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Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve 
2015. február 18.  

 
 
 
 
 

Az ülésen hozott rendeletek és határozatok száma és tárgya: 
 
 
 
Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (...) önkormányzati rendelete 
a 2014. évi költségvetésről szóló 2/2014. (II. 06.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (...) önkormányzati rendelete 
a 2015. évi költségvetésről 
 
Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (...) önkormányzati rendelete 
az egyes szociális ellátásokról szóló 4/2012. (III. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. (...) önkormányzati rendelete 
a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 5/2011. (IV.12.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 
 
Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (...) önkormányzati rendelete 
a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás helyi 
szabályairól szóló 4/2014. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
 
 
 

1/2015. (II. 18.) ÖH  Vízi közmű vagyon 2015. évi vagyonkezelési díjának 
megállapítása, vagyonkezelési szerződés módosítása 

 
 

2/2015. (II. 18.) ÖH  A 2014. január 01-től 2014. december 31-ig tartó 
időszakban a Képviselő-testület által meghozott és 2014. 
december 31-ig lejárt határidejű határozatainak 
végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadása 
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J e g y z ő k ö n y v 
 
 

Készült: Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 18-án 14.15 órakor 
Felsőlajoson a Faluházban megtartott Képviselő-testületi üléséről. 
 
Jelen vannak: Juhász Gyula polgármester, Majoros István, Czigány Lajos, Makainé Antal Anikó 
képviselők. Kun János alpolgármester jelezte, hogy késni fog. A Képviselő-testület létszáma összesen 
4 fő. 
 
Tanácskozási joggal meghívottak: dr. Balogh László jegyző 
     Muhariné Mayer Piroska aljegyző 
     Dömötör Klára irodavezető 
     Farkas Ferenc ÜB tag 
 
Jegyzőkönyvvezető:    Terenyi Helga 
 
Juhász Gyula polgármester: Tisztelettel köszöntök mindenkit, aki a mai ülésünkön megjelent. 
Megállapítom, hogy az ülés határozatképes, 4 fő képviselő jelen van, Kun János alpolgármester úr 
előre jelezte, hogy késni fog.  
 
Makainé Antal Anikó ÜB elnök, képviselő: Az Ügyrendi Bizottság nevében szeretném jelezni, hogy 
minden képviselő eleget tett a vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségének, így részt vehet a 
szavazásban. 
 
Juhász Gyula polgármester: Köszönöm szépen. A meghívóban 9 napirendi pont szerepel, én egy 
változtatást javasolnék, mégpedig cseréljük meg az 1-es és 2-es napirendi pontokat. Van-e esetleg 
valakinek más napirendre javaslata? Amennyiben nincs, kérem aki egyetért a napirendi pontokkal, 
kézfeltartással jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 4 igen szavazattal – ellenszavazat, 
tartózkodás nem volt - az alábbi napirendi pontokat fogadta el: 
 
 Napirend 

 
Előterjesztő 

1.  
 

Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének …/2015. (…) 
önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetésről szóló 2/2014. (II.06.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 

Juhász Gyula  
polgármester 

2. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének …/2015. (…) 
önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetésről 

Juhász Gyula  
polgármester 

3. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének …/2015. (…) 
önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 4/2012. (III. 27.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 

Juhász Gyula  
polgármester 

4. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének …/2015. (…) 
önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 5/2011. 
(IV.12.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Juhász Gyula  
polgármester 

5. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének …/2015. (…) 
önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 
begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás helyi szabályairól szóló 4/2014. (II.28.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 

Juhász Gyula  
polgármester 
dr. Balogh László 
jegyző 

6. Vízi közmű vagyon 2015. évi vagyonkezelési díjának megállapítása, 
vagyonkezelési szerződés módosítása  

Juhász Gyula  
polgármester 

7. Beszámoló a 2014. január 01-től 2014. december 31-ig tartó időszakban a 
Képviselő-testület által meghozott és 2014. december 31-ig lejárt határidejű 
határozatainak végrehajtásáról 

dr. Balogh László 
jegyző 

8. Egyebek  
9. Interpelláció  
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1. napirendi pont: 
Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének …/2015. (…) önkormányzati 
rendelete a 2014. évi költségvetésről szóló 2/2014. (II.06.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
Juhász Gyula polgármester: Az anyagban részletesen le van írva, hogy milyen módosítások 
szükségesek, 8 pontban kellett módosítani, helyre kellett tenni bizonyos tételeket. Nagyon örülünk 
neki, hogy növekedés látszik a költségvetésünkben. A 4. pontban láthatjuk, hogy az iparűzési adó 
jobban teljesült, mint ahogy vártuk, de majd a zárszámadás ad igazi képet. A 10 M Ft-ot, amit kaptunk 
el nem adósodott település lévén, már fel is használtuk. Van-e valakinek még kérdése, véleménye, 
javaslata ezzel kapcsolatosan? Amennyiben nincs, kérem aki elfogadja a rendelet-módosítást, 
kézfelemeléssel jelezze.  Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 4 igen szavazattal – ellenszavazat, 
tartózkodás nem volt - az alábbi rendeletet alkotta: 
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Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
1/2015. (...) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetésről szóló 

2/2014. (II. 06.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 

Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) 
bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el: 
 
 

1. § 
 
(1) Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2014. évi költségvetésről 

szóló 2/2014. (II. 06.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdés a) - b) pontok helyébe a 
következő rendelkezések lépnek: 

 
[A Képviselő-testület Felsőlajos Község Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 
2014. évi költségvetésének] 

„ 
a) tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét 97 102 e Ft-ban 

aa) működési költségvetést 87 102 e Ft-ban 

ab) felhalmozási költségvetést 10 000 e Ft-ban 
   

b) tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét 109 908 e Ft-ban 
ba) működési költségvetést 69 124 e Ft-ban 

bb) felhalmozási költségvetést 12 250 e Ft-ban 
bc) tartalékok 28 534 e Ft-ban 

melyből: általános tartalék 28 534  e Ft-ban 
           és céltartalék 0 e Ft-ban 

hagyja jóvá.”   

 
2. § 

 
(1) Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2014. évi költségvetésről 

szóló 2/2014. (II. 06.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet 
lép. 

(2) Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2014. évi költségvetésről 
szóló 2/2014. (II. 06.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép. 

(3) Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2014. évi költségvetésről 
szóló 2/2014. (II. 06.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép. 

(4) Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2014. évi költségvetésről 
szóló 2/2014. (II. 06.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép. 

(5) Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2014. évi költségvetésről 
szóló 2/2014. (II. 06.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 5. melléklet lép. 

(6) Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2014. évi költségvetésről 
szóló 2/2014. (II. 06.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép. 
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(7) Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2014. évi költségvetésről 
szóló 2/2014. (II. 06.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép. 

(8) Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2014. évi költségvetésről 
szóló 2/2014. (II. 06.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép. 

 
3. § 

 
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatályba lépést követő 

napon hatályát veszti. 
 
 
 

/ Juhász Gyula /      / dr. Balogh László / 
   polgármester                 jegyző 
 

 
 
 
A kihirdetés napja: 2015. ……………… 
 
 
 

/ dr. Balogh László / 
           jegyző 

 
 



6 
 

1. melléklet az 1/2015. (...) önkormányzati rendelethez 
 
„1. melléklet a 2/2014. (II.06.) önkormányzati rendelethez 

Felsőlajos Község Önkormányzata 2014. évi bevételei 
Ezer Ft-ban 

Bevételek 

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

kötelező önként 
vállalt államigazgatási  Összesen  
f e l a d a t 

1. Működési bevételek 81 089 0 6 013 87 102 
1.1. Működési bevételek 3 157     3 157 
1.2. Közhatalmi bevételek 48 855     48 855 
1.3. Működési támogatások 11 455 0 6 013 17 468 
  1.3.1. Általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó 
támogatás 8 237     8 237 

  1.3.2. Központosított előirányzatokból működési célúak  2 292     2 292 
  1.3.3. Kiegészítő támogatás 926     926 
  1.3.4. Egyéb működési célú központi támogatás       0 
  1.3.5. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése     6 013 6 013 
1.4. Egyéb működési bevételek 17 622 0 0 17 622 
  1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről 17 582     17 582 
  1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről  40     40 
  1.4.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel        0 
  1.4.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések        0 
2. Felhalmozási bevételek 10 000 0 0 10 000 
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek  0 0 0 0 
  2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése        0 
  2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei        0 
  2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei        0 
2.2. Felhalmozási támogatások 10 000 0 0 10 000 
  2.2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak 10 000     10 000 
  2.2.2. Fejlesztési célú támogatások        0 
2.3. Egyéb felhalmozási bevételek 0 0 0 0 
  2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről       0 
  2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről       0 
  2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel        0 
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.) 91 089 0 6 013 97 102 
4. Finanszírozási bevételek 12 806 0 0 12 806 
4.1 Hiány belső finanszírozás bevételei 12 806 0 0 12 806 
  4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele 12 806 0 0 12 806 
    4.1.1.1. Működési célra 12 306     12 306 
    4.1.1.2. Felhalmozási célra 500     500 
  4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele 0 0 0 0 
    4.1.2.1. Működési célra       0 
    4.1.2.2. Felhalmozási célra       0 
4.2. Hiány külső finanszírozás bevételei 0 0 0 0 
  4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele   0   0 
  4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele       0 
  4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele       0 
  4.2.4. Értékpapírok kibocsátása       0 
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.) 103 895 0 6 013 109 908 
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      Felsőlajos Község Önkormányzata 2014. évi kiadásai 

     
Ezer Ft-ban 

 
Kiadások 

A. B. C. D. 

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

 

kötelező önként 
vállalt  állami  Összesen  

 
f e l a d a t 

 
1. Működési kiadások 57 414 1 967 9 743 69 124 

 
1.1. Személyi juttatások 24 965     24 965 

 

1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó 4 400     4 400 

 
1.3. Dologi kiadások 17 140     17 140 

 
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai      9 743 9 743 

 
1.5. Egyéb működési célú kiadások 10 909 1 967 0 12 876 

 
  1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről 10 909 420   11 329 

 

  1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson 
kívülre   1 547   1 547 

 
2. Felhalmozási kiadások 12 050 200 0 12 250 

 
2.1. Beruházások 700   0 700 

 
2.2. Felújítások 11 200   0 11 200 

 
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások 150 200 0 350 

 
  2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről       0 

 

  2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson 
kívülre    200   200 

 
  2.3.3. Befektetési célú részesedések vásárlása 150     150 

 
3. Tartalékok 28 534 0 0 28 534 

 
3.1. Általános tartalék 28 534     28 534 

 
3.2. Céltartalék 0     0 

 
4. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3.) 97 998 2 167 9 743 109 908 

 
5. Finanszírozási kiadások       0 

 
6. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.) 97 998 2 167 9 743 109 908 

 
    

   
 

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) 1,00 
   

 
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 19,00 

    
 „ 
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2. melléklet az 1/2015. (...) önkormányzati rendelethez 
 
 

„2. melléklet a 2/2014. (II.06.) önkormányzati rendelethez 

Működési bevételek részletezése 
Ezer Ft-ban 

Megnevezés módosított 
előirányzat 

1. Egyéb saját működési bevétel  2 521 
2. Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések    
3. Működési célú hozam- és kamatbevételek  636 
4. Működési bevételek összesen 3 157 
    

Közhatalmi bevételek részletezése 

Megnevezés módosított 
előirányzat 

1. Gépjárműadó  4 393 
2. Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek 4 393 
3. Idegenforgalmi adó  189 
4. Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után  43 763 
5. Talajterhelési díj   
6. Helyi adók és adójellegű bevételek   43 952 
7. Adópótlék, adóbírság  500 
8. Környezetvédelmi bírság   
9. Építésügyi bírság   
10. Egyéb bírság   
11. Igazgatási szolgáltatási díj 10 
12. Egyéb közhatalmi bevételek 510 
13. Közhatalmi bevételek összesen 48 855 

 „ 
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3. melléklet az 1/2015. (...) önkormányzati rendelethez 
„3. melléklet a 2/2014. (II.06.) önkormányzati rendelethez 

Önkormányzat működési támogatásainak részletezése 

  
Ezer Ft-ban 

Megnevezés módosított 
előirányzat 

1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 5 381 
1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása 0 
1.2. Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatás 3 866 

1.2.1.   Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása 0 
1.2.2.   Közvilágítás fenntartásának támogatása 2 368 
1.2.3.   Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása 0 
1.2.4.   Közutak fenntartásának támogatása 1 498 
1.3. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása 1 500 
1.4. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása 15 
2. Egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok támogatása 0 

2.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül 
segítők bértámogatása   

2.2. Óvodaműködtetési támogatás   

3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak 
támogatása 7 799 

3.1. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 6 013 
3.1.1.   Rendszeres szociális segély 442 
3.1.2.   Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 4 263 
3.1.3.   Lakásfenntartási támogatás 1 308 
3.1.4.   Óvodáztatási támogatás   
3.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátáshoz 1 786 
3.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 0 

3.3.1.   Családsegítés   
3.3.2.   Gyermekjóléti szolgáltatás   
3.4. Szociális étkeztetés   
3.5. Házi segítségnyújtás   
3.6. Időskorúak nappali intézményi ellátása   
3.7. Gyermekek napközbeni ellátása   
3.8. Gyermekétkeztetés támogatása   
4. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása 1 070 
5. Működési támogatások összesen 14 250 
6. Központosított előirányzatok 12 292 

6.1. Üdülőhelyi feladatok támogatása 83 
6.2. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása 794 
6.3. e-útdíj 890 
6.4. "Nyári gyerekétkeztetés" 504 
6.5. 2013. évi bérkompenzáció 21 

6.6. Adósságkonszolidációban részt nem vett települési önkormányzatok 
fejlesztéseinek támogatás - felhalmozási célú 10 000 

7. Kiegészítő támogatás 926 
7.1. 2014. évi bérkompenzáció 233 
7.2. Szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás 693 
8. Támogatás összesen (5.+6.+7.) 27 468 

 „ 
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4. melléklet az 1/2015. (...) önkormányzati rendelethez 
 
„4. melléklet a 2/2014. (II.06.) önkormányzati rendelethez 

 
  

 
  Egyéb működési bevételek részletezése 

      

Megnevezés módosított 
előirányzat 

1. Közfoglalkoztatás 17 048 
2. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 0 
3. Erzsébet utalvány 534 
4. Működési célú támogatás államháztartáson belülről 17 582 

 
  Működési célú átvett pénzeszközök 

 Ezer Ft-ban 

Megnevezés módosított 
előirányzat 

1. Örkényi Takarékszövetkezet - Falunapi rendezvény támogatása 40 
2. Működési célú pénzeszközátvétel  államháztartáson kívülről  40 
 

„ 
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5. melléklet az 1/2015. (...) önkormányzati rendelethez 
„5. melléklet a 2/2014. (II.06.) önkormányzati rendelethez 

 Nem intézményi keretek közötti kormányzati funkciók kiadásának alakulása 
Ezer Ft-ban 

  

feladat 

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

  

Megnevezés Kormányzati 
funkciók 

Személyi 
juttatás 

Munka-
adókat 
terhelő 
járulék 

Dologi 
kiadások 

Szociál-
politikai 
juttatás 

Működési célú 
támogatásértékű 

kiadás 

Működési 
célú 

pénzeszköz-
átadás 

államház-
tartáson 
kívülre 

Általá-
nos 

tartalék 

Cél-
tartalék Beruházás Felújítás 

Felhalmozási 
célú 

pénzeszközátadás 
államháztartáson 

kívülre 

Felhal-
mozási 

célú 
támoga-
tásértékű 

kiadás 

Befektetési 
célú 

részesedés 
vásárlása 

Összesen 

Engedé-
lyezett 

létszám-
keret (fő) 

1. K Önkormányzat igazgatási tevékenysége  011130 5 883 1 533 7 786   11 029   28 534 0 200 11 200 200   150 66 515   

2. K Adó igazgatás 011220     60                     60   

3. Ö Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése  013350     4 600                     4 600   

4. Ö Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú 
közfoglalkoztatása 041233 16 482 2 224                       18 706   

5. K Szállítást kiegészítő tevékenység (Út) 045160     1 450           500         1 950   

6. K Települési hulladék vegyes (ömlesztett) 
begyűjtése, szállítása, átrakása 051030     630                     630   

7. K Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása 051040                           0   

8. K Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 052020                           0   

9. K Víztermelés, -kezelés, -ellátás 063020                           0   

10. K Közvilágítás 064010     1 360                     1 360   

11. K Zöldterület-kezelés (Park) 066010     900                     900   

12. K Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások 066020 1 868 495 164                     2 527 1 

13. K Könyvtári szolgáltatás 082044 732 148 190                     1 070   

14. Ö Civil szervezetek működési támogatása 084031         300 1 547               1 847   

15. K Ellátottak pénzbeli  10       9 743                   9 743   

16.   Összesen   24 965 4 400 17 140 9 743 11 329 1 547 28 534 0 700 11 200 200 0 150 109 908 1 

 
 
„ 

 



6. melléklet az 1/2015. (...) önkormányzati rendelethez 
 
 
„6. melléklet a 2/2014. (II.06.) önkormányzati rendelethez 

    
 

Egyéb működési kiadás részletezése 

    Működési célú támogatásértékű kiadás 

   
Ezer Ft-ban 

   
Megnevezés módosított 

előirányzat 
 
 

1. Lajosmizse Város Önkormányzata - gyermekétkeztetés 4 281 

 
2. Lajosmizse Közfeladat-ellátó Társulás 5 819 

 
3. Tűzoltóság 809 

 
4. Lajosmizsei Rendőrőrs 300 

 
5. Lajosmizsei Művelődési Ház - hírlap költség hozzájárulás  120 

 
7. Működési célú támogatásértékű kiadás összesen 11 329 

 
      

 
      

Működési célú pénzeszköz átadás Államháztartáson kívülre 

   
Ezer Ft-ban 

   
Megnevezés módosított 

előirányzat 
 
 

1. Non-profit szervezetek 1 250 

 
1.1.   Aranyi Állatotthon Alapítvány 200 

 
1.2.   Iskoláért Gyermekekért Alapítvány 400 

 
1.3.   Felsőlajosi Templomért Alapítvány 500 

 
1.4.   Lajosmizsei Labdarúgó Klub 50 

 
1.5   Húskirály Lovasudvar Sportegyesület 100 

 
2. Egyház 0 

 
3. Vállalkozások 297 

 
3.1.   Folyékony hulladék elszállítása 0 

 
3.2.   Orvos támogatása 297 

 
4. Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 1 547 

 „ 
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7. melléklet az 1/2015. (...) önkormányzati rendelethez 
 

„7. melléklet a  2/2014. (II.06.) önkormányzati rendelethez 
  Ellátottak pénzbeli juttatásai 

   Ezer Ft-ban 
    A. B. 

  Megnevezés Kormányzati 
funkciók 

módosított 
előirányzat 

1. Otthonteremtési támogatás     
2. GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása     

3. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni 
támogatása     

4. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítő gyermekvédelmi 
támogatás pótléka  104051   

5. Pénzben nyújtott óvodáztatási támogatás 104051   
6. Természetben nyújtott rendkívüli gyermekvédelmi támogatás     
7. Természetben nyújtott óvodáztatási támogatás      
8. Egyéb családi támogatás 104051 550 
9. Családi támogatások (01+…+08)   550 
10. Helyi megállapítású közgyógyellátás   200 

11. Betegséggel és fogyatékossággal kapcsolatos nem társadalombiztosítási 
ellátások    200 

12. Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 105010 5 600 
13. Egyéb foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások     
14. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (12+13)   5 600 
15. Hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez     
16. Lakásfenntartási támogatás 106020 1 500 
17. Adósságcsökkentési támogatás     
18. Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás     

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

20. Adósságkezelési szolgáltatásban részesülőknek kifizetett lakásfenntartási 
támogatás     

21. Egyéb lakhatással kapcsolatos ellátások     
22. Lakhatással kapcsolatos ellátások (15+…+21)   1 500 
23. Állami gondozottak pénzbeli juttatásai     
24. Oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai     
25. Intézményi ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai     
26. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (23+…+25)   0 
27. Hadigondozottak Közalapítványát terhelő hadigondozotti ellátások     
28. Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal által folyósított ellátások     
29. Rendszeres szociális segély 105010 670 
30. Önkormányzati segély 107060 430 
31. Természetben nyújtott rendszeres szociális segély     
32. Természetben nyújtott átmeneti segély 107060 200 
33. Természetben nyújtott temetési segély   230 
34. Rászorultságtól függő normatív kedvezmények     
35. Köztemetés 101150 43 

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

37. Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi 
előírások alapján adott természetbeni ellátás 107060 750 

38. Egyéb nem intézményi ellátások (27+…+30+34+…+37)   1 893 
39. Ellátottak pénzbeli juttatásai (9+11+14+22+26+38)    9 743 

„ 
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8. melléklet az 1/2015. (...) önkormányzati rendelethez 
 
 
„8. melléklet a 2/2014. (II.06.) önkormányzati rendelethez 

    
 

Felhalmozási kiadások részletezése 

   
Ezer Ft-ban 

 
  

Megnevezés 
módosított előirányzat 

 
önként vállalt feladat 

 1. Felújítások 11 200 

 1.1. Iskola u. 12. szám alatti Faluház kazáncseréje 5 200 

 1.2. 
Óvoda u. 4. szám alatti Meserét lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és 
Bölcsőde Felsőlajosi Tagintézmény épületének energetikai korszerűsítése 
- nyílászáró csere, homlokzat szigetelése 

6 000 

 2. Beruházások 700 

 2.1. Járdaépítés 500 

 2.2. Kisértékű tárgyi eszköz  200 

    
 

Egyéb felhalmozási kiadás részletezése 

   
Ezer Ft-ban 

   
Megnevezés 

módosított előirányzat 

 
önként vállalt feladat 

 
1. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás 0 

 
2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás Államháztartáson kívülre 200 

 
2.1.   Első lakáshoz jutók támogatása 200 

 
3. Befektetési célú részesedések vásárlása 150 

 
3.1.   Izsák-kom Kft. 150 

 
4. Egyéb felhalmozási célú kiadások 350 

„ 
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2. napirendi pont: 
Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének …/2015. (…) önkormányzati 
rendelete a 2015. évi költségvetésről 
 
Juhász Gyula polgármester: Mi bizottsági ülésen nem tárgyaltuk ezt az anyagot, de már 
beszélgettünk azért róla. Átalakult egy kicsit a bevételi oldalunk. A költségvetésünk főösszege 75.131 
eFt, a tartalékunk pedig 29.833 eFt, 500.000.-Ft-ot pedig céltartalékba tettünk az ebek befogására, ami 
már rendeződni is látszik, és úgy tűnik nem is lesz szükség a teljes összegre, 300.000.- Ft elég lesz rá. 
Az iparűzési adót tavaly 25 M Ft-ra terveztük, az idén 30 M Ft-ra, hiszen az idén még újabb 
vállalkozás is megkezdi működését a településen. Így bizakodva tekintünk az idei év elé ilyen 
tekintetben is. A gépjárműadó 40 %-a marad a településen, de abból is több folyt be tavaly, mint amit 
beterveztünk.  
 
Kun János alpolgármester 14.25 órakor megérkezett, így az ülés 5 fővel továbbra is 
határozatképes. 
 
Juhász Gyula polgármester: Köszöntjük alpolgármester urat is. A tartalékunk 29 M Ft, ami nagyon 
komoly összeg. Az ülés után részt veszünk egy előadáson, mely a 2014-20-as pályázati lehetőséget 
mutatja be, így nagyon fontos, hogy ha majd valamire pályázni szeretnénk, legyen elég önrészünk. Ez 
a 29 M Ft-os tartalék azt is biztosítja. A működési célú támogatásokat a 6. melléklet tartalmazza, 
ebben látható, hogy például a tűzoltóságnak 800.000.- Ft-ot adunk. Ezt fontosnak tartjuk mindannyian, 
hiszen nem mindegy, hogy ha baj van, Kecskemétről vagy Lajosmizséről jönnek a tűzoltók. A 
rendőrség támogatása is nagyon fontos, nekik 300.000.- Ft-ot adunk. A Társulásnak 12.263. eFt-ot 
adtunk át, ebben benne van az óvoda és az egészségügyi ellátás is. Ez tavaly 10.100. eFt volt, átalakult 
egy kicsit a támogatási rendszer, az óvodának kevesebbet kell adnunk, ha jól tudom a 
gyermekétkeztetésre semmit sem. Az óvoda támogatása egyébként az egyik legfontosabb dolog a 
településen, hiszen muszáj, hogy működjön. A táblázatban látható a sport és civil szervezetek 
támogatása is. A Húskirálynak az idén 200.000.- Ft-ot adnánk, hiszen tavaly nem vette igénybe, nem 
indult versenyen. Az idén viszont Szilvásváradon lesz a világbajnokság, így ennyivel tudnánk őt 
támogatni. A Lajosmizsei Labdarúgó Klubnak 50.000.- Ft, az Iskoláért Gyermekekért Alapítványnak 
500.000.- Ft, a Felsőlajosi Templomért Alapítványnak 1.000.000.- Ft, az orvosok támogatására pedig 
302.000.- Ft-ot adnánk. Itt szeretném elmondani, hogy június 28-án érsek úr fogja tartani a búcsút. 
Feladat még rengeteg van a templom körül addig.  
Van-e valakinek kérdése, véleménye, javaslata ezzel kapcsolatosan? Amennyiben nincs, kérem, aki 
elfogadja a rendelet-tervezetet, kézfelemeléssel jelezze.  Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 5 
igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi rendeletet alkotta: 
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Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2/2015. (...) önkormányzati rendelete 
 

a 2015. évi költségvetésről 
 
 

Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) 
bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a gazdasági kamarákról szóló 
1999. évi CXXI. törvény 37.§ (4) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró 
Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, Bács-Kiskun Megyei Agrárkamara 
véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 

 
1. Általános rendelkezések 

 
1. § 

 
(1) A rendelet hatálya kiterjed Felsőlajos Község Önkormányzatára (továbbiakban: 
Önkormányzat). 

 
2. § 

 
(1) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-

testület) az önkormányzati tevékenységek megvalósításáról e rendeletben megállapított 
egységes költségvetés szerint gondoskodik. 

 
 

(2) A Képviselő-testület Felsőlajos Község Önkormányzata 2015. évi költségvetésének 
 
a) tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét 43 131 e Ft-ban 

aa) működési költségvetést 43 131 e Ft-ban 
ab) felhalmozási költségvetést 0 e Ft-ban 

   
b) tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét 75 131 e Ft-ban 

ba) működési költségvetést 44 298  e Ft-ban 
bb) felhalmozási költségvetést 1 000 e Ft-ban 

bc) tartalékok 29 833 e Ft-ban 
melyből: általános tartalék 29 333  e Ft-ban 

           és céltartalék 500 e Ft-ban 
c) tárgyévi költségvetési hiány összegét 

állapítja meg. 
32 000 e Ft-ban 

   
d) A költségvetési hiány belső finanszírozására 

szolgáló előző évek maradványát 32 000 e Ft-ban 
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da) működési célra 32 000 e Ft-ban 

db) felhalmozási célra 0 e Ft-ban 
e) Költségvetési hiány belső finanszírozását 
meghaladó összegének külső finanszírozására 
szolgáló bevételek: Felhalmozási célú hitel 
felvétele 

 
 

0 

 
 

e Ft-ban 

hagyja jóvá.   

 
3. § 

 
(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi bevételi és kiadási főösszegnek jogcím-

csoportok, jogcímek szerinti részletezését az 1. melléklet szerint hagyja jóvá. 
 

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi bevételeinek részletezését a 2., 3., 4. 
mellékletek szerint hagyja jóvá. 
 

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi kiadásainak részletezését az 5., 6., 7., 8., 
9. mellékletek szerint hagyja jóvá. 
 

 
4. § 

 
(1) Az Önkormányzat az egységes költségvetést (bevételek beszedését, kiadások teljesítését) 

Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló törvény, az államháztartásról 
szóló törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló kormányrendelet, 
az államháztartás számviteléről szóló kormányrendelet, Magyarország gazdasági 
stabilitásáról szóló törvény, valamint a költségvetési rendelet előírásainak megfelelően 
hajtja végre a Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal útján. A költségvetés 
végrehajtásáért a polgármester felel. 
 

(2) A költségvetésben elkülönítetten szereplő és jóváhagyott beruházási előirányzatra csak 
olyan mértékben, és csak akkor lehet kötelezettséget vállalni, amilyen mértékben, és 
amikor az önkormányzathoz az erre elfogadott bevételi források rendelkezésre állnak. 

 
(3) A beruházások végrehajtása során mindenképpen elsőbbséget élvez a pályázaton nyert 

forrásból megvalósuló beruházás, illetve beruházásokkal kapcsolatos kötelezettségek 
teljesítése. 

 
(4) Az Önkormányzat által támogatott szervezetek kötelesek legkésőbb a tárgyév december 

31. napig a támogatott célnak megfelelő felhasználásról számlákkal igazolt írásbeli 
elszámolást készíteni. A folyó évi támogatás benyújtására csak az jogosult, akinek az 
előző évi támogatás számlákkal igazolt elszámolása elfogadásra került. 

 
(5) A költségvetés általános tartaléka az előre nem látható kötelező feladatok ellátásával 

kapcsolatosan használható fel. Az  általános tartalékkal való rendelkezés jogát két testületi 
ülés között legfeljebb 500.000,- forint mértékig a polgármesterre ruházza át a testület 
azzal a megkötéssel, hogy a Képviselő-testület döntéseit ezen joga gyakorlása közben 
felül nem bírálhatja. A két képviselő-testületi ülés közötti felhasználásról a polgármester 
köteles a soron következő képviselő-testületi ülésen beszámolni. A céltartalék csak a 
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meghatározott feladatokra használható fel, ettől eltérni csak a képviselő-testület döntése 
alapján lehet. 

 
(6) Az évközben esetlegesen jelentkező költségvetési hiány finanszírozásáról a Képviselő-

testület dönt. 
 

2. Záró rendelkezések 
 

5. § 
 

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba, rendelkezései 2015. január 1. 
napjától alkalmazandók. 
 
 
 

/: Juhász Gyula :/     /: dr. Balogh László:/ 
        polgármester                                                                      jegyző 
 
A kihirdetés ideje: 2015. ………. 
 
        /: dr. Balogh László :/ 

 jegyző 
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1. melléklet a 2/2015. (...) önkormányzati rendelethez 

Felsőlajos Község Önkormányzata 2015. évi bevételei 

    

Ezer 
Ft-ban 

Bevételek 

A. B. C. D. 
e r e d e t i   e l ő i r á n y z a t 

kötelező önként 
vállalt államigazgatási  

Összes
en  f e l a d a t 

1. Működési bevételek 40 846 0 2 285 43 131 
1.1. Működési bevételek 490 0 0 490 
1.2. Közhatalmi bevételek 34 000 0 0 34 000 
  1.2.1. Helyi adók és adójellegű bevételek 30 150 0 0 30 150 
  1.2.2. Átengedett központi adók  3 800 0 0 3 800 
  1.2.3. Egyéb közhatalmi bevételek 50 0 0 50 
1.3. Működési támogatások 6 356 0 1 735 8 091 
  1.3.1. Általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó 
támogatás 6 356 0 0 6 356 

  1.3.2. Központosított előirányzatokból működési célúak  0 0 0 0 
  1.3.3. Kiegészítő támogatás 0 0 0 0 
  1.3.4. Egyéb működési célú központi támogatás 0 0 0 0 
  1.3.5. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 0 0 1 735 1 735 
1.4. Egyéb működési bevételek 0 0 550 550 
  1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről 0 0 550 550 
  1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről  0 0 0 0 
  1.4.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel  0 0 0 0 
  1.4.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések  0 0 0 0 
2. Felhalmozási bevételek 0 0 0 0 
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek  0 0 0 0 
  2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése  0 0 0 0 
  2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei  0 0 0 0 
  2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei  0 0 0 0 
2.2. Felhalmozási támogatások 0 0 0 0 
  2.2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak 0 0 0 0 
  2.2.2. Fejlesztési célú támogatások  0 0 0 0 
2.3. Egyéb felhalmozási bevételek 0 0 0 0 
  2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről 0 0 0 0 
  2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 0 0 0 0 
  2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel  0 0 0 0 
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.) 40 846 0 2 285 43 131 
4. Finanszírozási bevételek 32 000 0 0 32 000 
4.1 Hiány belső finanszírozás bevételei 32 000 0 0 32 000 
  4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele 32 000 0 0 32 000 
    4.1.1.1. Működési célra 31 500 0   31 500 
    4.1.1.2. Felhalmozási célra 500 0   500 
  4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele 0 0 0 0 
    4.1.2.1. Működési célra       0 
    4.1.2.2. Felhalmozási célra       0 
4.2. Hiány külső finanszírozás bevételei 0 0 0 0 
  4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele       0 
  4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele       0 
  4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele       0 
  4.2.4. Értékpapírok kibocsátása       0 
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.) 72 846 0 2 285 75 131 
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Felsőlajos Község Önkormányzata 2015. évi kiadásai 

     
Ezer Ft-ban 

 
Kiadások 

A. B. C. D. 

 
e r e d e t i   e l ő i r á n y z a t 

 

kötelező önként 
vállalt  állami  Összesen  

 
f e l a d a t 

 
1. Működési kiadások 38 313 2 170 3 815 44 298 

 
1.1. Személyi juttatások 8 792     8 792 

 

1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó 2 181     2 181 

 
1.3. Dologi kiadások 13 975     13 975 

 
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai      3 815 3 815 

 
1.5. Egyéb működési célú kiadások 13 365 2 170 0 15 535 

 
  1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre 13 063 420   13 483 

 

  1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson 
kívülre 302 1 750   2 052 

 
  1.5.3. Elvonások és befizetések       0 

 
2. Felhalmozási kiadások 700 300 0 1 000 

 
2.1. Beruházások 700 0 0 700 

 
2.2. Felújítások 0 0 0 0 

 
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 300 0 300 

 
  2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre       0 

 

  2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson 
kívülre    300   300 

 
  2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átadás       0 

 
  2.3.4. Befektetési célú részesedések vásárlása       0 

 
3. Tartalékok 29 833 0 0 29 833 

 
3.1. Általános tartalék 29 333     29 333 

 
3.2. Céltartalék 500     500 

 
4. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3.) 68 846 2 470 3 815 75 131 

 
5. Finanszírozási kiadások 0 0 0 0 

 
6. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.) 68 846 2 470 3 815 75 131 

 
    

   
 

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) 1,00 
   

 
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 19,00 
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2. melléklet a 2/2015. (...) önkormányzati rendelethez 

Működési bevételek részletezése 

  
Ezer Ft-ban 

Megnevezés eredeti 
előirányzat 

1. Egyéb saját működési bevétel  485 
2. Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések    
3. Működési célú hozam- és kamatbevételek  5 
4. Működési bevételek összesen 490 
    

 Közhatalmi bevételek részletezése 

   
Megnevezés eredeti 

előirányzat 

1. Gépjárműadó  3 800 
2. Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek 3 800 
3. Idegenforgalmi adó  150 
4. Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után  30 000 
5. Talajterhelési díj   
6. Helyi adók és adójellegű bevételek   30 150 
7. Egyéb közhatalmi bevételek 50 
8. Közhatalmi bevételek összesen 34 000 
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3. melléklet a 2/2015. (...) önkormányzati rendelethez 

 
Önkormányzat működési támogatásainak részletezése 

  
Ezer Ft-ban 

Megnevezés eredeti 
előirányzat 

1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 3 791 
1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása 0 
1.2. Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatás 3 779 

1.2.1.   Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása 0 
1.2.2.   Közvilágítás fenntartásának támogatása 2 181 
1.2.3.   Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása 100 
1.2.4.   Közutak fenntartásának támogatása 1 498 
1.3. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása 0 
1.4. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása 0 
1.5. Üdülőhelyi feladatok támogatása 0 
1.6. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása 12 
1.7. A 2014. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása   
2. Egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok támogatása 0 

2.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők 
bértámogatása 0 

2.2. Óvodaműködtetési támogatás 0 
2.3. A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatása 0 
2.4. Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása 0 
3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 3 238 

3.1. Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése 1 735 
3.1.1.   Foglalkoztatást helyettesítő támogatás   
3.1.2.   Rendszeres szociális segély   
3.1.3.   Lakásfenntartási támogatás   
3.1.4.   Óvodáztatási támogatás   
3.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb tám. 1 503 
3.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 0 

3.3.1.   Családsegítés 0 
3.3.2.   Gyermekjóléti szolgáltatás 0 
3.4. Szociális étkeztetés 0 
3.5. Házi segítségnyújtás 0 
3.6. Időskorúak nappali intézményi ellátása 0 
3.7. Gyermekek napközbeni ellátása 0 
3.8. Gyermekétkeztetés támogatása 0 

3.8.1.   Gyermekétkeztetés bértámogatása 0 
3.8.2.   Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása 0 
3.9. Szociális ágazati pótlék   
4. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása 1 062 

4.1. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása 1 062 
4.2. A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása   
5. Működési támogatások összesen (1.+2.+3.+4.) 8 091 
6. Központosított előirányzatok 0 
7. Támogatások összesen (5.+6.) 8 091 
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4. melléklet a 2/2015. (...) önkormányzati rendelethez 

    Egyéb működési bevételek részletezése 
      

Megnevezés eredeti 
előirányzat 

1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen 550 

1.1. Működési célú támogatás központi költségvetési szervtől 550 

1.1.1. Közfoglalkoztatás 0 

1.1.2. Óvodáztatási támogatás 0 

1.1.3. Erzsébet utalvány 550 

1.2. Működési célú támogatás helyi önkormányzatoktól és költségvetési 
szerveiktől 0 

2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 0 

3. Egyéb működési bevételek összesen (1.+2.) 550 
 
 



5. melléklet a 2/2015. (...) önkormányzati rendelethez 
 Nem intézményi keretek közötti kormányzati funkciók kiadásának alakulása 

Ezer Ft-
ban 

  

feladat 

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

  

Megnevezés 
Kormányz

ati 
funkciók 

Személ
yi 

juttatás 

Munk
a-

adókat 
terhelő 
járulék 

Dologi 
kiadáso

k 

Szociál
-

politik
ai 

juttatás 

Működé
si célú 

támogat
ás 

államhá
z-

tartáson 
belülre 

Működési 
célú 

pénzeszkö
z-átadás 

államház-
tartáson 
kívülre 

Elvonáso
k és 

befizetése
k 

Általá
-nos 

tartalé
k 

Cél-
tartalé

k 

Beruház
ás 

Felújítá
s 

Felhalmozá
si célú 

pénzeszköz 
átadás 

államház-
tartáson 
kívülre 

Felhal-
mozási 

célú 
támoga-

tás 
államhá

z-
tartáson 
belülre 

Befekteté
si célú 

részesedé
s 

vásárlása 

Összese
n 

Engedé-
lyezett 

létszám-
keret (fő) 

1. K Önkormányzat igazgatási tevékenysége  011130 5 106 1 367 9 193   13 483     29 
333 500 700   300     59 982   

2. K Adó igazgatás 011220     50                       50   

3. Ö Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
(Piac) 013350     100                       100   

4. Ö Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 041231                             0   

5. Ö Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb 
időtartamú közfoglalkoztatása 041233 1 461 197                         1 658   

6. K Szállítást kiegészítő tevékenység (Út) 045160     1 400                       1 400   

7. K Települési hulladék vegyes (ömlesztett) 
begyűjtése, szállítása, átrakása 051030     100                       100   

8. K Települési hulladék kezelése, 
ártalmatlanítása 051040                             0   

9. K Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 052020                             0   
12
. K Víztermelés, -kezelés, -ellátás 063020                             0   

13
. K Közvilágítás 064010     1 700                       1 700   

14
. K Zöldterület-kezelés (Park) 066010     950                       950   

15
. K Város-, községgazdálkodási m.n.s. 

szolgáltatások 066020 1 493 419 350                       2 262 1 

16
. K Sportlétesítmények működtetése és 

fejlesztése 081030                             0   

Könyvtári szolgáltatás 082044 732 198 132                      17
. Ö Civil szervezetek működési támogatása 084031           2 052                 2 052   

18
. Ö Egyházak tevékenységének támogatása 084040                                 

19
. K Szociálpolitikai ellátás (2.7.melléklet) 10       3 815                     3 815   

20
. Ö Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 900020                             0   

21
.   Összesen   8 792 2 181 13 975 3 815 13 483 2 052 0 29 

333 500 700 0 300 0 0 75 131 1 

 



 6. melléklet a 2/2015. (...) önkormányzati rendelethez 

    
 Egyéb működési kiadások részletezése 

    
Működési célú támogatás államháztartáson belülre 

   Ezer Ft-ban 

   Megnevezés eredeti 
előirányzat 

 
 1. Tűzoltóság 800 

 2. Lajosmizsei Rendőrőrs 300 

 3. Lajosmizse Közfeladat-ellátó Társulás 12 263 

 4. Lajosmizsei Művelődési Ház - hírlap költség hozzájárulás  120 

 5. Működési célú támogatás államháztartáson belülre 13 483 

       
Működési célú pénzeszköz átadás Államháztartáson kívülre 

   Ezer Ft-ban 

   Megnevezés eredeti 
előirányzat 

 
 1. Civil szervezetek 1 750 

 1.1. Sportszervezetek 250 

 1.1.1.   Húskirály Lovasudvar Sportegyesület 200 

 1.1.2.   Lajosmizsei Labdarúgó Klub 50 

 1.2. Egyéb civil szervezetek 1 500 

 1.2.1.   Iskoláért Gyermekekért Alapítvány 500 

 1.2.2.   Felsőlajosi Templomért Alapítvány 1 000 

 2. Egyház 0 

 3. Vállalkozások 302 

 3.1.   Orvos támogatása 302 

 4. Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 2 052 
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 7. melléklet a 2/2015. (...) önkormányzati rendelethez 

    

 
Ellátottak pénzbeli juttatásai 

   Ezer Ft-ban 
    A. B. 

  Megnevezés Kormányzati 
funkciók 

eredeti 
előirányzat 

1. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők 
természetbeni támogatása 104051 550 

2. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítő 
gyermekvédelmi támogatás pótléka  104051   

3. Pénzben nyújtott óvodáztatási támogatás 104051 0 

4. Egyéb családi támogatás 104051   

5. Családi támogatások (1.+…+4.)   550 
6. Helyi megállapítású közgyógyellátás   200 

7. Betegséggel és fogyatékossággal kapcsolatos nem 
társadalombiztosítási ellátások    200 

8. Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 105010 786 

9. Egyéb foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások     

10. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások 
(8.+9.)   786 

11. Lakásfenntartási támogatás 106020 1 178 

12. Egyéb lakhatással kapcsolatos ellátások     

13. Lakhatással kapcsolatos ellátások (11.+12.)   1 178 
14. Rendszeres szociális segély 105010 51 

15. Települési támogatás 107060 1 050 

16. Egyéb nem intézményi ellátások (14.+15.)   1 101 

17. Ellátottak pénzbeli juttatásai (5.+10.+13.+16.)    3 815 
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8. melléklet a 2/2015. (...) önkormányzati rendelethez 

   Felhalmozási kiadások részletezése 

  
Ezer Ft-ban 

  Megnevezés eredeti előirányzat 

1. Beruházási kiadások 700 
1.1. Járdaépítés 500 
1.2. Tárgyi eszközök beszerzése 200 

2. Felújítási kiadások  0 

   Egyéb felhalmozási kiadás részletezése 

  
Ezer Ft-ban 

  Megnevezés eredeti előirányzat 

1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre 0 

2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 300 
2.1. Első lakáshoz jutók támogatása 300 

3. Befektetési célú részesedések vásárlása 0 

4. Egyéb felhalmozási célú kiadások (1.+2.+3.) 300 
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9. melléklet a 2/2015. (...) önkormányzati rendelethez 

   Felsőlajos Község Önkormányzata 2015. évi Céltartalék részletezése 

   
  

Ezer Ft-ban 

Megnevezés Eredeti előirányzat 

1. Kóbor ebek elszállítása 500 

2. Céltartalék összesen 500 
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Juhász Gyula polgármester: Mivel megérkezett a vendégünk, Kanalas Imre a Kecskeméti 
Városfejlesztő Kft-től, így az előadás idejére 14.40 órától szünetet rendelek el. 
 
SZÜNET 
 
Juhász Gyula polgármester: 16.05 órakor folytatjuk ülésünket, de Czigány Lajos képviselőnek el 
kellett mennie, de az ülés 4 fővel továbbra is határozatképes.  
 
3. napirendi pont: 
Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének …/2015. (…) önkormányzati 
rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 4/2012. (III. 27.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 
 
Juhász Gyula polgármester: Korábban már beszéltünk erről, hogy nagy mértékben megváltozik az 
ellátás rendszere, megkérem aljegyző asszonyt, mondja el a változásokat. 
 
Muhariné Mayer Piroska aljegyző: Tisztelt Képviselő-testület! 2015. március 1-től jelentős változás 
következik be. Egy ellátási forma, az aktív korúak ellátása átkerül a járáshoz, a szociális törvényből 
kikerül a lakásfenntartási támogatás, a méltányossági közgyógyellátás, így ezeket a rendeletünkből is 
ki kell vezetni. Az ellátórendszerben nem történik változás, csak  az önkormányzati segély átalakul, 
ezentúl települési támogatás lesz. E támogatás keretében az önkormányzat az általa támogatandónak 
ítélt, rendeletében szabályozott élethelyzetekre nyújthat támogatást.  Az önkormányzat kötelezettsége 
abban áll, hogy a települési támogatásról rendeletet alkosson. Annak eldöntése, hogy e támogatás 
keretében milyen célokra, mely feltételek teljesülése esetén, milyen összegű támogatást nyújt, teljes 
mértékben az önkormányzat mérlegelési jogkörébe tartozik. Az Szt. által szabott egyetlen 
kötelezettség az, hogy a képviselő-testület a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe 
került, valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére 
rendkívüli települési támogatást köteles nyújtani.  
A temetési segély maradna meg, mint települési támogatás, be is kértük a szolgáltatótól a helyben 
szokásos legolcsóbb temetés összegét, ez nem változott, tehát a segély összege 18.000.- Ft illetve 
20.000.- Ft.  
Mivel szorosan kapcsolódik ehhez az előterjesztéshez a következő napirendi pont is, elmondanám, 
hogy a Képviselő-testület átruházhatja a polgármesterre a döntési jogot, úgy ahogyan a köztemetést is 
célszerű lenne a polgármester hatáskörébe utalni.  
 
Juhász Gyula polgármester: Köszönöm szépen. Ami itt nálunk a településen nagy számban fordult 
elő, az a lakásfenntartási támogatás, ez biztos okoz majd némi problémát. Az önkormányzati segélyt 
eddig is próbáltuk leszorítani, de az biztos, hogy ezekben az ügyekben azonnal kell dönteni, nem 
várhatunk míg a testület összeül. 50 körül van azoknak a családoknak a száma, akik a lakásfenntartási 
támogatást igénybe veszik, 2.500.- Ft a minimum amit kapnak havonta, de van aki 4-5-7.000.- Ft-ot 
kap. Ez biztosan hiányozni fog majd nekik, így gondolom megemelkedik majd az igény a rendkívüli 
települési támogatásra. Az előterjesztés 8. oldalán, a 4. § (6) b) bekezdésében, mely így hangzik: -a 
4/A. § (1) bekezdése szerinti támogatásban részesített személyt kötelezi, hogy a folyósítást követő 60 
napon belül a felhasználást alátámasztó dokumentumokat (számla, nyugta) csatolja be- a kötelezi szót 
szerintem javítsuk felhívjuk-ra.  
 
Muhariné Mayer Piroska aljegyző: Még egy dolog. A temetési segélynél az egy főre jutó havi 
jövedelmet %-os formában  is meg kell határozni. Eddig a mindenkori öregségi nyugdíj 200%-a illetve 
300 %-a volt, családban illetve egyedül élőknél. 
 
Juhász Gyula polgármester: Akkor szerintem ezt emeljük meg 300% illetve 400 %-ra. A rendkívüli 
települési támogatás 1.000-50.000.- Ft-ig terjedne. Akkor igazából egy módosítást javaslok, mégpedig 
a kötelezi szót cseréljük ki a felhívja szóra. Van-e valakinek más módosítási javaslata, kérdése, 
véleménye?  
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Amennyiben nincs, kérem, aki elfogadja a rendelet-módosítást, az elhangzott módosítással együtt, 
kézfelemeléssel jelezze.  Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 4 igen szavazattal – ellenszavazat, 
tartózkodás nem volt - az alábbi rendeletet alkotta: 
 

Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
3/2015. (...) önkormányzati rendelete 

 az egyes szociális ellátásokról szóló 4/2012. (III. 27.)  
önkormányzati rendelet módosításáról 

 
Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a 
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (1) bekezdésében, 25. § (3) bekezdés 
b) pontjában, 32. § (3) bekezdésében, 45. § (1) bekezdésében, valamint a 132. § (4) bekezdés 
g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében 
eljárva a következőket rendeli el:  

1. § 
(1) Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének az egyes szociális ellátásokról 

szóló 4/2012. (III.27.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 1. § (4) 
bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:  

[Az egyes pénzbeli és természetbeni ellátások iránti kérelmek esetében] 
„e) a rendkívüli települési támogatás iránti kérelmet a 7. melléklet szerinti 
nyomtatványon lehet benyújtani.” 

2. § 

(1) A Rendelet 2. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
[Felsőlajos Község Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) az Szt.-ben 
meghatározott szociális ellátások közül az alábbiakat nyújtja:] 
 
  „b) települési támogatás” 
 

(2) A Rendelet 2. § (1) bekezdése a következő g) ponttal egészül ki: 
 
[Felsőlajos Község Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) az Szt.-ben 
meghatározott szociális ellátások közül az alábbiakat nyújtja:] 
 

 „g) rendkívüli települési támogatás.” 
3. § 

(1) A Rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
„4. § 

(1) Az Önkormányzat az Szt. 45. § (1) bekezdésében meghatározottak alapján a (2) 
bekezdésben meghatározott esetekben, figyelemmel a (4)-(5) bekezdésben foglaltakra, eseti 
jelleggel települési támogatást biztosít. 
(2) A települési támogatást az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való 
hozzájárulásra nyújtja az Önkormányzat. 
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(3) A települési támogatás megállapításához a Rendelet 2. melléklete szerinti 
kérelemnyomtatványt, a temetés költségeiről az eltemettető nevére kiállított számla eredeti 
példányát és a halotti anyakönyvi kivonatot kell benyújtani. 

(4) Nem állapítható meg települési támogatás  
a) ha a kérelmező családjában az egy főre jutó havi jövedelem meghaladja 

aa) családban élőként az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 
300 %-át,  

ab) egyedül élőként az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400 
%-át vagy   

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

c) ha a kérelmet az annak alapjául szolgáló eseményt követő 60 napon túl nyújtották 
be vagy 

d) annak a személynek, aki a hadigondozásról szóló törvény alapján temetési 
hozzájárulásban részesül. 

(5) A települési támogatás egyszeri összege a helyben szokásos legolcsóbb temetési költség 
mértékének 10%-a.  

(6) Az Önkormányzat a szociális ellátás felhasználásának ellenőrzése keretében  
a) a (2) bekezdés szerinti támogatásban részesített esetében a megállapított települési 
támogatás összegét vagy a kérelem elutasításának tényét az arról szóló határozat számával 
együtt a temetési számlára rá kell vezetni és a számlát a kérelmező részére vissza kell adni.  

b) a 4/A. § (1) bekezdése szerinti támogatásban részesített személyt felhívja, hogy a 
folyósítást követő 60 napon belül a felhasználást alátámasztó dokumentumokat (számla, 
nyugta) csatolja be.” 

4. § 

 (1) A Rendelet 4/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
„4/A. § 

(1) Az Önkormányzat az Szt. 45. § (3) bekezdésében foglaltak alapján, figyelemmel az Szt. 
45. § (4)-(5) bekezdésére,  az Szt. 7. § (1) bekezdésére rendkívüli települési támogatást nyújt.  

 (2) A rendkívüli települési támogatás egyszeri összege minimum 1.000.- Ft maximum 
50.000.- Ft.” 

5. § 
 
(1) A Rendelet 9. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(3) A szociális ellátás összege a jogerős határozat alapján a jogosult részére az 
Önkormányzat házipénztárából készpénzben kerül kifizetésre az alábbi rendben: 
a) a Rendelet 4. § (2) bekezdése alapján nyújtott támogatás házipénztári nyitvatartási 

időben kerül kifizetésre. 
b) a Rendelet 4/A. § (1) bekezdése alapján nyújtott támogatás a kérelem indokául 

szolgáló élethelyzet mérlegelését követően azonnal de legkésőbb 3 munkanapon 
belül kerül kifizetésre.” 

6. § 
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(1) A Rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 
(2) A Rendelet a 7. melléklettel egészül ki. 

7. § 
(1) A Rendelet 1. § (4) bekezdés a) pontjában „az önkormányzati segély” szövegrész helyébe 

„a települési támogatás” szöveg lép.  
(2) A Rendelet 7. § (1) bekezdésében „A polgármester” szövegrész helyébe „Az 

Önkormányzat” szöveg lép.  
(3) A Rendelet 7. § (2) bekezdésében „A polgármester” szövegrész helyébe „Az 

Önkormányzat” szöveg lép. 
 

8. § 
(1) Hatályát veszti a Rendelet: 

1. 1. § (4) bekezdésében a „pénzbeli és természetbeni” szövegrész, 
2. 2. § (1) bekezdés a) pontja, 

3. 2. § (1) bekezdés d) pontja, 
4. 2. § (1) bekezdés f) pontja. 

5. 3. §-a, 
6. 6. §-a,  

7. 8. §-a.  
8. 9. § (2) bekezdése. 

 
9. § 

 
(1) Ez a rendelet 2015. március 1. napján lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon 
hatályát veszti. 
 

 
Juhász Gyula                                                                 dr. Balogh László  
polgármester                                                                                jegyző 
 
 
 
 
A kihirdetés napja: 2015. ………….. 
                                                                                                      dr. Balogh László  
                                                                                                               jegyző 
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1. melléklet a 3/2015. (...) önkormányzati rendelethez 

 
„2. melléklet a 4/2012. (III.27.) önkormányzati rendelethez 

Kérelem –települési támogatás megállapításához 
1. A kérelmező adatai:  
1.1 az  igénylő neve : ……………………….…………………………………………….…… 
1.2 születéskori név: ……………………….…………………………………..……………… 
1.3 anyja neve: …………….……………………………………...…………………………… 
1.4 születési helye, ideje: ……………………………………………………………………… 
1.5 Lakóhelyének címe: ……………………..………………………………………………… 
1.6 Telefonszáma: ………………….………..………………………………………………… 
1.7 e-mail címe: …………………….………….……………………………………………… 
1.8 . rendszeres havi jövedelmének forrása: ….…………………………………..…………… 
1.9 rendszeres havi jövedelmének összege: …………………………………………………… 
2. A kérelmezővel egy háztartásban élők adatai: 

 A B C D E 

 Név Születési ideje rokonsági foka foglalkozása jövedelme* 

1      

2      

3      

4      

*: az igazolására szolgáló irat alapján 
3. Egy főre jutó havi családi nettó jövedelem: ....…………….............. Ft/hó. 
4. A kérelem rövid indokolása: 
……………………………..…………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………..…… 
A települési támogatás megállapítását  elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való 
hozzájárulásra kérem. 
Kijelentem, hogy az általam szolgáltatott adatok a valóságnak megfelelnek. 
Kijelentem, hogy az általam indított ügyben az ügy iktatási számáról, az eljárás megindításának 
napjáról, az ügyintézési határidőről, az ügy intézőjéről, valamint annak elérhetőségéről értesítést  

kérek – nem kérek 
Kijelentem, hogy a kért támogatás megállapítása esetén a fellebbezési jogomról lemondok. 
Nyilatkozom, hogy a kért támogatást  megállapítása esetén a 4. pontban megjelölt célra használom fel, 
és azzal 60 napon belül elszámolok. 
 

Felsőlajos, ………………..év………………….hó…………….nap. 

……………………………………………… 
                                                                                       Az igénylő aláírása” 
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2. melléklet a 3/2015. (...) önkormányzati rendelethez 

 
„7. melléklet a 4/2012. (III.27.) önkormányzati rendelethez 

Kérelem – rendkívüli települési támogatás megállapításához 
1. A kérelmező adatai:  
1.1 az  igénylő neve : ……………………….…………………………………………….…… 
1.2 születéskori név: ……………………….…………………………………..……………… 
1.3 anyja neve: …………….……………………………………...…………………………… 
1.4 születési helye, ideje: ……………………………………………………………………… 
1.5 Lakóhelyének címe: ……………………..………………………………………………… 
1.6 Telefonszáma: ………………….………..………………………………………………… 
1.7 e-mail címe: …………………….………….……………………………………………… 
2. A kérelmezővel egy háztartásban élők adatai: 

 A B C D 

 Név Születési ideje rokonsági foka foglalkozása 

1     

2     

3     

4     

3. A kérelem indokolása: 

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

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

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

A kérelem indokolását alátámasztó dokumentumok, igazolások ( pl: orvosi beutaló, elemi kár esetén 
bármely hivatalos szerv igazolása stb….) : 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….. 
Kijelentem, hogy az általam szolgáltatott adatok a valóságnak megfelelnek. 
Kijelentem, hogy az általam indított ügyben az ügy iktatási számáról, az eljárás megindításának 
napjáról, az ügyintézési határidőről, az ügy intézőjéről, valamint annak elérhetőségéről értesítést  
kérek – nem kérek 
Kijelentem, hogy a kért támogatást, megállapítása esetén a fellebbezési jogomról lemondok. 
Nyilatkozom, hogy a kért támogatást  a megállapítása esetén a 3. pontban megjelölt célra használom 
fel, és azzal 60 napon belül elszámolok. 

Felsőlajos , ………………..év………………….hó…………….nap. 

……………………………………………… 
                                                                                       Az igénylő aláírása” 
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4. napirendi pont: 
Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének …/2015. (…) önkormányzati 
rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 5/2011. (IV.12.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 
 
Juhász Gyula polgármester: Az előbb már beszéltünk róla, hogy a polgármester hatáskörébe 
helyeznénk át a települési támogatást, és a köztemetést. 
 
Makainé Antal Anikó ÜB elnök, képviselő: Az Ügyrendi Bizottság megtárgyalta, és elfogadásra 
javasolja az előterjesztést. 
 
Juhász Gyula polgármester: Köszönjük szépen. Van-e valakinek kérdése, véleménye, javaslata ezzel 
kapcsolatosan? Amennyiben nincs, kérem, aki elfogadja a rendelet-módosítást, kézfelemeléssel 
jelezze.  Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt - az alábbi rendeletet alkotta: 
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Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

4/2015. (...) önkormányzati rendelete 
a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 

5/2011. (IV.12.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
 
Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) 
bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Felsőlajos Község 
Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 5/2011. 
(IV.12.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1. a) pontjában biztosított véleményezési 
jogkörében eljáró Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 
 

1. § 
 
(1) Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési 
Szabályzatról szóló 5/2011. (IV.12.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 2. 
melléklete az 1. melléklet szerint módosul. 
 

2. § 
 

(1) Hatályát veszti a Rendelet 2. melléklet 18. pontja. 
 

 
3. § 

 
 
(1) Ez a rendelet 2015. március 1. napján lép hatályba és a hatályba lépését követő napon 

hatályát veszti. 
 
 
 
Juhász Gyula          dr. Balogh László  
polgármester         jegyző 
 
 
A rendelet kihirdetésének napja: 2015. …………….. 
 

 
                                                                  dr. Balogh László  

                                                                   jegyző 
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1. melléklet a 4/2015. (…) önkormányzati rendelethez 
 
 

 
 

1. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési 
Szabályzatról szóló 5/2011. (IV.12.) önkormányzati rendelete 2. mellékletének. 1. pontja 
helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
[ A Képviselő-testület által a polgármester hatáskörébe utalt ügyek] 
 
 
„1) Dönt a települési támogatás megállapításáról.”  
 

2. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési 
Szabályzatról szóló 5/2011. (IV.12.) önkormányzati rendelet 2. melléklete a következő 
19. ponttal egészül ki: 

 
[ A Képviselő-testület által a polgármester hatáskörébe utalt ügyek] 
 
„19. Gondoskodik az elhunyt személy közköltségen történő eltemettetéséről.” 
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5. napirendi pont: 
Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének …/2015. (…) önkormányzati 
rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 
közszolgáltatás helyi szabályairól szóló 4/2014. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
Juhász Gyula polgármester: Átadom a szót jegyző úrnak. 
 
dr. Balogh László jegyző: Tisztelt Képviselő-testület! Ugyanúgy állapítottuk meg a díjakat, mint 
tavaly, két tényezős, van egy fix díj a kiszállásért, és az elszállított m3 díja. A díj nem változott csak a 
szolgáltató neve, Faragó és Fia Kft helyett Faragó Környezetvédelmi Kft lett. 
 
Juhász Gyula polgármester: Köszönjük szépen. Tavaly Felsőlajosról 132 m3 szennyvizet szállítottak 
el, mindig panaszkodnak, hogy más is tevékenykedik itt rajtuk kívül. Van-e valakinek panasza rájuk? 
Mert én hallottam ilyeneket, hogy többet visznek el az aknából, mint amekkora az akna. A másik 
pedig, hogy ha 10 m3-t visz el, akkor is kétszer számolja fel a kiszállási díjat.  
 Van-e valakinek kérdése, véleménye, javaslata ezzel kapcsolatosan? Amennyiben nincs, kérem, aki 
elfogadja a rendelet-módosítást, kézfelemeléssel jelezze.  Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 4 
igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi rendeletet alkotta: 
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Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
5/2015. (...) önkormányzati rendelete 

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 
közszolgáltatás helyi szabályairól szóló 4/2014. (II.28.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 
 

Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a vízgazdálkodásról szóló 1995. 
évi LVII. törvény 44/C. § (2) bekezdés b) és e) pontjában, 45. § (6) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 13. § (1) bekezdés 11. pontjában, a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 
4. § (2) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a környezet védelmének 
általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (3) bekezdésében biztosított 
véleményezési jogkörben eljáró Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
Katasztrófavédelmi Hatósági Osztálya véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 

1. §  

(1) Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a nem közművel 
összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás helyi szabályairól 
szóló 4/2014. (II.28.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő 
rendelkezés lép: 
 
„(1) A közszolgáltatás teljesítésére jogosult, és kötelezett közszolgáltató a Faragó 
Környezetvédelmi Kft. (1085 Budapest, Baross u. 36.) (a továbbiakban: közszolgáltató).” 
 

2. §  
(1) Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a nem közművel 
összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás helyi szabályairól 
szóló 4/2014. (II.28.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 

 

3. §  
 
(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2015. március 1. napján lép 

hatályba. 
(2) A rendelet 1. melléklete 2015. április 1-jén lép hatályba. 
(3) A rendelet 2015. április 2. napján hatályát veszti. 

 
 Juhász Gyula  dr. Balogh László  
  polgármester            jegyző 
 
A rendelet kihirdetésének napja: 2015. ……………… 
 
  dr. Balogh László  
            jegyző 
 
 
     



40 
 

 

1. melléklet az 5/2015. (...) önkormányzati rendelethez 
 
 
 
„ 1. melléklet a 4/2014. (II.28.) önkormányzati rendelethez 

 
 
A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 

közszolgáltatás legmagasabb mértéke 
Általános forgalmi adó nélkül 

2015. április 1-től 2016. március 31-ig 
  
 
 

1. Alapdíj 4.395.- Ft/ürítési alkalom 
2. Ürítési díj 345.-Ft/m3 

„ 
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6. napirendi pont: 
Vízi közmű vagyon 2015. évi vagyonkezelési díjának megállapítása, vagyonkezelési szerződés 
módosítása 
 
Juhász Gyula polgármester: A Bácsvíz Zrt.  javaslata a 2015. évre vonatkozó vagyonkezelési díjra, 
az ivóvíz-szolgáltatás körében, a korábbi két évhez hasonlóan 5,64 Ft/m3 + áfa. Tehát a díj változatlan 
marad. Van-e még valakinek kérdése, véleménye, javaslata ezzel kapcsolatosan?  Amennyiben nincs, 
kérem, aki elfogadja a határozat-tervezetet, kézfelemeléssel jelezze.  Megállapítom, hogy a Képviselő-
testület 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi határozatot hozta: 
 
 
 
 
1/2015. (II. 18.) ÖH 
Vízi közmű vagyon 2015. évi vagyonkezelési díjának megállapítása,  
vagyonkezelési szerződés módosítása 

 

Határozat 

1.) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2013. január 1. 
napjával az önkormányzati tulajdonba átszállt vízi közművekre vonatkozóan a Bácsvíz Zrt.-vel 
határozatlan időtartamra megkötött vagyonkezelési szerződés 2. mellékletében a vagyonkezelési díjat 
a 2015. évre vonatkozóan ivóvíz-szolgáltatás körében 5,64 Ft/m3 + áfa összegben határozza meg.  

2.) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Juhász Gyula 
polgármestert, hogy a Vagyonkezelési szerződés III. számú módosítását, jelen határozat alapján 
aláírja.  

Felelős: Képviselő-testület  

Határidő: 2015. február 18.  

 
 
 
7. napirendi pont: 
Beszámoló a 2014. január 01-től 2014. december 31-ig tartó időszakban a Képviselő-testület által 
meghozott és 2014. december 31-ig lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról 
 
Juhász Gyula polgármester: Jegyző úr az előterjesztője az anyagnak, így átadom a szót.  
 
dr. Balogh László jegyző: Gondolom mindenki olvasta az anyagot, ha bármilyen kérdés van, szívesen 
válaszolunk.  
 
Juhász Gyula polgármester: Köszönöm szépen. Csak annyit szeretnék elmondani, hogy látom itt a 
kamerás határozatot is, hogy ugye egyszer kaptunk egy levelet, hogy felfüggesztették a pályázatokat, 
most pedig már forráshiányra hivatkozva el is utasították.  
Van-e valakinek kérdése, véleménye, javaslata ezzel kapcsolatosan?  Amennyiben nincs, kérem, aki 
elfogadja a határozat-tervezetet, kézfelemeléssel jelezze.  Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 4 
igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi határozatot hozta: 
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2/2015. (II. 18.) ÖH 
A 2014. január 01-től 2014. december 31-ig 
tartó időszakban a Képviselő-testület által meghozott 
és 2014. december 31-ig lejárt határidejű határozatainak  
végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadása 
 

Határozat 
 

Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a jegyző beszámolóját – a 2014. 
január 01-től 2014. december 31-ig tartó időszakban a Képviselő-testület által meghozott és 
2014. december 31-ig lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról – elfogadja. 
 
Határidő: 2015. február 18. 
Felelős: Képviselő-testület 

 
 
 
 
8. napirendi pont: 
Egyebek 
 
Juhász Gyula polgármester: Egyebek napirendi ponton belül szeretne valaki szólni? 
 
Majoros István képviselő: Szeretném megkérdezni, hogy a kamerával, amit beszéltünk a 
buszmegállóba, mi a helyzet? 
 
Juhász Gyula polgármester: Most a költségvetésünkben nem szerepeltettük ugyan, de egy kamerát a 
vendéglőhöz mindenképpen szeretnénk kitenni. Lehet, hogy nem is az emelné meg az árát, hogy hány 
darab kamerát helyeznénk ki, hanem a központi egység a drága. Kérünk be több árajánlatot, és akár a 
tartalék terhére meg tudnánk oldani. 
Másik dolog, hogy a költségvetésünkben a templom részére elfogadtuk az összeget, és szeretném 
elmondani, hogy az alapítvány már rendezte minden tartozását a NAV felé is. Mint említettem június 
28-án jön érsek úr, ő tartaná a búcsúi szentmisét. Lehet, hogy meg kellene határozni, hogy az adókból, 
perselypénzekből mire kellene költeni, hogy még szebb legyen addigra.  
Van-e még valakinek egyebek napirendi ponton belül mondanivalója? Amennyiben nincs, 
interpelláció következik. 
 
9. napirendi pont: 
Interpelláció 
 
 
Juhász Gyula polgármester: Interpelláció esetleg? Nincs. Mivel több napirendi pontunk nincs, így a 
mai Képviselő-testületi ülést 17.05 órakor bezárom.  
 
 

kmf. 
 
 

 
  /Juhász Gyula sk/           /dr. Balogh László sk / 
   polgármester                      jegyző  
 


