.3.+1.4. 965 407 969 150 1 934 557 

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    

1.8. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított 
támogatás  780 999   780 999 
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Céltartalék részletezése 

  Ezer Ft-ban 
Megnevezés  Önkormányzat  

1. Környezetvédelmi Alap 200 
2. Kezességvállalás 15 000 
3. Óvoda Bölcsıde tagintézményének mőködési kiadásai 8 152 
4. Gyermekétkeztetés támogatása 28 

5. Iskolapszichológiai pályázat (Többcélú Kistérségi Társulás) 1 300 

6. Közfoglalkoztatás támogatása 1 820 

7. Urnafal kerítés, urnasírhely kialakítása 2 500 

8. Mőködési céltartalék 296 

9. Felmérési –tervkészítés (FIÁI) 1 200 

10. Céltartalék összesen 30 496 
„ 
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11. melléklet a 17/2011. (...) 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. Támogatásértékű működési kiadás 2 520 

   

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  

(felnőtt labdarúgás)   

Működési támogatás 

2.7. Lajosmizse Városi Labdarugó Club  1 000  

(utánpótlás nevelés)   

Működési támogatás 

2.8. Mizse Kézilabda Club (férfi 
szakosztály) 

2 750  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 

5 300   

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 15 105   

„ 



 25 

12. melléklet a 17/2011. (...) önkormányzati rendelethez 
„4.2. melléklet a 2/2011. (II. 24.) önkormányzati rendelethez 

    

Önkormányzat által folyósított ellátások részletezése 
 Ezer Ft-ban 

Megnevezés Szakfeladat  
eredeti 

elıirányzat 
1. Rendszeres szociális segély (55 éven felüliek,14 éven aluliak) 882111 19 000 

2. Rendszeres szociális segély (önkormányzati rendeletben meghatározott feltételnek megfelel)     

3. Rendszeres szociális segély egészségkárosodott személyek részére 882111 7 500 

4. Rendelkezésre állási támogatás  882111 4 750 

5. Bérpótló juttatás  882111 59 750 

6. Közcélú munka (2010. december hónapra járó, 2011. január hónapban kifizetendő) 882111 500 

7. Idõskorúak járadéka  882112 15 000 

8. Lakásfenntartási támogatás (normatív)  882113 9 000 

9. Adósságkezelési szolgáltatásban részesülőknek kifizetett lakásfenntartási támogatás      

10. Lakásfenntartási támogatás (helyi megállapítás)  882114 400 

11. Adósságcsökkentési támogatás      

12. Ápolási díj  (normatív)  882115 23 500 

13. Ápolási díj (helyi megállapítás)       

14. Átmeneti segély  882122 5 000 

15. Temetési segély  882123 1 500 

16. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli támogatása  882117 12 000 

17. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótléka  882118 300 

18. Óvodáztatási támogatás  882119 500 

19. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (helyi megállapítás)  882124 40 

20. Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás     

21. Rászorultságtól függő pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen   158 740 

22. Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás      

23. Természetben nyújtott rendszeres szociális segély      

24. Adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása      

25. Átmeneti segély  882122 750 

26. Temetési segély      

27. Köztemetés  882203 1 100 

28. Közgyógyellátás  882202 2 200 

29. Rászorultságtól függő normatív kedvezmények (mozgáskorlátozottak támogatása) 882125 1 300 

30. Megelőlegezett gyermektartásdíj 882129 1 300 

31. Étkeztetés      

32. Házi segítségnyújtás      

33. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás      

34. Természetben nyújtott óvodáztatási támogatás      

35. Természetben nyújtott szociális ellátások összesen   6 650 

36.  Önkormányzatok által folyósított szociális, gyermekvédelmi  
ellátások összesen 

 165 390 

37. Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás     

38. Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni 
ellátás 

    

39. Önkormányzatok által folyósított ellátások összesen      

40. Ápolási díj járuléka   5 640 

„ 
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13. melléklet a 17/2011. (...) 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. Beruházási kiadások ÁFÁ-val  345 690 

 
 

Egyéb felhalmozási kiadás részletezése 
 Ezer Ft-ban 

Megnevezés módosított 
elıirányzat 

1. Csatornahálózat érdekeltségi hozzájárulás 980 

2. Temetı fıbejárat támogatása 1 500 

3. Felhalmozási célú pénzeszközátadás Államháztartáson 
kívülre  2 480 

 „ 
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14. melléklet a 17/2011. (...) 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 22 294 148 208 324 155 143 120 69 549 184 845 6 768 39 569 28 767 967 275 

1.1.1. Személyi juttatás  15 910 71 472 219 552 50 818 33 993 103 076 4 544 20 605 13 383 533 353 

1.2.2. Munkaadókat terhelı járulékok  4 179 18 001 57 145 13 052 8 882 25 835 1 227 5 197 3 438 136 956 

1.1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások  2 205 58 735 47 458 79 250 26 674 55 934 997 13 767 11 946 296 966 

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          390     1 875 

1.2.1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val    1 485          390     1 875 

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. 22 294 149 693 324 155 143 120 69 549 184 845 7 158 39 569 28 767 969 150 

„ 
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15. melléklet a 17/2011. (...) 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 1 362 335 173 963 1 536 298 2.1. Működési költségvetés 586 741 967 275 1 554 016 

1.1.1. Mőködési bevételek  28 560 83 631 109 191 2.1.1. Személyi juttatások 195 559 533 353 728 912 

1.1.2. Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei  629 837   629 837 2.1.2. Munkaadókat terhelő járulékok  54 783 136 956 191 739 

1.1.3. Mőködési támogatások  587 356   587 356 2.1.3. Dologi kiadások és egyéb folyó 
kiadások 

153 384 296 966 450 350 

1.1.4. Egyéb mőködési bevételek 116 582 90332 206 914 2.1.4. Egyéb működési kiadások  183 015   183 015 

        2.1.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai 0   0 

1.2. Felhalmozási költségvetés 259 614 0 259 614 2.2. Felhalmozási költségvetés 348 170 1 875 350 045 

1.2.1. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek 19 800   19 800 2.2.1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val 345 690  1 875 347 565 

1.2.2. Felhalmozási jellegő támogatások   301   301 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 2 480   2 480 

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  30 496   30 496 

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

1 621 949 173 963 1 795 912 2.5. Költségvetési kiadások összesen: 
I.+II.+III.+IV. 

965 407 969 150 1 934 557 

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: 

1 746 406 188 151 1 934 557 
2.7.Tárgyévi kiadások, a belső és külső 
finanszírozási műveletekkel együtt:  

965 407 969 150 1 934 557 

       „ 
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16. melléklet a 17/2011. (...) 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 1 361 925 410 1 362 335 2.1.  Működési költségvetés 586 274 467 586 741 

1.1.1. Működési bevételek  28 560   28 560 2.1.1. Személyi juttatások 195 559   195 559 

1.1.2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei  629 837   629 837 2.1.2. Munkaadókat terhelő járulékok  54 783   54 783 

1.1.3.  Működési támogatások  587 356   587 356 
2.1.3. Dologi kiadások és egyéb folyó 
kiadások 

152 917 467 153 384 

1.1.4. Egyéb működési bevételek 116 172 410 116 582 2.1.4. Egyéb működési kiadások  183 015   183 015 

        2.1.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai 0   0 

1.2. Felhalmozási költségvetés 259 614 0 259 614 2.2. Felhalmozási költségvetés 348 170 0 348 170 

1.2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 19 800   19 800 2.2.1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val 345 690   345 690 

1.2.2. Felhalmozási jellegű támogatások  301    301 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 2 480   2 480 

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  30 496   30 496 

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

1 621 539 410 1 621 949 
2.5. Költségvetési kiadások összesen: 
2.1.+2.2.+2.3.+2.4. 

964 940 467 965 407 

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 780 999   780 999 

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: 

1 745 939 467 1 746 406 
2.8. Tárgyévi kiadások, a belső és külső 
finanszírozási műveletekkel együtt:  

1 745 939 467 1 746 406 
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17. melléklet a 17/2011. (...) 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 1 535 888 410 1 536 298 2.1. Működési költségvetés 1 553 549 467 1 554 016 

1.1.1. Működési bevételek  109 191   109 191 2.1.1. Személyi juttatások 728 912   728 912 

1.1.2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei  629 837   629 837 2.1.2. Munkaadókat terhelő járulékok  191 739   191 739 

1.1.3.  Működési támogatások  587 356   587 356 2.1.3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 449 883 467 450 350 

1.1.4. Egyéb működési bevételek 206 504 410 206 914 2.1.4. Egyéb működési kiadások  183 015   183 015 

        2.1.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai 0   0 

1.2. Felhalmozási költségvetés 259 614 0 259 614 2.2. Felhalmozási költségvetés 350 045 0 350 045 

1.2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 19 800   19 800 2.2.1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val 347 565   347 565 

1.2.2. Felhalmozási jellegű támogatások   301   301 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 2 480   2 480 

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  30 496   30 496 

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

1 795 502 410 1 795 912 
2.5. Költségvetési kiadások összesen: 
2.1.+2.2.+2.3.+2.4. 

1 934 090 467 1 934 557 

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: 

1 934 090 467 1 934 557 
2.7.Tárgyévi kiadások, a belső és külső 
finanszírozási műveletekkel együtt:  

1 934 090 467 1 934 557 

                    „ 
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2./ Napirendi pont 
I. A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde Alapító Okiratának módosítása 
II. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete és Felsılajos Község 
Önkormányzatának Képviselı-testülete között közoktatási feladatok ellátására létrejött 
Intézményfenntartó társulási megállapodás módosítása 
III. Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete Alapító Okiratának 
módosítása 
IV. A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde Bölcsıdei Tagintézménye Szakmai 
programjának jóváhagyása 
Elıadó: Basky András polgármester 
 
Basky András polgármester: 
Voltak olyan egyeztetések, amelyek szerint az Alapító Okiratban és a szakmai programban bizonyos 
változtatásokat kell megtenni. 
Mőködik a bölcsıde, 20 fıvel terveztünk. Lehetıség van 24 fıre való felemelésre, ez indokolt is, mert 
24 gyermek jelentkezett felvételre. 
Négy határozat van az elıterjesztésben.  
 
I. A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde Alapító Okiratának módosítása 
A határozat 8. pontjánál a mőködési területet a következık szerint határozzuk meg: 
Lajosmizse Város és Felsılajos Község közigazgatási területe, valamint a társult települési 
önkormányzatokkal határos önkormányzatok közigazgatási területe, az onnan bejáró bölcsıdések, 
óvodások és általános iskolai tanulók tekintetében. 
Van-e valakinek kérdése, véleménye, javaslata? 
Kérdezem a Képviselı-testület tagjait, hogy elfogadják-e a Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos 
Óvoda és Bölcsıde Alapító Okiratának módosítását, az általam elmondott módosításokkal együtt? 
Amennyiben igen, kérem, kézfelemeléssel jelezzük. 
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 10 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt – 
az alábbi határozatot hozta: 
 
78/2011. (VI. 30.) ÖH. 
Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda 
és Bölcsıde Alapító Okirata  
 

Határozat 
 

Alapító Okirat 
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 
LXV. törvény 9. § (4) bekezdése, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 90. § (1)-(2) 
bekezdése, valamint a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 86. § (1) és 88. § (4) bekezdése 
alapján a Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde Alapító Okiratát a 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva az alábbiak szerint megállapítja és jóváhagyja: 
1. A költségvetési szerv 
 Neve: Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde 
 Székhelye: 6050 Lajosmizse, Attila u. 6. 
2. Tagintézményei:  

I. Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde Felsılajosi Tagintézménye, 
6050 Felsılajos, Óvoda u. 2. 
 II. Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde Bölcsıdei Tagintézménye, 
6050 Lajosmizse, Szent Lajos u. 19. 

 
3. Telephelyei: a) 6050 Lajosmizse, Szent Lajos u. 19. 
              b) 6050 Lajosmizse, Rákóczi u. 26. 
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4. Típusa: többcélú, közös igazgatású közoktatási intézmény (1993. évi LXXIX. törvény 20. § (1) 
bekezdés a) pontja, valamint 33. § (1) bekezdés b) pontja és (4) bekezdése) 
5. A felvehetı maximális gyermeklétszám: 386 fı   
Ebbıl: 
- 6050 Lajosmizse, Attila u. 6.:  200 fı 
- 6050 Lajosmizse, Szent Lajos u. 19.:  86 fı  
 - óvodai férıhely:  66 fı 
 - bölcsıdei férıhely:  24 fı   
- 6050 Lajosmizse, Rákóczi u. 26.: 50 fı 
- 6055 Felsılajos, Óvoda u. 2.:  50 fı 
 
6. Jogszabályban meghatározott közfeladata: 

- Három éves kortól a tankötelezettség kezdetéig az iskolába járáshoz szükséges fejlettségi 
szint eléréséig tartó nevelést folytat. Az óvodai nevelés a gyermek neveléséhez szükséges, a 
teljes óvodai életet magába foglaló foglalkozások keretében folyik.  
- Sajátos nevelési igényő (enyhe értelmi fogyatékos és beszédfogyatékos) gyermekek 
nevelése, oktatása, a megismerı funkció a viselkedés fejlıdésének organikus okokra 
visszavezethetı és vissza nem vezethetı rendellenességgel küzdı gyermekek integrált 
nevelése és oktatása. 
- Logopédiai ellátás (Lajosmizsén fıállású, Felsılajoson óraadó logopédus), és 
gyógypedagógiai ellátás (Lajosmizsén és Felsılajoson is óraadó). 
- Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdı gyermekek integrált ellátása. 
- Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzető gyermekek nevelése. 
- A gyermek három éves korától ellátja- a gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról 
szóló törvényben meghatározottak szerint- a gyermek napközbeni ellátásával összefüggı 
feladatokat. 
- Óvodai étkeztetés. 
- Képességfejlesztés. 
- Óvodai fejlesztı program szervezése. 
- A bölcsıde feladata biztosítani a családban nevelkedı 3 éven aluli gyermekek napközbeni 
ellátását, szakszerő gondozását és nevelését. A gyermekek védelmérıl és a gyámügyi 
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 42. §-a alapján.  

 
7. Alaptevékenysége (fı tevékenysége): 851020 Óvodai nevelés 
7/A. Alaptevékenysége (szakfeladatrend szerinti besorolás): 
 
 851000 Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása 
 851011 Óvodai nevelés, ellátás 
 851012 Sajátos nevelési igényő gyermekek óvodai nevelése, ellátása 
 562912 Óvodai, intézményi étkeztetés 
 856013 Fejlesztı felkészítés 
 889101 Bölcsıdei ellátás 
 552411 Munkahelyi vendéglátás 
 562917 Munkahelyi étkeztetés 
 562920 Egyéb vendéglátás 
 
8.Mőködési területe: Lajosmizse Város és Felsılajos Község közigazgatási területe, valamint a 
társult települési önkormányzatokkal határos önkormányzatok közigazgatási területe, az onnan bejáró 
bölcsıdések, óvodások és általános iskolai tanulók tekintetében. 
9. Alapítói jogokkal felruházott szerv: 
 Neve: Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 
 Székhelye: 6050 Lajosmizse, Városház tér 1. 
10. Fenntartója: Lajosmizse és Felsılajos Közoktatási Intézményfenntartó Társulása 
 Címe: 6050 Lajosmizse, Városház tér 1. 
11. Irányító szerve: Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 
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      Székhelye: 6050, Lajosmizse, Városház tér 1. 
12. Gazdálkodási jogkör szerinti besorolása: önállóan mőködı költségvetési szerv. 
 
13. Pénzügyi, gazdasági feladatait ellátó önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szerv: 

Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete 
14. Vezetıjének kinevezési rendje: 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete – pályázat alapján, Felsılajos Község 
Önkormányzatának Képviselı-testülete elızetes véleményének kikérésével – a jogszabályban 
megállapított képesítési követelményeknek megfelelı óvodavezetıt nevez ki. A kinevezés legalább 5 
év, legfeljebb 10 év határozott idıre szól. 
 
15. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése: 

 - Foglalkoztatottjainak jogviszonya alapvetıen közalkalmazott, melyekre nézve a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény az irányadó. 
 - Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszony tekintetében a Polgári Törvénykönyvrıl 
szóló 1959. évi IV. törvény az irányadó. 

16. A feladatellátását szolgáló vagyon és a vagyon feletti rendelkezési jog:  
 
Lajosmizse: (Óvoda székhely, telephelyei)    Ft 

Épület, építmény 114.051.468 
Vagyoni értékő jogok: 200.000 
Gép, berendezés, felszerelés:  
    - számítástechnikai eszköz:    2.746.701 
    - egyéb gép:      5.959.494 
    - mővészeti alkotás: - 
Összesen:: 122.957.663  

 
Lajosmizse: (Óvoda Bölcsıdei Tagintézménye)   Ft 

Épület, építmény 91.669.531 
Vagyoni értékő jogok: - 
Gép, berendezés, felszerelés:    - 
    - számítástechnikai eszköz:    456.250 
    - egyéb gép:      4.325.994 
    - mővészeti alkotás: - 
Összesen:: 96.451.775  

 
Felsılajos:        Ft 

Épület, építmény: 16.570.500 
Vagyoni értékő jogok: - 
 Gép, berendezés, felszerelés: - 
    - számítástechnikai eszköz:      253.080 
    - egyéb gép:      436.740 
    - mővészeti alkotás: - 
Összesen 17.260.320 

/ 2011.  június 7-i állapot - bruttó érték/ 
 
A vagyongazdálkodás szabályait Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
mindenkori hatályos, az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásról szóló rendelete 
szabályozza. A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde, mint székhelyintézmény 
és telephelyei, valamint a Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde Bölcsıdei 
tagintézménye, épületei, leltár szerinti ingóságai, felszerelései és berendezései Lajosmizse Város 
Önkormányzatának tulajdonában állnak. A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és 
Bölcsıde Felsılajosi Tagintézménye, mint tagintézmény épületei, leltár szerinti ingóságai, 
felszerelései és berendezései Felsılajos Község Önkormányzatának tulajdonát képezik. A használati 
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jog az intézményt illeti meg, a gazdálkodási jogot az intézmény részére jóváhagyott költségvetés 
erejéig gyakorolhatja. 
 
17. 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%. 
 
18. A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirat jóváhagyása napján lép hatályba. A 
hatálybalépéssel egyidejőleg hatályát veszti a Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és 
Bölcsıde Alapító Okiratáról szóló 106/2010. (VIII. 11.) ÖH.  
Felelıs: Képviselı-testület 
Határid ı: 2011. június 30. 
 
II.  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: 
Amikor a bölcsıdét építettük, úgy indítottuk, hogy Lajosmizse város fogja ellátni, de erre nincs 
lehetıség. Ezt az intézményt társulásban kell fenntartani, s a felsılajosi gyermekeket is fel kell venni. 
Itt is a határozat-tervezethez osztottunk ki kiosztós anyagot, ezzel együtt javaslom elfogadni az 
elıterjesztést.   
Kérdés, vélemény, van-e az anyaggal kapcsolatban? Amennyiben nincs, elfogadásra javaslom 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete és Felsılajos Község Önkormányzatának 
Képviselı-testülete között közoktatási feladatok ellátására létrejött Intézményfenntartó társulási 
megállapodás módosítását az ülés elıtt kiosztott írásos módosításokkal együtt. 
 
Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 10 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt – 
az alábbi határozatot hozta: 
 
79/2011. (VI. 30.) 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 3. melléklete szerinti módosításokkal és az ülés elıtt kiosztott 
írásos módosításokkal együtt, egységes szerkezetbe foglalva elfogadja. 

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

 
Felelıs: Képviselı-testület, polgármester 
Határid ı: 2011. június 30. 
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III. Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete Alapító 
Okiratának módosítása 
Elıadó: Basky András polgármester 
 
Basky András polgármester: A határozat-tervezetet elfogadásra javaslom. Van-e valakinek kérdése, 
véleménye, javaslata? Amennyiben nincs, kérem aki ezzel egyetért a határozat-tervezettel, 
kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 10 igen szavazattal – ellenszavazat, 
tartózkodás nem volt – az alábbi határozatot hozta: 
 
80/2011. (VI. 30.) ÖH. 
Lajosmizse Város Önkormányzata 
Intézményeinek Gazdasági Szervezete 
Alapító Okirata 
 

Határozat 
 

Alapító Okirat 
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 
LXV. törvény 9 .§  (4) bekezdése, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 90. § (1)-
(2), 100/O. § (1) bekezdése alapján Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági 
Szervezete Alapító Okiratát a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva az alábbiak szerint 
megállapítja és jóváhagyja:  
 
 
1.) A költségvetési szerv 

Neve: Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete 
Székhelye: 6050 Lajosmizse, Ceglédi Út 1. 

 
 
2.) Jogszabályban meghatározott közfeladata: 
 
Felelıs a hozzá rendelt költségvetési szervek mőködtetéséért, a gazdálkodás megszervezéséért és 
irányításáért, a vagyon használatával, védelmével összefüggı feladatok teljesítéséért, a pénzügyi, 
számviteli rend betartásáért. 
Lajosmizse Város Mővelıdési Háza és Könyvtára, a Fekete István Általános Iskola, a Meserét 
Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde, valamint Lajosmizse Város Önkormányzatának 
Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye vonatkozásában ellátja az alábbi feladatokat: 
 

a) a költségvetési szerv költségvetésének elıirányzatai tekintetében a gazdálkodással, 
könyvvezetéssel és az adatszolgáltatással kapcsolatos feladatokat, 

b) a költségvetési szerv mőködtetésével, üzemeltetésével, a költségvetési szerv vagyongazdálkodása 
körében a beruházással, a vagyon használatával, hasznosításával, védelmével kapcsolatos feladatokat, 
és 

c) a költségvetési szervhez rendelt más költségvetési szerv a) és - ha nem szolgáltatás-vásárlással 
történik annak ellátása - b) pont szerinti feladatait. 
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3.) Alaptevékenysége 
 Szakfeladatrend besorolás: 
 
851011 Óvodai nevelés, ellátás           
562912 Óvodai, intézményi étkeztetés           
562913 Iskolai, intézményi étkeztetés           
562914 Tanulók kollégiumi étkeztetése           

692000 
Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértıi 
tevékenység       

852011 
Általános iskolai tanulók nappali rendszerő nevelése, 
oktatása (1-4 évfolyam)   

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

559011 
Kollégiumi szálláshely nyújtás közoktatásban tanulók 
számára     

889921 Szociális étkeztetés             
         

552411     Munkahelyi vendéglátás 
 562917                                                    Munkahelyi 
                                                                 étkeztetés                                                                                              
 562920                                                    Egyéb 
                                                                 vendéglátás 
 889101                                                    Bölcsıdei  
                                                                ellátás 
    
 
 
4.) Mőködési területe: Lajosmizse város közigazgatási területe 
 
 
5.) Alapítói jogokkal felruházott irányító szervének  

Neve: Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 
Székhelye: 6050 Lajosmizse Városház tér 1. 

 
 
6.) Gazdálkodási jogkör szerinti besorolása: Önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szerv 
 
 
7.) Vezetıjének kinevezési rendje: 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete – pályázat alapján – a jogszabályban 
megállapított képesítési követelményeknek megfelelı gazdasági vezetıt nevez ki. A kinevezés 
határozott idıre szól. 
  
 
8.) Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése: 

 
Foglalkoztatottjainak jogviszonya alapvetıen közalkalmazott, melyekre a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény az irányadó. 
 
Egyes foglalkoztatottjainak a jogviszonya munkavállaló, melyekre nézve a Munka Törvénykönyvérıl 
szóló 1992. évi XXII. törvény az irányadó.  
 
Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvrıl szóló 1959. évi. IV. törvény 
(pl. megbízási jogviszony) az irányadó. 
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9.) A feladatellátását szolgáló vagyon és a vagyon feletti rendelkezési jog: 
A vagyongazdálkodás szabályait Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
mindenkori hatályos, az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásról szóló rendelete 
szabályozza. A tulajdonjog Lajosmizse Város Önkormányzatáé, a használati jog a költségvetési 
szervet illeti meg, a gazdálkodási jogot a költségvetési szerv a részére jóváhagyott költségvetés erejéig 
gyakorolhatja. 
 
10.) 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% 

 
11.) A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirat jóváhagyása napján lép hatályba. A 
hatálybalépéssel egyidejőleg hatályát veszti Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek 
Gazdasági Szervezete Alapító Okiratáról szóló 153/2009. (IX. 16.) ÖH. 
Felelıs: Képviselı-testület 
Határid ı: 2011. június 30. 
 
 
IV. A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde Bölcsıdei Tagintézménye 
Szakmai Programjának jóváhagyása 
Elıadó: Basky András polgármester 
 
Basky András polgármester: Az intézmény szakmai programja esetében a határozat-tervezet azzal 
egészülne ki, hogy az elfogadott társulási megállapodásban foglaltaknak megfelelıen a megállapodás 
és a szakmai program között az összhangot meg kell teremteni. Más egyéb javaslat, hozzászólás van-
e? Amennyiben nincs, elfogadásra javaslom a Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és 
Bölcsıde Bölcsıdei Tagintézménye Szakmai Programját, az általam elmondott kiegészítéssel együtt. 
Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 10 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nincs, az 
alábbi határozatot hozta: 
 
 
81/2011. (VI. 30.) ÖH. 
A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde 
szakmai programjának jóváhagyása 
 
 

Határozat 
 

1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete, mint Lajosmizse és Felsılajos 
Közoktatási Intézményfenntartói Társulás gesztor Önkormányzata a Meserét Lajosmizsei Napközi 
Otthonos Óvoda és Bölcsıde Szakmai programját az elıterjesztés 6. melléklete szerint jóváhagyja 
azzal, hogy az elfogadott társulási megállapodásban foglaltaknak megfelelıen a megállapodás és a 
szakmai program összhangját meg kell teremteni. 

2.) A Szakmai program jóváhagyása napján lép hatályba, hatálybalépésével egyidejőleg hatályát 
veszti a Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde Szakmai programját 
jóváhagyó 68/2011.(V. 19.) ÖH. 

 
Felelıs: Képviselı-testület 
Határid ı: 2011. június 30. 
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Basky András polgármester: 3. napirendi pontként Lajosmizse és Felsılajos Közoktatási 
Intézményfenntartói Társulási feladatellátási, intézményhálózat-mőködtetési és fejlesztési tervet 
javaslom tárgyalni, majd ezt követıen a DAOP pályázat következne. 
 
 
3./ Napirendi pont 
Lajosmizse és Felsılajos Közoktatási Intézményfenntartói Társulási feladatellátási, 
intézményhálózat-mőködtetési és fejlesztési terve 
Elıadó: Basky András polgármester 
 
Basky András polgármester: Az iskola és az óvoda elkészítette a fejlesztési tervét. A 62. oldalon 
láthatók azok a fejlesztési elképzelések, amiket célként, hosszú távú tervként meghatároznánk az 
intézményekben.  
Változás, hogy a terv VII. fejezete 21. és 22. sorában a felelıs, a polgármester helyett az 
önkormányzat és az igazgató. A táblázat kiegészül egy 26.  „pedagógusok képzése, továbbképzése” 
címő sorral, ahol a felelıs az önkormányzat és az igazgató, a megvalósítás idıszaka folyamatos, 
továbbá kiegészül a Meserét Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde fejlesztési feladataival.  
A kollégiumi anyagban változás nincs. Az óvoda fejlesztési tervét mindenki megkapta, amiben benne 
vannak a hosszú- és középtávú fejlesztési tervek. 
Ezt az anyagot megtárgyalta az Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága. A bizottság az elmondott 
kiegészítésekkel elfogadásra javasolta. 
 
Kérdezem, hogy a Képviselı-testület tagjai közül van-e valakinek kérdése, észrevétele, javaslata?  
Nincs. 
Aki elfogadja a fejlesztési tervet a módosításokkal együtt, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 10 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt – 
az alábbi határozatot hozta: 
 
82/2011. (VI. 30.) ÖH. 
Lajosmizse és Felsılajos Közoktatási Intézményfenntartói Társulás 
feladatellátási,  intézményhálózat-mőködtetési és -fejlesztési terve 
 

Határozat 
 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete, mint Lajosmizse és Felsılajos Közoktatási 
Intézményfenntartói Társulás gesztor Önkormányzata Lajosmizse és Felsılajos Közoktatási 
Intézményfenntartói Társulás feladatellátási, intézményhálózat-mőködtetési és -fejlesztési tervét az 
elıterjesztés mellékletében foglaltak szerint jóváhagyja azzal, hogy a terv VII. fejezete 21. és 22. 
sorában a felelıs, a polgármester helyett az önkormányzat és az igazgató, valamint a táblázat kiegészül 
egy 26.  „pedagógusok képzése, továbbképzése” címő sorral, ahol a felelıs az önkormányzat és az 
igazgató, a megvalósítás idıszaka folyamatos, továbbá kiegészül a Meserét Napközi Otthonos Óvoda 
és Bölcsıde fejlesztési feladataival.  
 
Felelıs: Képviselı-testület 
Határid ı: 2011. június 30. 
 
4./ Napirendi pont 
Projekt-tervezet bemutatása a DAOP-2011-4.2.1. azonosító számú pályázati konstrukcióval 
kapcsolatosan 
Elıadó: Basky András polgármester 
 
Basky András polgármester: Itt is készült kiegészítés, ami kiosztós anyag volt. Azt szeretném majd 
szavaztatni. Intézkedtünk, hogy legyenek itt az árajánlatok. Néhány nappal ezelıtt volt az, amikor 
Józsáné dr. Kiss Irén képviselı Asszony azt a felvetést tette, hogy készítsük elı a DAOP pályázatnak a 
benyújtási lehetıségét, mert akkor nem lehet elkezdeni készíteni a pályázatot, amikor be kellene adni.  
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A projekt terv elkészítésére egy szakmai munkacsoport létrehozására került sor, melynek vezetıje 
Józsáné dr. Kiss Irén, tagjai Sápi Tiborné, Nagy Erzsébet és Veszelszkiné Nagy Erika. Ez a szakmai 
munkacsoport készítette az anyagot, átnézték az intézményeket. Ezt követıen Farkas Gábor meg lett 
bízva, hogy készítsen tervet arra vonatkozóan, hogy az elképzeléseinket hogyan lehetne megvalósítani. 
Farkas Gábor bekérte a korábbi terveket, azt mondta, hogy ezek a tervek továbbtervezésre már 
alkalmatlanok, mindegyik más idıszakban készült. Több átalakítás volt elvégezve, rendkívül sok 
változás történt. Ezek a tervek nincsenek meg egy blokkban, ami összehasonlításra alkalmassá tenné a 
feladatokat. Farkas Gábor azt mondta, hogy ezt a munkát meg lehetne csinálni, de csak akkor, ha van 
egy olyan terv, amely továbbtervezésre alkalmas. Felvetıdött a kérdés, hogy mit csináljunk. Akkor 
kértem Farkas Gábort, hogy adjon ajánlatot, ami a továbbtervezésre alkalmas. Ezt követıen kértem a 
kollégámat, hogy kérjen be további árajánlatot, ezért van az, hogy nem ugyanazon idıpontban vannak 
az árajánlatok. Három árajánlat sokkal szerencsésebb, mint egy árajánlat. A bizottsági ülés 
tárgyalásánál kiosztós anyagként volt mindhárom árajánlat.  
 
Józsáné dr. Kiss Irén települési képviselı: Technikai jellegő javaslatot szeretnék tenni. Apró Ferenc 
felvetette, hogy az árajánlatok bekérése nem egyenlı idıpontban történt. Azt korrigálni kell. Azt 
kérem, hogy még egyszer történjen meg az árajánlatok bekérése. Azt javaslom az idı rövidségére 
tekintettel, mivel az oktatásfejlesztés tárgyalásáról az elmúlt évben volt szó, szeptemberben 
megjelenik a pályázati kiírás, addig a tervekkel, dokumentációkkal készen kell lenni. Ezek elkészítése 
nem egy-két napos történet. Még egyszer javaslom, hogy kérjük be az árajánlatokat, adjunk 
felhatalmazást, hogy a beérkezı árajánlatok alapján hatalmazzuk fel a polgármester Urat a 
legkedvezıbb árajánlattevıvel a szerzıdéskötésre. A munkavégzésnek a teljesítési határidejét 
szeptember 15-re javaslom. 
Ezt az elıterjesztést, ami a tárgyalásnak az alapja, kapják meg az ajánlattevık. 
A másik javaslatom, hogy az Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága ülésén tárgyaltunk arról, hogy 
a kisebbségi iskolába járók infrastrukturális fejlesztését el kellene különíteni a többi infrastrukturális 
fejlesztéstıl. Sápi Tiborné és Kocsis Györgyné novemberi határidıvel kapta meg, hogy az egységes 
gyógypedagógiai intézmény létrehozásának feltételeit dolgozzák ki. 
Javaslom az egész anyag megvitatását. 
Sápi Tiborné, Nagy Erzsébet, Veszelszkiné Nagy Erika és én intenzív munkába kezdtünk, feltártuk, 
hogy mik az oktatási szempontból indokolt infrastrukturális feladatok. Lajosmizsén az iskolai épületek 
szétforgácsolódtak, több épületben mőködı oktatással kell szembenézni, a régi iskola eléggé lerobbant 
állapotban van. Jogos és szükséges az a minimális fejlesztés, hogy ott otthonosabban érezzék magukat 
a diákok. Foglalkoztunk az iskolai infrastruktúrával. Szükséges volt egy olyan tárgyalás, ahol 
megbeszéljük, hogy ezt a munkát az óvodára nézve is elvégezzük a nyár folyamán. Ezt szeptemberben 
a Képviselı-testület elé hozzuk. Megnéztük, hogy milyen épületekben folyik az oktatás. Oktatás folyik 
a Súri, a Gépállomási iskolában, a volt MSZMP Székházban, Sportcsarnokban. 
Az MSZMP Székházban az általános iskolásoknak a tornaórája van megtartva. Ez az épület nem 
alkalmas erre a célra, a főtıtestek belógnak a térbe. Egy kis tornaterem építését javasoljuk a meglévı 
sportpályáknak a felújításával egyetemben. 
A sávos oktatás teremszükségletét vizsgáltuk. 60 tanteremben folyik az oktatás. A felsı tagozatosokat 
kiszolgáló termek a régi iskolában lennének az emeleten és a földszinten. Az udvari 
szükségtantermeket meg kell szüntetni. A tantermek az oktatási fıépületbe menjenek vissza. 
Az iskolaotthonos oktatás céljára javasoljuk a Súri iskola és a gépállomási iskolát. Javasoljuk ezeknek 
az épületeknek a felújítását, szobák festését, mázolását, vizes blokkok felújítását, alapdolgoknak a 
meglétét, iskolapad, asztal, szék beszerzését, hiányzó online táblák beszerzését, az elvándorlások 
megszüntetését és a saját tantermek létrehozását. 
Megvizsgáltuk azt, hogy milyen feltételek szükségesek ahhoz, hogy XXI. századi iskola legyen. 
Szükség lenne aulára, díszteremre. Nincs olyan nagy terem, ahol az iskolai rendezvényeket meg 
tudnák tartani. Jó lenne egy könyvtárnak a létrehozása. A jelenlegi könyvtár zsúfolt. Ha az új 
iskolának az emeleti része beépíthetı, szép könyvtár kialakítható lenne. 
Szükséges megoldani a technikai oktatást. A felmérés, s a tervek elkészülte után a szakma összeül és 
megnézi, hogy milyen lehetıségek vannak. Nagy iskola udvarán vannak olyan szükségtantermek, 
amik egészségtelenek, ezeknek az elbontását javasoljuk. Úgy javasoljuk ezeknek a gazdasági 
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épületeknek a megépítését, hogy a belsı udvari parkos területeket egy bejövı kamion, autó ne tegye 
tönkre, s hogy meg tudja közelíteni ezt a területet. Ez egy külsı bejárati részen lehetséges.  
Ezeket javasoltuk azzal, hogy ahogy folynak a munkálatok, abban az esetben szükséges a kijelölt 
szakemberekkel együttmőködni. 
Amire még feladatot kaptunk polgármester Úrtól, hogy Felsılajos fejlesztési igényeit is tartalmazza a 
projekt, mivel társulásról van szó és ennek része a felsılajosi iskola is. 
 
Holminé Sebık Márta települési képviselı: Az Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága tárgyalta 
az anyagot. Szeretném megköszönni a munkacsoport munkáját, nagyon komoly körültekintı munka 
volt, sok szakértelmet igényelt. Egy dolgot szeretnék kérni, hogy a mindenkori tervezı konzultáljon az 
intézményvezetıvel, a pedagógusokkal, akik az épületet használják, mert a praktikusság és az íróasztal 
melletti megállapítás eltérhet. 
 
Belusz László települési képviselı: Új ajánlatot kell bekérni. Szeptember 15-e volt megjelölve, ezt 
augusztus 30-ra szeretném módosíttatni. A felmérést meg kellene sürgetni, hogy a tervek 
kidolgozására, elkészítésére legyen idı. 
 
 
Apró Ferenc települési képviselı: Köszönöm Józsáné dr. Kiss Irén képviselı Asszony által 
elmondottakat. Az iskola bajban van. Beszélgettem a munkacsoport vezetıjével, ı elmondta nekem, 
hogy ezt meg kell lépni, ha lesz pályázat. 
 
Belusz László települési képviselı: Véleményemhez annyit mondanék, hogy mégsem szőkíteném, 
mert a nyári szabadságolások miatt a szeptember 15-i idıpontot elfogadhatónak tartom. Várjuk meg, 
hogy a pályázat beinduljon, mert akkor már valamit tudunk nyújtani. Köszönöm az anyag készítıinek 
a sok-sok munkát. 
 
Basky András polgármester: Köszönöm. Kérdés, vélemény van-e? Úgy gondoltuk, hogy ezzel idıt 
spórolunk, de hogy újra bekérjük az árajánlatokat, így nem. 
A szeptember 15-vel van-e kérdés? 
 
Belusz László települési képviselı: Ha lesz idı a pályázat benyújtására és a tervek kidolgozására, 
akkor elfogadom a szeptember 15-ét. 
 
Basky András polgármester: Igen, erre van lehetıség. 
Az eredeti elıterjesztés 3. oldalán lévı határozat-tervezetet szavaztatom, úgy, hogy három ajánlatot 
kell bekérni, és hogy kapjak meghatalmazást arra, hogy a legkedvezıbb árajánlattevıre tegyünk 
javaslatot. 
 
Apró Ferenc települési képviselı: Az lenne a kérésem, hogy határozzuk meg, hogy mondjuk július 
10. legyen a határidı, és mindenkinek egységes szerkezetben kell az ajánlatot beadni: m200 léptékkel, 
digitális alapon is, zárt borítékban. Javaslom, hogy kérjünk ajánlatot Molnár Norbertnek is, hogy a 
helyiek is kapjanak lehetıséget. 
 
Basky András polgármester: Az történt, hogy az olcsóbb árajánlathoz képest drágább árajánlat 
érkezett be. Írjuk ki újra, legyenek újra itt az árajánlatok. Július 11-én 12 óráig érkezzenek ide az 
árajánlatok Lajosmizse Város polgármesteréhez, zárt borítékban, megjelölve, hogy „fel nem 
bontandó” megküldve. A tervezési munka elvégzésének határideje szeptember 15-e legyen. Erre 
1.200.000.- Ft-ot hagytunk jóvá. A zárt borítékot Apró Ferenc képviselı társammal közösen bontom 
fel. 
Kérdezem, hogy van-e még kérdés, vélemény, javaslat, észrevétel a napirenddel kapcsolatban? 
Nincs.  
 
Javaslom, hogy az eredeti határozat-tervezetet fogadjuk el az elhangzott javaslatokkal, 
kiegészítésekkel. 
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Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 10 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt –az 
alábbi határozatot hozta: 
 
 
 
 
83/2011. (VI. 30.) ÖH. 
Projekt-tervezet bemutatása a DAOP-2011-4.2.1. azonosító számú 
pályázati konstrukcióval kapcsolatosan 
 
 

1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete, mint a Lajosmizse és Felsılajos 
Közoktatási Intézményfenntartói Társulás gesztor önkormányzata megismerte és elfogadja 
„Az én iskolám” – Közoktatási infrastruktúra-fejlesztés Lajosmizse mikro-térségében címő 
projekt-tervezetet azzal, hogy az abban foglaltak megvalósításhoz minden esetben egyedi 
képviselı-testületi döntés szükséges. 

 
2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete felhatalmazza a gesztor 

önkormányzat polgármesterét, hogy kérjen be 4 árajánlatot az állapotfelmérés elkészíttetésére, 
a következı szempontok figyelembe vételével: 

 
2.1. Ajánlatot az elıterjesztésben szereplı 3 ajánlattevıtıl, valamint Molnár Norbert 

lajosmizsei tervezıtıl kell bekérni. 
2.2. Az árajánlatok beérkezésének határideje: 2011. július 11. 12 óra 
2.3. Az árajánlatokat zárt borítékban, Lajosmizse polgármesterének címezve úgy kell 

beküldeni, hogy a borítékon meg kell jelölni annak tartalmát, valamint azt, hogy „fel 
nem bontandó”.  

2.4. Az ajánlatokat, annak figyelembe vételével kell megadni, hogy a felmérés terveit m= 
1:200 léptékő terveken ábrázolva papír alapon 8 példányban, valamint digitális 
(szerkeszthetı CAD) adatállomány átadásával 2 példányban kell benyújtani. 

2.5. A szerzıdésben vállalt munka teljesítési határideje: 2011. szeptember 15. 
 

3.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az ajánlatok bontására 
felhatalmazza a polgármestert és Apró Ferenc képviselıt. 

 
4.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete felhatalmazza a polgármester, hogy 

a legkedvezıbb ajánlatot tevıvel a vállalkozási szerzıdést megkösse. 
 
5.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy 

vegye fel a kapcsolatot Felsılajos Község Önkormányzatával a pályázat tartalmának 
összeállításával kapcsolatban. 

Határid ı: 2011. június 30. 
Felelıs: Képviselı-testület, polgármester 
 
 
5./ Napirendi pont 
A Fekete István Általános Iskolában a 2011/2012-es tanévben hetedik évfolyamon indítható 
osztályok, és ötödik évfolyamon szervezhetı csoportok számának meghatározása 
Elıadó: Basky András polgármester 
 
Basky András polgármester: Az önkormányzatnak az a feladata, hogy meghatározza azt, hogy egy-
egy évfolyamon az iskolában hányas létszámú csoport szervezhetı. Az, hogy az iskolából sokan 
elvitték a gyermekeket, az iskolának nagy nehézséget okozott, mert csak négy osztályt lehet indítani. 
Amikor egy gyermeket elvisznek a lajosmizsei általános iskolából, 270 eFt-os kiesést jelent a 
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költségvetésbıl gyermekenként. Tavaly közel 50 gyermek ment el, ez közel 10 M/Ft-os normatíva 
kiesést jelentett az önkormányzatnak. Ahhoz, hogy a mőködés biztosított legyen, javaslom, hogy a 
határozat-tervezetet fogadjuk el, hogy a hetedik évfolyamon az öt osztályból négy osztályt szervezünk. 
Így tudunk adni többlet dolgokat, például, hogy megszervezésre kerüljön a sávos oktatás, az emelt 
szintő angol oktatás beinduljon az ötödik évfolyamon, az eddigi heti három matematika óra helyett 
négy matematika óra lenne. Ehhez nem kell plusz forrást hozzátenni. 
Az Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága tárgyalta és elfogadásra javasolta az elıterjesztést. 
 
Kérdezem Elnök Asszonyt, hogy kíván-e szólni.  
 
Holminé Sebık Márta ÖIB elnök: Nem. 
 
Basky András polgármester: Kérdezem a Képviselı-testület tagjait, hogy van-e részükrıl 
hozzászólás, javaslat? 
 
Amennyiben nincs, a határozat-tervezetet szavaztatom. 
Aki elfogadja az elıterjesztés határozat-tervezetét, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a Képviselıt-testület 10 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt – 
az alábbi határozatot hozta: 
 
84/2011. (VI. 30.) ÖH. 
A Fekete István Általános Iskolában a  
2011/2012- es tanévben hetedik évfolyamon indítható osztályok, 
ötödik évfolyamon indítható csoportok számának meghatározása  
 

Határozat 
 

1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete, mint Lajosmizse és Felsılajos 
Közoktatási Intézményfenntartó Társulás gesztor önkormányzata a Fekete István Általános 
Iskola székhelyén, telephelyein indítható iskolai osztályok, csoportok számát az alábbiak 
szerint állapítja meg: 
a.) hetedik évfolyamon négy osztály,  
b.) ötödik évfolyamon két emelt szintő angol nyelvi csoport szervezését engedélyezi 

azzal, hogy az emelt szintő idegen nyelvoktatás csoportban történı oktatását az 
intézmény a részére jóváhagyott költségvetésbıl biztosítja. 

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

Község Önkormányzatának Képviselı-testületét az 1.) pontban foglaltakról soros ülésen 
tájékoztassa. 
Felelıs: Képviselı-testület 
Határid ı: 2011. június 30. 

 
 
6./ Napirendi pont 
Lajosmizse Város Önkormányzata 2011. évi közbeszerzési tervének módosítása 
Elıadó: Basky András polgármester 
 
Basky András polgármester: Minden évben jóvá kell hagyni a közbeszerzési tervet, s ha van olyan 
közbeszerzés, ami kimaradt volna a rendeletbıl, akkor módosítani kell. Nem volt benne a 
hulladékkezelési közszolgáltatásokról szóló közbeszerzési terv. Annak idején lefolytattuk a 
szeméttelep rekultivációjával kapcsolatos közbeszerzést, azt meg is támadták, Közbeszerzési Döntı 
Bizottság elıtt van az ügy. Vagy helyben hagyják a döntésünket, vagy azt mondják, hogy új eljárást 
kell kiírni. 
Együttes nyilatkozatot kell tenni a feleknek. A Közbeszerzési Döntı Bizottság eldönti, hogy mi számít 
együttes nyilatkozatnak. 
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Kérdezem, hogy van-e hozzászólás, javaslat a jelenlevık részérıl. 
Amennyiben nincs, aki elfogadásra javasolja Lajosmizse Város Önkormányzata 2011. évi 
közbeszerzési tervének módosítását, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 10 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt –az 
alábbi határozatot hozta: 
 
85/2011. (VI. 30.) ÖH. 
Lajosmizse Város Önkormányzata 2011. évi  
éves összesített közbeszerzési tervének módosítása 

 Határozat 
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete Lajosmizse Város Önkormányzatának 
2011. évre vonatkozó, módosított közbeszerzési tervét megtárgyalta és elfogadta. 
Felelıs: Képviselı-testület 
Határid ı: 2011. június 30. 
 
 
 
7./ Napirendi pont 
Tájékoztató a Dél-alföldi Ivóvízminıség-javító Programról, illetve a Kék-víz Észak-Bács-Kiskun 
Megyei Ivóvízminıség-javító Önkormányzati Társulásról 
Elıadó: Basky András polgármester 
 
Basky András polgármester: A magyar állam kötelezettséget vállal arra, hogy azokon a területeken, 
ahol az ivóvíz nem megfelelı, ivóvízminıség-javító programot hajt végre.  2010-ben megalakult 225 
taggal a Dél-alföldi Ivóvízminıség-javító Konzorcium. Most jutottunk el odáig, hogy a közbeszerzés 
kiírhatóvá válik. Mivel ezen területeknek a közbeszerzését nem lehet egy program keretében 
megvalósítani, ezért ketté vált a program. Mi a Bácsvíz Zrt-hez csatlakoztunk. Lajosmizse 
tekintetében három verzió volt feltüntetve. Ebben benne volt az is, hogy marad önálló kútja 
Lajosmizsének, illetve az is, hogy ezek a kutak megszőnnek és Kecskemétrıl hozzák a vizet. Azt 
elértük, hogy saját kutunk, víztornyunk legyen. Tervbe van véve, hogy ha a jelenlegi víztorony 
elbontásra kerülne, másik nagyobb víztorony épülne meg. Ebben van lehetıség arra is, hogy 
Klábertelep is vízvezetékhez jusson és a meglévı régi gerincvezeték kicserélésre kerüljön. A Bácsvíz 
Zrt az önrészt bevállalja, az elızı évi nyereségbıl kb. 100 M/Ft elkülönítésre került. A Bácsvíz Zrt 
közgyőlésén megszavaztuk azt az elıterjesztést, hogy a nyereségbıl eltesszük ezt a kb. 100 M/Ft-ot, 
hogy amikor szükséges, az önrész rendelkezésre álljon. Az állam olyan döntést hozott, hogy az 
ivóvízminıség-javító program önrészére is lehet pályázni. Az elmúlt idıszakban olyan döntést 
hoztunk, hogy a pályázatot benyújtjuk azzal a tartalommal, amik itt vannak. Lajosmizsén is az 
ivóvízminıség-javító program megvalósulhat a közeljövıben.  
Ezt tájékoztató jelleggel szerettem volna elmondani, az SZMSZ szerint vitára nem bocsájtom az 
anyagot.  
Aki elfogadja a Dél-alföldi Ivóvízminıség-javító Programról, illetve a Kék-víz Észak-Bács-Kiskun 
Megyei Ivóvízminıség-javító Önkormányzati Társulásról szóló tájékoztatót, kérem, kézfelemeléssel 
jelezze. 
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 10 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt – 
az alábbi határozatot hozta: 
 
86/2011. (VI. 30.) ÖH. 
Tájékoztató a Dél-alföldi Ivóvízminıség-javító 
Programról, illetve a Kék-víz  
Észak-Bács-Kiskun Megyei Ivóvízminıség-javító 
Önkormányzati Társulásról   
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   Határozat 
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a polgármester tájékoztatóját a Dél-alföldi 
Ivóvízminıség-javító Programról, illetve a Kék-víz Észak-Bács-Kiskun Megyei Ivóvízminıség-javító 
Önkormányzati Társulásról elfogadja.  
 
Felelıs: Képviselı-testület 
Határid ı: 2011. június 30. 
 
8./ Napirendi pont 
Tulajdonosi hozzájárulás turistaút kijelöléséhez és pihenıhely létesítéséhez 
Elıadó: Basky András polgármester 
 
Basky András polgármester: Szeretném elmondani a napirenddel kapcsolatban, hogy azt biztosan 
többen tudjuk, hogy az elmúlt évben, vagy azt megelızı évben került kialakításra Lajosmizsén az elsı 
túraútvonal. Az útvonal a Pusztatemplomhoz vezet Lajosmizse központjából.  
Jelen megkereséssel a Petıfi Túrakör szeretne újabb útvonalat kijelölni. Ez az útvonal a 
Pusztatemplomtól indulna, majd ugyanoda térne vissza. Eredményeképpen megtekinthetıek az idıs 
kocsányos tölgyek. A túraútvonalnak a „Mizsei Óriás” lenne a neve. Azt gondolom, hogy ezt a tervet 
támogatnunk kell, ezen túl csak köszönettel tartozunk a szervezıknek, hogy gazdagítják Lajosmizse 
turisztikai látványosságait. A Lajosmizsei Napok programjai között szerepel a túraútvonal avatása. 
Kérek mindenkit, hogy az eseményen vegyen részt, hiszen túrázni jó.  
Kérdezem, hogy van-e esetleg kérdés, hozzászólás, javaslat? 
Amennyiben nincs, kérem a Képviselı-testület tagjait, hogy aki egyetért a túraútvonal kijelölésével, 
kézfelemeléssel jelezze.  
 
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 10 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt – 
az alábbi határozatot hozta: 
 
87/2011. (VI. 30.) ÖH. 
Tulajdonosi hozzájárulás turistaút    
kijelöléséhez és pihenıhely létesítéséhez 

 
 

Határozat 
 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete tulajdonosi hozzájárulást ad a 
Pusztatemplomtól induló a 0320-0469-0472-0480/1-0481-0484 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú 
utakon haladó és a Pusztatemplomnál végzıdı „Mizsei Óriás” elnevezéső turistaút kijelöléséhez. 
Felelıs: Képviselı-testület 
Határid ı: 2011. június 30. 
 
 
9./ Napirendi pont 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete és Lajosmizse Város Cigány 
Kisebbségi Önkormányzata közötti együttmőködési megállapodás megkötése 
Elıadó: Basky András polgármester 
 
Basky András polgármester: Sajnos a CKÖ részérıl nem tud itt lenni Baranyi-Rostás Rodrigó, de 
kedden már tárgyalták az elıterjesztést, és elfogadták.  
A korábbi megállapodásban még a cédulaház is benne volt, melyet az önkormányzattól kaptak 
használatra. Láthatjuk, hogy jelen megállapodás már nem tartalmazza. Ennek az oka, hogy a 
támogatások mértéke sajnos visszaesett, így ezt az épületet már nem tudják fenntartani. A munkájukat 
továbbra is támogatjuk, így ezután is megkapnak tılünk minden segítséget, mely a mőködésükhöz 
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szükséges. Biztosítunk részükre helyiséget, eszközöket, informatikai eszközöket. Fentieken túl, a 
különbözı rendezvényeknek is biztosítunk helyet.  
Tárgyalta az elıterjesztést, az ÖIB és az ÜSB, elfogadásra javasolják. 
Kérdezem, hogy van-e esetleg kérdés, hozzászólás, javaslata? Amennyiben nincs, kérem a Képviselı-
testület tagjait, hogy aki egyetért a megállapodás tervezetet, kézfelemeléssel jelezze.  
 
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 10 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt – 
az alábbi határozatot hozta: 
 
Basky András polgármester:  
88/2011. (VI. 30.) ÖH. 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 
és Lajosmizse Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat között  
együttmőködési megállapodás kötése 
 
 

Határozat 
 
Lajosmizse Város Önkormányzat Képviselı-testülete elfogadja az elıterjesztés mellékletét képezı 
együttmőködési megállapodást, egyúttal felhatalmazza a polgármestert az együttmőködési 
megállapodás aláírására.  
 
Felelıs: Képviselı-testület, polgármester 
Határid ı: 2011. június 30. 
 
10./ Napirendi pont 
XVIII. Lajosmizsei Napok programjának elfogadása 
Elıadó: Basky András polgármester 
 
Basky András polgármester: Az ülés megkezdése elıtt került kiosztásra ehhez kapcsolódóan egy 
újabb anyag.  
Ennek az a legfontosabb része, hogy amennyiben nagyobb lélegzetvételő rendezvény kerül 
megszervezésre, a szervezésben részt kíván venni a Lajosmizsei Helytörténeti és Kulturális Egyesület. 
Szeretne részt venni a programokban, nyitva lenne a győjtemény és a régi városházán olyan 
foglalkozások kerülnének megrendezésre, melyek a fiatalokat és az idıseket is egyaránt érdeklik. 
Például mosás teknıben, vagy esetleg lebbencskészítés.  
Ezen túl szeretném tájékoztatni a képviselı-testület tagjait, hogy az elmúlt hetekben a Lajosmizsei 
Helytörténeti és Kulturális Egyesületnél tisztújító közgyőlést tartottunk, ahol változás történt, dr. Kürti 
László korábbi elnök lemondott az elnöki feladatokról, helyette Skultéti Jánosné került az elnökként 
kinevezésre, jelen levelet is ı készítette. 
Lajosmizsei Napok programját illetıen, annak megfelelıen, ahogyan azt korábban már megbeszéltük, 
a programok több napra osztva kerülnek majd megrendezésre. Általában a hétvégéket és többnyire a 
Mővelıdési Házat érintik ezek a programok.  
 
Tárgyalta az elıterjesztést, az ÖIB, elfogadásra javasolja. 
Kérdezem, hogy van-e esetleg kérdés, hozzászólás?  
Belusz László kér szót. 
 
Belusz László képviselı: A Lajosmizsei napok tekintetében szeretnék pár szót szólni. 
Mit is jelent számomra az, hogy Lajosmizsei nap? 
Egy olyan össznépi találkozót, ahol minden lajosmizsei lakos, minden lajosmizsei család egy 
színvonalas szórakoztató ünnepségen részt tud venni. 
A programok színesek, kellemes kikapcsolódást nyújtanak minden érdeklıdı számára. Lajosmizsei 
napokhoz szorosan kapcsolódnak a helyi önszervezıdések, helyi üzletek, helyi éttermek, helyi 
családok. Ezek a színes programok mindig nagy számban csalogatják a lakosságot, hiszen vannak 
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helyi fellépıink, így ık is csalogatják a rokonságot, a barátokat, szomszédokat, így kellemes 
társaságban jól el lehet tölteni egy – egy ilyen napot. 
Nemzeti ünnepünkön nekünk Lajosmizseieknek erısítenünk kell ezeken a rendezvényeken belül is 
összetartozásunkat, öregbítenünk kell Lajosmizse város hírnevét. A jövıben is lehetıséget kell 
biztosítanunk az ilyen, vagy ehhez hasonló rendezvényekhez, programokhoz.  
Köszönöm szépen! 
 
Basky András polgármester: Köszönöm szépen! 
Annak idején,a mikor meghatároztuk, hogy a Mővelıdési Ház milyen irányba induljon el a 
szervezésben, azt is meghatároztuk, hogy kisebb blokkokban gondolkozzon, hogy több hétvégén, több 
program legyen. Ezt ık megvalósították, most megnézzük azt, hogy ez a lakosság igényeivel mennyire 
van összhangban, majd a rendezvény megvalósulása után levonjuk a következtetést.  
A következı évben, már aszerint szervezhetjük programjainkat, amelyre igazán van igény.  
Egyéb észrevétel, javaslat van-e? 
Amennyiben nincs, kérem a Képviselı-testület tagjait, hogy aki egyetért az elıterjesztéssel, 
kézfelemeléssel jelezze.  
 
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 10 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt – 
az alábbi határozatot hozta: 
 
 
89/2011. (VI. 30.) ÖH. 
XVIII. Lajosmizsei Napok programjának elfogadása 
 
 

Határozat 
  
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete jóváhagyja a 2011. évi augusztusában 
megrendezésre kerülı XVIII. Lajosmizsei Napok program-tervezetét az ülés elıtt írásban kiosztott 
kiegészítéssel együtt. A Lajosmizsei Napok programjának költségeit a Mővelıdési Ház költségvetése 
tartalmazza. 
 
Felelıs: Képviselı-testület, Intézményvezetı 
Határid ı: 2011. június 30., ill. 2011. augusztus 2-20. 
 
11./ Napirendi pont 
Pszichológusi és gyógypedagógusi feladatellátás további mőködtetése  
Elıadó: Basky András polgármester 
 
Basky András polgármester: Az elmúlt évben, már tárgyaltuk ezt az anyagot, illetve ennek az 
anyagnak az elıdjét. Akkor is szó volt arról, hogy a nevelési tanácsadó meg tudja vizsgálni azokat a 
gyerekeket, akiket beutalnak a helyi intézmények. Sajnos ez kicsit nehézkes, mivel nagyon nagy az 
igény, és nagyon kevés az a szakember, aki ezeket a vizsgálatokat el tudja végezni. Sokszor elıfordult 
az, hogy egy – egy gyermeknek a vizsgálata, több hónapig, esetleg több hétig is elhúzódott. Nehezített 
a helyzet az, hogy ha valaki nem tudott valami miatt elmenni a vizsgálatra, akkor csak sokára kapott új 
idıpontot. Nem lehet felvenni a plusz normatívákat abban az esetben ha ezekre a vizsgálatokra nem 
kerül sor, azonban ezek a normatívák járnak azokra a gyermekekre akik plusz fejlesztést igényelnek. 
Fél státusz pszichológus, és fél státusz gyógypedagógus beállítása elengedhetetlen, hogy a folyamatok 
felgyorsulhassanak. Nem keverendı össze ez a pszichológus azzal az iskolapszichológussal, akit 
korábban már megszavaztunk és szeretnénk ha továbbra is mőködne itt Lajosmizsén. 
Ha most megszavazzuk és a többi település is így dönt, akkor ez a folyamat rövid idın belül 
beindulhat. Nem jelent ez egy nagy költséget, így, hogy szétosztásra került. Ha egy – két gyermek 
eljut hozzá, akkor máris tudunk rá normatívát lehívni, így szinte azonnal fedezi a költségeit.  
Természetesen ezen túl a legfontosabb, hogy a gyermekeknek a segítséget azonnal meg tudjuk adni.  
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A költségek két részre oszlanak, ez látható a határozat tervezetben.  
Az ÖIB támogatta, elfogadásra javasolta. 
Kérdezem, hogy van- esetleg kérdés, hozzászólás, javaslat? Amennyiben nincs, kérem a Képviselı-
testület tagjait, hogy aki a határozat tervezettel egyetért, kézfelemeléssel jelezze.  
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 10 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt – az alábbi határozatot hozta: 
90/2011. (VI. 30.) ÖH. 
Pszichológusi és gyógypedagógusi  
feladatellátás további mőködtetése  
 
 

Határozat 
 
 
1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete hozzájárul, hogy a nevelési tanácsadó a 
2011. szeptember 1-jétıl 2012. augusztus 31-ig tartó idıszakban 0,5-0,5 fıvel növelje a pszichológusi, 
valamint a gyógypedagógusi létszámát. 
 
2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete vállalja, hogy a pszichológus, valamint a 
gyógypedagógus 2011. szeptember 1-jétıl 2011. december 31-ig történı foglalkoztatásához szükséges 
122.058 Ft-ot Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a 2011. évi költségvetésrıl 
szóló 2/2011.(II. 24.) rendelet tartalékának terhére, a 2012. január 1-jétıl 2012. augusztus 31-ig 
vonatkozó részét, azaz 228.041 Ft-ot pedig a 2012. évi költségvetésében biztosítja.  
 
Felelıs: Képviselı-testület 
Határid ı: 2011. június 30. 
 
 
12./ Napirendi pont 
Településfejlesztési döntésekhez településrendezési szerzıdés tervezete 
Elıadó: Basky András polgármester 
 
Basky András polgármester: Az elmúlt alkalommal már döntöttünk arról, hogy újra felülvizsgáljuk a 
településrendezési tervünket. A felülvizsgálatnál azt is meg kívántuk határozni, hogy kik kerülnek 
majd be a módosítás alkalmával. Nekik a ráesı költségeket fizetniük kell, illetve egyfajta 
településrendezési költséget kell, hogy vállaljanak. Elkészítettünk egy tervezetet arra vonatkozóan, 
hogy hogyan lehet ezt szabályozni. Ebben benne van az, hogy egyrészt az ezzel kapcsolatos 
költségeket fizetik. Ezek tartalmazzák a tervezıi díjat, fıépítészi díjat, az alaptérkı frissítésének a 
díját. Amennyiben továbbtervezésre alkalmasnak bizonyul, akkor egy újabb szerzıdéskötésre kerül 
sor. 
Józsáné Irénke felvetette, egyébként teljesen jogosan, hogy amennyiben új szerzıdést kötünk velük, a 
további feltételeket is látniuk kell az érintetteknek. 
Az elmúlt napokban nagyon sokat gondolkodtunk rajta, hogy hogyan lehetne szabályozni azt, hogy az 
üzérkedést meg lehessen elızni. Sajnos olyan megoldást ami teljesen jó lenne olyat nem találtunk. 
Jelenlegi javaslatom, hogy az, hogy az anyagot tárgyaljunk és olyan döntést, hozunk, hogy 
pillanatnyilag elindítjuk a szükséges feladatokat. Ezek nem jelentenek nagy költséget, ezután majd a 
következı ülésen kitaláljuk a munka menetét. 
Ezen túl várom a javaslatokat, ha van bárkinek újabb ötlete.  
Józsáné dr. Kiss Irén kér szót. 
 
Józsáné dr. Kiss Irén képviselı: Köszönöm szépen! 
Valóban több bizottság is tárgyalta, és több alkalommal merült már fel a módosítás kérdése. Az 
alaphelyzet az, hogy a területnek a tulajdonosa meghatározott üzleti céllal, gazadási cél okán kéri a 
tulajdonában lévı területnek az övezeti besorolásának az átsorolását.  
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Amennyiben az önkormányzat illetve a különbözı szakhatóságok ezt támogatják, magával vonja azt, 
hogy az átsorolás megvalósítása nagy összeget jelent az önkormányzat számára. Tulajdonképpen ez a 
településrendezési szerzıdés tükrözi a felmerülı költségek mértékét.  
Látható a szerzıdés pontjaiban, hogy ha valaki ilyen kérelemmel fordul az önkormányzathoz, akkor 
joggal elvárható az, hogy a terv módosításának a ráesı költségét fizesse meg, hiszen tudjuk, hogy a 
módosítás oka számára üzleti célú. Szükségesnek látom továbbá, hogy fizesse meg a fıépítész díját, 
természetesen ezt lehetıleg elıre. Amennyiben a kérelme támogatást nyer és a szakhatóságok 
véleménye alapján is továbbvihetı az elképzelés, mind-mind további költségeket von maga után. Ez 
esetben településendezési terv hozzájárulásáról lesz majd szó.   
Az üléseken különbözı álláspontok rajzolódtak ki. Természetesen abban mindenki egyetértett, hogy a 
kérelmezıket semmiféle bizonytalanságba nem szabad hozni. Az eljárás elindításának alkalmával 
minden feltételrıl tájékoztatni kell, és ennek tudatában kell továbblépnie. Ezután lehet a szerzıdést 
aláírni.  
Korábban már arról is szó esett, hogy esetleg kettı darab szerzıdés megkötése is szükséges lehet. 
Ezzel a felvetéssel nem értettünk egyet, a folyamat elindításakor kell kötni egy szerzıdést, mely 
tartalmazza a feltételeket. Még egy dolog merült fel, hogy abban az esetben ha a szerzıdés pontjaihoz 
képest bármilyen változás történik, akár a tulajdonos személyében, akár a cél megvalósulásában, akár 
az idı intervallumokban, vagy bármely más pontban, akkor az önkormányzatnak jogának kell lenni 
arra, hogy a korábban befizetett díj visszafizetése nélkül az eredeti állapotot visszaállíthassa, 
visszaminısíthesse az eredeti besorolásba.  
Köszönöm szépen! 
 
Basky András polgármester: Köszönöm szépen a kiegészítést. 
Alpolgármester úr kér szót. 
 
dr. Adonyi Lajos alpolgármester: Köszönöm szépen! 
Teljes mértékben egyetértek Józsáné dr. Kiss Irén által elmondottakkal. Szeretnék azonban két dolgot 
hozzátenni. Véleményem szerint is újra kellene gondolni a szerzıdést, kiegészítve azzal, hogy 
kompletten tartalmazza az összes feltételt. Másrészrıl, mindig azzal van az alapvetı probléma, hogy a 
kérelmezınek a beruházási szándéka mennyire komoly. Javaslom, hogy a kérelme mellé a beruházó 
egy szándéknyilatkozatot is csatoljon be. Valahol jelezni fogja a szándék komolyságát, illetve 
ellenırizhetı, hogy valóban létezik egy ilyen beruházó. Láthatóvá válik, hogy valóban cél és szándék 
áll a kérelem mögött, nem pedig az a célja, hogy az átsorolás után felaprózza és értékesítse az említett 
területet.  
Fentiek alapján én is azt javaslom, amit Polgármester Úr elmondott, hogy a késıbbiekben újra térjünk 
vissza a pontos szerzıdéssel. 
Köszönöm szépen! 
 
Basky András polgármester: Köszönöm szépen.  
Belusz László kér szót. 
 
Belusz László képviselı: Köszönöm szépen. 
Csak egy kérdésem lenne. Ez a szerzıdés tervezet csak az övezet átsorolására vonatkozna? 
Tehát ez nem vonatkozik azokra az esetekre, amikor ki kell valamit igazítani, például adott esetben 
egyes utcák tekintetében?  
 
Basky András polgármester: Nem, ez csak arra az esetre vonatkozik, amikor övezetet szeretne 
valaki átsoroltatni. 
Akkor az elfogadható, hogy a határozattervezetet úgy változtatjuk meg, hogy Lajosmizse Város 
Önkormányzatának Képviselı-testülete felhatalmazza a polgármestert a – az utolsó sorban található 
mondat – rendezési terv módosításának megrendelésére, az azzal kapcsolatos szerzıdés aláírására, 
valamint felkérem, hogy a  következı ülésre készítsük elı a tervezeteket.  
Elfogadható így? Van-e valakinek kérdése, véleménye, javaslata? Amennyiben nincs, akkor kérem a 
Képviselı-testület tagjait, hogy aki a határozat tervezettel egyetért, az általam elmondott kiegészítéssel 
együtt, kézfelemeléssel jelezze.  
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Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 10 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt – 
az alábbi határozatot hozta: 
 
 
 
91/2011. (VI. 30.) ÖH. 
Településfejlesztési döntésekhez településrendezési szerzıdés tervezete 
 
 

 Határozat 
 
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete felhatalmazza a Polgármestert a 
településrendezési terv módosításának megrendelésére, az azzal kapcsolatos szerzıdés aláírására, 
valamint felkéri, hogy a soron következı ülésre készítse elı a településrendezési szerzıdés 
tervezeteket az ülésen elhangzott kiegészítések figyelembe vételével.  
Felelıs: Képviselı-testület 
Határid ı: 2011. június 30. 
 
 
13./ Napirendi pont 
Interpelláció 
 
Basky András polgármester: Kérdezem a Képviselı-testület tagjait, hogy van-e részükrıl 
interpelláció. 
 
Józsáné dr. Kiss Irén képviselı: Kedves képviselı társak, amíg az interpellációkon gondolkodnak, 
engedjék meg, hogy beszámoljak arról, hogy korábban engedélyezte a képviselı-testület az 
egészségházba egy darab defibrillátor és egy darab ekg berendezés megvásárlását. Ismeretes volt, 
hogy a korábbi készülékek használhatósága lejárt. A régi gépek tartalékba kerültek. A minimum 
feltételeknek megfelelıen 1-1 db készülék az ügyeletes autóban van, szükséges hívás esetén 
rendelkezésre áll.  
 
Basky András polgármester: Köszönöm szépen! Minél ritkábban kerüljön használatra, az a jó! 
Orbán Antal kér szót. 
 
Orbán Antal képviselı: Köszönöm szépen! 
Azt szeretném említeni, hogy kb. 2 hónappal ezelıtt a központi parkban a padok rossz állapotát 
egyszer már említettem az interpellációk során, de sajnos azóta nem történt semmi. Ezenkívül a város 
központja nagyon szemetes. A közmunka kritikán aluli. Sajnos az látható, hogy egy – két ember 
dolgozik, a többi pedig ül körülötte, esetleg fekszik a főben és nézik ahogyan dolgozik. Valakinek 
utána kellene járnia, vagy rájuk figyelni.  
Köszönöm szépen! 
 
Basky András polgármester: Köszönöm szépen! 
A padok felújítása valóban nem történt még meg.  
Az, hogy a közmunka kritikán aluli, sajnos mi is ismerjük a problémát, Azonban azt gondolom, hogy 
vannak emellett vannak olyan feladatok, melyeket úgy végeznek el, hogy azt köszönet illeti. Lehet, 
hogy vannak olyan személyek,a kik valóban így végzik a munkát, azonban nem szabad ezt 
általánosságban a közmunka programra rámondani.  
Valóban ezek az emberek, akik kint dolgoznak a közutak mentén, valóban nem a legmegfelelıbb 
hozzáállással végzik a munkájukat. Azonban azok a dolgozóink, akik a különbözı intézményeknél 
dolgoznak, ık lelkiismerettel és kiválóan végzik el a rájuk bízott feladataikat.  
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Ennek alapján gondolom azt, hogy ketté kell választanunk a közmunkásinkat a tekintetben, hogy 
vannak azok, akik köszönetet érdemelnek, és vannak azok, akik kritikát, melyet meg is kell feléjük 
fogalmaznunk.  
Jelezni fogom az észrevételedet Rapi Zoltán felé, és kérni fogom, hogy jobban figyeljen oda.  
Ezentúl azt kérem, hogy közvetlenül vele beszéld meg, hogy mire gondolsz.  
 
Orbán Antal képviselı: Azt szeretném még megjegyezni, hogy a munkák nincsenek elvégezve. 
Elkezdenek egy munkát elvégezni, majd ezek hetek, olykor még hónapok múlva is ott vannak 
befejezetlenül. Szeretnék egy példát is mondani, a Fı utcán a szemét össze van szedve egy kupacba 
van rakva, de elszállítására nem került sor. Inkább csináljunk kevesebb munkát, de amit elkezdünk, azt 
fejezzük be.  
Szét kellene nézni Örkényen, a központi park környékén. Ott kimegy a polgármester megnézi, ha azt 
látja, hogy nem végzik megfelelıen a munkájukat, akkor nem kapják meg a segélyt.  
 
Basky András polgármester: Köszönöm! Ez a helyzet Lajosmizsén is fennáll, számtalan példát 
tudnék mondani, hogy hány olyan személy van, akik hasonló probléma miatt kikerült a rendszerbıl. 
A másik felvetést pedig jelezni fogom a munkavezetınek.  
Keresztes Ferenc kér szót. 
 
Keresztes Ferenc képviselı: Egy korábbi alkalommal említést tettem, hogy a vízgépes háztól az 
esıvíz nem folyik el. Egy csövet kellene elhelyezni, hogy a felhalmozódó víz távozni tudjon a 
csatornákba. 
A csatornánál maradva néztem a befolyást az iskola tónál, hatalmas növényzet nıtt, mely rikítást 
igényelne.  
A közmunkát én is akartam említeni. Két nap is volt, amikor lehetıségem volt rá, hogy megfigyeljem, 
a tízfıs csoportokat, ahol átlagosan 2-3 fı dolgozik rendesen. Ha azt nézzük, hogy ezeknek az 
embereknek még fizetünk is, akkor valóban nem szabad hagynunk, hogy így végezzék a munkát. Bár 
erre tettél is említést, hogy erre figyelmet fordítotok. Tudok arról, hogy a Rapi Zolinak sincs könnyő 
dolga, hiszen nem hallgatnak rá az emberek, esetleg visszabeszélnek neki. Mindenhol nem tud ott 
lenni, nincs közlekedési eszköz, amivel gyorsan ott tud lenni egy-egy adott helyen. 
A másik felvetésem, hogy az intézményekben a portán dolgozó személyek rendezetten a 
körülményeknek megfelelı ruhában jelenjenek meg. Sajnos a városháza portáján dolgozó fiatalember 
úgy jön be dolgozni, mintha strandra menne. Úgy gondolom, hogy ezt nem engedhetjük meg neki. A 
megjelenés nagyon fontos egy ilyen intézményben.  
Köszönöm! 
 
Basky András polgármester: Köszönöm szépen én is! 
A közmunkások szállítására vonatkozóan a közeljövıben egy gépjármő beszerzésére kerül sor, mellyel 
a probléma megoldódik. Ezzel a megoldással az ellenırzés is folyamatosabbá válhat. 
Köszönöm a portásunkkal kapcsolatos jelzést is. 
A csatorna tisztítás iránt is intézkedni fogunk. 
Apró Ferencnek adom a szót. 
 
Apró Ferenc képviselı: Szeretném jelezni, - sajnos azt nem tudom megmondani, hogy vásárló, vagy 
kereskedı volt az a személy aki jelezte felém a problémát, - hogy a kis piacnál, reggel a jármővel 
közlekedık felállnak a járdára, és több esetben elıfordult, hogy a akadályozták egymást, esetleg 
baleset is elıfordulhat.  
Valamilyen szabályozást kellene kitalálnunk. 
Továbbítottam a felvetést. Köszönöm! 
 
Basky András polgármester: Köszönöm! 
Azt gondolom, hogy ez a lakosság feladata, hiszen ki van táblázva. Esetleg a rendırség tudna fellépni 
ellene, de mindenkinek alapvetı feladata, hogy ilyenekre oda figyeljen. Magam részérıl ezzel nem 
tudok mit kezdeni.   
Orbán Antal. 
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Orbán Antal képviselı: Még egy dolgot szeretnék jelezni. Az OTP udvara nagyon rendezetlen. A 
minap az egészségházban voltam, melynek nagyon szép a környezete, de ahogy elnéztem a másik 
irányban, nagyon nem szép látványt nyújtott. Az OTP lakások is tönkre mennek gazdátlanul. 
Köszönöm szépen! 
 
Basky András polgármester OTP mögötti udvarrészt is rendbe tetetem.  
Kollár László. 
 
Kollár László képviselı: Köszönöm szépen! 
A zöldségpiaccal kapcsolatban szeretném elmondani, hogy egyre több kereskedı jelenik meg és árulja 
különbözı országok terményeit. Szeretnék ha ki lenne írva, hogy mely kereskedı mely ország 
termékét árulja. 
 
Basky András polgármester: Körbejárjuk a szabályokat, nem biztos, hogy érdemes rendeletbe 
foglalni, ha van esetleg magasabb rendő törvény, ami szabályozza ezt a kérdést 
Utána nézünk. Köszönöm! 
Amennyiben nincs további interpelláció, kérdezem az interpelláló képviselı társakat, hogy elfogadják 
az interpellációkra adott válaszokat? 
 
Orbán Antal képviselı: Igen, elfogadom a választ. 
 
Keresztes Ferenc képviselı: Igen, elfogadom a választ. 
 
Apró Ferenc képviselı: Igen, elfogadom a választ. 
 
Kollár László képviselı: Igen, elfogadom a választ. 
 
Basky András polgármester: Köszönöm. 
 
Tekintettel arra, hogy napirendi pontjaink végéhez érkeztünk, megkérdezem, hogy van-e még 
valakinek egyéb kérdése, bejelentenivalója? 
Amennyiben nincs, megköszönöm a jelenlevık részvételét, a mai ülésünket ezennel berekesztem, 
16.35 órakor. 
 
 
 
 

K.mf. 
 
 
 
Basky András  sk.              Kutasiné Nagy Katalin sk. 
 polgármester                                                                                 jegyzı 
 
 


