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Felsılajos Község  
Önkormányzata 
 II/116/5/2012. 
 
 
 

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 
2012. május 29-i ülés 

 
 
 
 

Az ülésen hozott rendeletek és határozatok száma és tárgya: 
 

 
 

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 9/2012 (...) önkormányzati 
rendelete a 2012. évi költségvetésrıl szóló 1/2012. (II.07.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 
 
Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 10/2012. (...) önkormányzati 
rendelete a községi kitüntetésrıl 
 
Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 11/2012. (...) önkormányzati 
rendelete az önkormányzat költségvetése és zárszámadása mérlegrendszerének tartalmi 
követelményeirıl szóló 1/2006. (II.15.) önkormányzati rendelet és a luxusadóztatással 
kapcsolatos települési átlagértékek meghatározásáról szóló 5/2006. (III. 31.) 
önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésérıl 
 
 
 
20/2012. (V. 29.) ÖH.  Kollégiumi ellátás megszüntetése 
 
21/2012. (V. 29.) ÖH.  Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai  
    ellátásának átfogó értékelése 
 
22/2012. (V. 29.) ÖH.  Felsılajos Község Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és 
    Szociális Intézménye átfogó beszámolója a 2011. évi tevékenységérıl 
 
23/2012. (V. 29.) ÖH.  Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatalának beszámolója a 
    2011. évben végzett munkájáról 
 
24/2012. (V. 29.) ÖH.  Belsı Ellenırzési Társulási Megállapodás módosítása 
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J e g y z ı k ö n y v 
 

Készült: Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. május 29-én 13.00 
órakor a Faluházban megtartott ülésérıl. 
 
Jelen vannak: Juhász Gyula polgármester, Kun János alpolgármester, Majoros István, 
Makainé Antal Anikó, Czigány Lajos képviselık. A Képviselı-testület létszáma összesen 5 
fı. 
 
Tanácskozási joggal meghívottak: 
Basky András    Lajosmizse polgármestere 
Kutasiné Nagy Katalin  jegyzı     
Muhariné Mayer Piroska  aljegyzı 
Rostásné Rapcsák Renáta  Felsılajosi Kirendeltség vezetı 
Gáspár Vilmos   Pénzügyi szakértı 
Gulyás Attiláné   pénzügyi csoportvezetı 
Kocsis Györgyné   óvodavezetı 
Józsáné dr. Kiss Irén   Egyszi vezetı 
dr. Mészáros Petike Zsuzsanna gyermekjóléti szolgálat vezetıje 
Köleszné Hanák Gabriella  Egyszi vezetı helyettes 
Szarkáné Jurászik Zita  óvoda tagintézményvezetı  
Szabó Márta 
  
Jegyzıkönyvvezetı:    Terenyi Helga 
 
 
Juhász Gyula polgármester: Tisztelettel köszöntök mindenkit, aki a mai ülésünkön 
megjelent. Külön köszöntöm Basky András polgármester urat, jegyzı asszonyt, aljegyzı 
asszonyt, Kocsis Györgyné óvodavezetıt, Józsáné dr. Kiss Irént, az egészségház vezetıjét. 
Javasolom, hogy a meghívóban szereplı napirendi pontotok sorrendjén változtassunk, 
mégpedig a 3, 4, 6, 7, 8, 9-es napirendi pontot vegyük elıre, tekintettel a meghívott 
vendégekre. Kérdezem, hogy van-e valakinek ezzel kapcsolatosan más javaslata? 
Amennyiben nincs, kérem, aki egyetért így a napirendi pontokkal, kézfeltartással jelezze. 
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt - az alábbi napirendi pontotokat fogadta el: 
 
 Napirend 

 
Elıterjesztı 

1.  
 

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének .../2012. (...) 
önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésrıl szóló 1/2012. (II.07.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 

Juhász Gyula 
polgármester 

2. Kollégiumi ellátás biztosításával kapcsolatos döntés Juhász Gyula 
polgármester 

3. Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának 
értékelése 
 

Juhász Gyula 
polgármester 

4. Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális 
Intézményének átfogó beszámolója a 2011. évben végzett tevékenységérıl 
 

Juhász Gyula 
polgármester 

5. 
 

Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatalának beszámolója a 2011. évben végzett 
munkájáról 

Kutasiné Nagy 
Katalin jegyzı 
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6. 
 

 
Egyebek 
 

 
Juhász Gyula 
polgármester 

7. 
 
 
8. 
 
 
 
 
 
 
9. 
 
10. 
 
 
 
1. 

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı – testületének ….../2012. (......) 
önkormányzati rendelete a községi kitüntetésrıl   
 
Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének …/2012. (…) 
önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetése és zárszámadása 
mérlegrendszerének tartalmi követelményeirıl szóló 1/2006. (II.15.) 
önkormányzati rendelet és a luxusadóztatással kapcsolatos települési átlagértékek 
meghatározásáról szóló 5/2006. (III. 31.) önkormányzati rendelet hatályon kívül 
helyezésérıl 
 
Belsı Ellenırzési Társulási Megállapodás módosítása 
 
Interpelláció 
 

Zárt ülés 
 

Miniszteri elismerés kezdeményezése 

Juhász Gyula 
polgármester 
 
Juhász Gyula 
polgármester 
 
 
 
 
 
Juhász Gyula 
polgármester 
 
 
 
 
Juhász Gyula 
polgármester 

 
 
 
 
 
 
 
1. napirendi pont: 
Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének .../2012. (...) önkormányzati 
rendelete a 2012. évi költségvetésrıl szóló 1/2012. (II.07.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 
 
Juhász Gyula polgármester: A költségvetési rendeletünk módosítására azért volt szükség, 
mert a 2011. évi zárszámadás eredményeként 27 e Ft-tal kevesebb lett az elızı évi 
pénzmaradvány összege, mint amennyit a 2012. évi költségvetési rendelet tartalmaz, valamint 
a 2012. január 1-tıl 2012. június 30-ig terjedı idıszakra elszámolható bérkompenzáció 
összege nem szerepel a 2012. évi költségvetési rendeletben. Van-e valakinek kérdése, 
véleménye, javaslata ezzel kapcsolatban? Amennyiben nincs, kérem, kézfelemeléssel 
szavazzunk.  
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt - az alábbi rendeletet alkotta: 
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Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 
9/2012 (...) önkormányzati rendelete 

a 2012. évi költségvetésrıl szóló 1/2012. (II.07.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 

Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete az államháztartásról szóló 2011. 
évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990 évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében és a helyi 
önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális 
alárendeltségő szervek feladat- és hatásköreirıl szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) 
bekezdés d) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következıket rendeli el: 
 

1. § 
 

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének a 2012. évi költségvetésrıl szóló 
1/2012. (II.07.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: önkormányzati költségvetési rendelet)  
3. § (2) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: 
 
„(2) A Képviselı-testület az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének 
 
 

a) tárgyévi költségvetési bevételek fıösszegét 73 895 e Ft-ban 

aa) mőködési költségvetést 70 691 e Ft-ban 

    ab) felhalmozási költségvetést 3 204 e Ft-ban 

b) tárgyévi költségvetési kiadások fıösszegét 90 519 e Ft-ban 

ba) mőködési költségvetést 80 166 e Ft-ban 

bb)  felhalmozási költségvetést 6 487 e Ft-ban 

bc) pénzforgalom nélküli kiadások 3 866 e Ft-ban 

melybıl általános tartalék 3 866 e Ft-ban 

és céltartalék  e Ft-ban 

c) tárgyévi költségvetési hiány (mőködési) összegét 16 624 e Ft-ban 

állapítja meg.   

   

d) A költségvetési hiány belsı finanszírozására szolgáló 
elızı évek pénzmaradványát 

16 624 e Ft-ban 

da) mőködési célra 10 137 e Ft-ban 

db) felhalmozási célra 6 487 e Ft-ban 

hagyja jóvá.   

„ 
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2. § 

 
(1) Az önkormányzati költségvetési rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 
 
(2) Az önkormányzati költségvetési rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép. 
 
(3) Az önkormányzati költségvetési rendelet 2.3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép. 
 
(4) Az önkormányzati költségvetési rendelet 2.6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép. 
 
(5) Az önkormányzati költségvetési rendelet 3. melléklete helyébe az 5. melléklet lép. 
 
(6) Az önkormányzati költségvetési rendelet 4. melléklete helyébe a 6. melléklet lép. 

 
(7) Az önkormányzati költségvetési rendelet 5. melléklete helyébe a 7. melléklet lép. 
 

 
3. § 

 
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követı 3. napon lép hatályba és a hatályba lépését követı 

napon hatályát veszti. 
 
 
 

/ Juhász Gyula  /    / Kutasiné Nagy Katalin / 
polgármester                jegyzı 

 
 
E rendelet kihirdetésének napja: 2012……. 
 
                                                                                                / Kutasiné Nagy Katalin  / 
                                                                                                                 jegyzı                    
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  1. melléklet a 9/2012. (...) önkormányzati rendelethez 
„1. melléklet az 1/2012. (II.07.) önkormányzati rendelethez 

  

Felsılajos Község Önkormányzat 2012. évi költségvetési mérlege  
   Ezer Ft-ban 

Megnevezés eredeti elıirányzat Megnevezés eredeti elıirányzat 
1. Költségvetési bevételek   2. Költségvetési kiadások   
1.1. Mőködési költségvetés 70 691 2.1. Mőködési költségvetés 80 166 
1.1.1 Mőködési bevételek  1 239 2.1.1. Személyi juttatások 14 730 

1.1.2. Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei * 47 443 
2.1.2. Munkaadókat terhelı járulékok és 
szociális hozzájárulási adó 

4 188 

1.1.3. Mőködési támogatások * 21 959 2.1.3. Dologi kiadások és egyéb folyó 
kiadások 

17 599 
1.1.4. Egyéb mőködési bevételek* 50 2.1.4. Egyéb mőködési kiadások * 43 649 
    2.1.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai   
1.2. Felhalmozási költségvetés 3 204 2.2. Felhalmozási költségvetés 6 487     
1.2.1. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek*   2.2.1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val 5 887 
1.2.2. Felhalmozási jellegő támogatások   3 204 2.2.2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val  
1.2.3. Egyéb felhalmozási bevételek*   2.2.3. Egyéb felhalmozási kiadások* 600 
1.3. Támogatási célú kölcsönök visszatérülése, 
igénybevétele 

0 2.3. Támogatási célú kölcsönök 
nyújtása, törlesztése 

0 
1.3.1. Mőködési célra   2.3.1. Mőködési célra   
1.3.2. Felhalmozási célra   2.3.2. Felhalmozási célra   
1.4. Pénzforgalom nélküli bevételek   2.4. Pénzforgalom nélküli kiadások  3 866 

1.5. Költségvetési bevételek 
összesen:1.1.+1.2.+1.3.+1.4. 73 895 2.5. Költségvetési kiadások összesen: 

2.1.+2.2.+2.3.+2.4. 90 519 

1.6. Elızı évek pénzmaradványának igénybevétele  16 624     
1.6.1. Mőködési célra 10 137     
1.6.2. Felhalmozási célra 6 487     
1.7. Finanszírozási bevételek összesen   2.6. Finanszírozási kiadások összesen   

1.8.Tárgyévi bevételek, a belsı és külsı finanszírozási 
mőveletekkel együtt: 90 519 2.7.Tárgyévi kiadások, a belsı és külsı 

finanszírozási mőveletekkel együtt:  90 519 
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 2. melléklet a 9/2012. (...) önkormányzati rendelethez 
„2. melléklet az 1/2012.(II.07.) önkormányzati rendelethez 

Felsılajos Község Önkormányzat 2012. évi bevételei 
  Ezer Ft-ban 

  
Megnevezés eredeti 

elıirányzat 
  1. Költségvetési bevételek   
  1.1. Mőködési bevételek 70 691 
  1.1.1. Mőködési bevételek  1 239 
  1.1.2. Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei  47 443 
    1.1.2.1. Helyi adók  25 525 
    1.1.2.2. Átengedett központi adók  21 138 
    1.1.2.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek  780 
  1.1.3. Mőködési támogatások 21 959 
    1.1.3.1. Normatív hozzájárulások  7 949 
    1.1.3.2. Központosított elıirányzatokból mőködési célúak    
    1.1.3.3. Helyi önkormányzatok kiegészítı támogatása    
    1.1.3.4. Helyi önkormányzatok által fenntartott, ill. támogatott elıadó-

mővészeti szervezetek támogatása (16/44) 
  

    1.1.3.5. Normatív kötött felhasználású támogatások  6 563 
  1.1.4. Egyéb mőködési bevételek 7 447 
   1.1.4.1. Támogatásértékő mőködési bevételek összesen    

  

     1.1.4.1.1.ebbıl: támogatás értékő mőködési bevételek     
társadalombiztosítási alapból  alaptól  

  

  
  1.1.4.2. Mőködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl 50 

    1.1.4.3. Elızı évi mőködési célú elıirányzat-maradvány, pénzmaradvány 
átvétel (09/53) 

  
    1.1.4.4. Elızı évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések    
  1.2.. Felhalmozási bevételek  3 204 
  1.2.1. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek    
    1.2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése    
    1.2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tıke bevételei   
    1.2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei    
  1.2.2. Felhalmozási támogatások  3 204 
    1.2.2.1. Központosított elıirányzatokból fejlesztési célúak    
    1.2.2.2. Fejlesztési célú támogatások    
  1.2.3. Egyéb felhalmozási bevételek   
    1.2.3.1. Támogatásértékő felhalmozási bevételek összesen    

  

  1.2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl 
(08/41) 

  

    1.2.3.3. Elızı évi felhalmozási célú elıirányzat-maradvány, 
pénzmaradvány átvétel (09/61) 

  
  1.3. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele    
  1.4. Pénzforgalom nélküli bevételek   
  1.5. Költségvetési bevételek összesen 1.1.+1.2.+1.3.+1.4. 73 895 
  1.6. Elızı évek pénzmaradványának igénybevétele  16 624 
  1.6.1. Mőködési célra 10 137 
  1.6.2. Felhalmozási célra 6 487 
  1.7. Finanszírozási bevételek összesen   

  

1.8. Tárgyévi bevételek, a belsı és külsı finanszírozási mőveletekkel 
együtt 

90 519 
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3. melléklet a 9/2012. (...) önkormányzati rendelethez 

  

„2.3. melléklet az 1/2012.(II.07.) önkormányzati rendelethez 
 

  

Mőködési támogatások részletezése 
 Ezer Ft-ban 

Megnevezés eredeti 
elıirányzat 

1.Normatív hozzájárulások  7 949 
       1.1. Lakosságszámhoz kötött  4 894 
       1.2 Feladatmutatóhoz kötött  3 055 
       1.2.1. Szociális feladatokra 3 006 
       1.2.2. Globális feladatokra 4 943 
2. Normatív kötött felhasználású támogatások  6 563 
3. Egyes szociális feladatok támogatása  6 563 
4. Támogatásértékő mőködési bevétel központi költségvetési 7 447 
5. Mőködési támogatások összesen 21 959 
  

  

 
4. melléklet a 9/2012. (...) önkormányzati rendelethez 

  

„2.6. melléklet az 1/2012.(II.07.) önkormányzati rendelethez 
  

Elızı évek pénzmaradványának részletezése 
  

 Ezer Ft-ban 

Megnevezés eredeti 
elıirányzat 

1. Mőködési célú pénzmaradvány 10 137 
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány 6 487 
3. Elızı évek pénzmaradványa összesen 16 624 
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 5. melléklet a 9/2012. (...) önkormányzati rendelethez 

 
„3. melléklet az 1/2012.(II.07.) önkormányzati rendelethez 
 

Felsılajos Község Önkormányzat 2012. évi kiadásai 
   
  Ezer Ft-ban 

  Megnevezés eredeti 
elıirányzat 

  1. Költségvetési kiadások   
  1.1. Mőködési kiadások 80 166 
  1.1.1. Személyi juttatás  14 730 
  1.1.2. Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó 4 188 
  1.1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások 17 599 
  1.1.4. Egyéb mőködési kiadások: 43 649 
    1.1.4.1. Támogatásértékő mőködési kiadások  32 288 
    1.1.4.2. Mőködési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre  2 668 
    1.1.4.3. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás  8 193 
    1.1.4.4. Elızı évi mőködési célú elıirányzat maradvány, pénzmaradvány 

átadás (04/47) 
  

  1.1.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai    
  1.2. Felhalmozási kiadások 6 487 
  1.2.1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val  5 887 
  1.2.2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val   
  1.2.3. Egyéb felhalmozási kiadások 600 
    1.2.3.1. Támogatásértékő felhalmozási kiadások    
    1.2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre  600 

  

  1.2.3.3. Elızı évi felhalmozási célú elıirányzat maradvány, 
pénzmaradvány átadás  

  

  1.3. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése    
  1.4. Pénzforgalom nélküli kiadások 3 866 
    1.4.1.ebbıl: általános tartalék 3 866 
    1.4.2.           céltartalék  

  

1.5. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított 
támogatás  

  

  1.6. Költségvetési kiadások összesen 1.1.+1.2.+1.3.+1.4. 90 519 
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6. melléklet a 9/2012. (...) önkormányzati rendelethez 
„4. melléklet az 1/2012.(II.07.) önkormányzati rendelethez 

Nem intézményi keretek közötti feladatok kiadásainak alakulása tevékenységenként 

Megnevezés Szakfeladat Foglalkoztatottak 
száma 

Személyi 
juttatás 

Munkaadót 
terhelı 
szociális 

hozzájárulási 
adó 

Dologi 
kiadás 

Szociál-
politikai 
ellátás 

Mőködési  
célú végleges 
pénzeszköz- 

átadás és 
támogatásértékő 

kiadás 

Tartalék 
 

Felhalmozási 
kiadás 

Összesen 

1. Szennyvíz győjtés 370000    90     90 
2. Községi hulladék 381103    410     410 
3. Út, autópálya építése 421100        500 500 
4. Közutak üzemeltetése 522001    2 000     2 000 
5. Zöldterület-kezelés 813000    660    800 1 460 
6. Önkormányzati igazgatási 
tevékenység 

841126  6 018 1 625 12 126  32 788 3 866 4 587 61 010 

7. Adók beszedése 841133    60     60 
8. Közvilágítás 841402    2 228     2 228 
9. Város és községgazdálkodás 841403 1 1 532 368 25     1 925 
10. Rendszeres szociális segély 882111     554    554 
11. Idıskorúak járadéka 882112     650    650 
12. Lakásfenntartási támogatás 
normatív 

882113     1 296    1 296 

13. Helyi lakásfenntartási támogatás 882114     6    6 
14. Ápolási díj alanyi jogon 882115   255  1 062    1 317 
15. Átmeneti segély 882122     152    152 
16. Temetési segély 882123     181    181 
17. Mozgáskorlátozottak közlekedési 
támogatása 

882125     42    42 

18. Közgyógyellátás 882202     146    146 
19. Köztemetés 882203          
20. Önkormányzat által nyújtott 
lakástámogatások 

889942        100 100 

21. Civil szervek mőködési támogatása 890301      2 668  500 3 168 
22. Bérpótló juttatásra jogosultak rövid 
idıtartamú közfoglalkoztatása 

890441  7 180 1 940      9 120 
23. Foglalkoztatást helyettesítı 
támogatás 

     4 104    4 104 

24. Önkormányzat 
mindösszesen 

 1 14 730 4 188 17 599 8 193 35 456 3 866 6 487 90 519 
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  7. melléklet a 9/2012. (...) önkormányzati rendelethez 
 
„5. melléklet az 1/2012.(II.07.) önkormányzati rendelethez 

Elıirányzat felhasználási ütemterv 
 

 
 
 
 
 

Megnevezés január február március április május június július augusztus szeptember október november december ÖSSZESEN 

1. Pénzmaradvány 16 624            16 624 
2.Bevételi többlet  12 997 8 828 20 612 13 066 9 384 5 659 5 013 3 356 10 109 10 666 10 047  
3.Mőködési bevételek 103  88 103 97 75 82 110 100 72 110 85 214 1 239 
4.Önkormányzat sajátos 
mőködési bevételek 

1 095 1 095 16 532 1 095 1 095 1 095 1 095 1 095 16 532 1 095 1 095 4 524 47 443 

5.Mőködési támogatás 1 847 1 820  1 821 1 821 1 820 1 820 1 821 1 820 1 821 1 820 1 820 1 908 21 959 
6.Egyéb mőködési bevételek 
7. Felhalmozási bevételek 

     50     
3 204 

  
 

50 
3 204 

8. Bevételek 
összesen 

19 669 16 000 27 284 23 625 16 056 12 431 8 685 8 028 21 781 16 338 13 666 16 693 90 519 

9. .Mőködési célú és 
támogatás értékő kiadás 

2 955 2 955 2 955 2 955 2 955 2 955 2 955 1 955 3 955 2 955 1 905 4 001 35 456 

10. Önkormányzat mőködési 
kiadásai 

3 717 3 717 3 717 3 717 3 717 3 717 717 2 717 7 717 2 717 1 717 6 826 44 710 

11. Felhalmozási kiadás  500  3 887  100      2 000 6 487 
12. Tartalékok            3 866 3 866 

13. Kiadások 
összesen 

6 672 7 172 6 672 10 559 6 672 6 772 3 672 4 672 11 672 5 672 3 619 16 693 90 519 
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2. napirendi pont:  
Kollégiumi ellátás biztosításával kapcsolatos döntés 
 
Juhász Gyula polgármester: Megkérem Basky András polgármester urat, hogy 
tájékoztasson minket a kollégiummal kapcsolatban. 
 
Basky András Lajosmizse polgármester: Köszönöm szépen, csak néhány gondolatot 
szeretnék elmondani. Jelenleg 80 gyermek van a kollégiumban, de az új törvényi elıírások 
miatt a jövıben csak a 10 év feletti gyerekeket lehet elhelyezni a kollégiumban, így kb 40 
gyermek lenne, aki igénybe vehetné. Így a kollégium fenntartása nagyon sokba kerülne, ezt 
sajnos nem tudjuk felvállalni. Nem könnyő ez a döntés, hiszen azok a gyerekek, akik itt 
vannak, sokszor jobb körülmények között vannak itt, mint otthon. Jelenleg két lehetıség van, 
vagy átveszi a megye a feladatot, vagy megszüntetjük a kollégiumot. A szállításban tudunk 
segítséget nyújtani azoknak a gyerekeknek, akik erre rászorulnak. Ha jól tudom 1 felsılajosi 
gyermek van, akit érint a kollégium megszüntetése. 
 
Juhász Gyula polgármester: Köszönjük szépen a kiegészítést. Az elıterjesztésben is 
részletesen benne van minden, a költségek kiszámolása, stb. Sajnáljuk nagyon, hogy ennek 
így kellett történnie. A határozat-tervezetet szeretném kiegészíteni az alábbi szövegrésszel az 
1) bekezdésben: „ abban az esetben, amennyiben a gesztor önkormányzat döntésének 
meghozataláig a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal szakvéleménye megérkezik.”  
Van-e valakinek kérdése, véleménye, javaslata? Amennyiben nincs, kérem, kézfelemeléssel 
szavazzunk.  
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt - az alábbi határozatot hozta: 
 
20/2012. (V. 29.) ÖH. 
Kollégiumi ellátás megszüntetése 

 
 

Határozat 
 

1.) Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete dönt arról, hogy 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete és Felsılajos Község 
Önkormányzatának Képviselı-testülete között közoktatási feladatok ellátására létrejött 
társulási megállapodás módosításával egyetért, azzal. hogy abból a kollégiumi 
feladatellátás kerüljön ki Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testülete által 
meghatározott tanévtıl, abban az esetben, amennyiben a gesztor önkormányzat 
döntésének meghozataláig a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal szakvéleménye 
megérkezik.  

2.) Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete felhatalmazza a 
polgármestert Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete és Felsılajos 
Község Önkormányzatának Képviselı-testülete között közoktatási feladatok ellátására 
létrejött társulási megállapodásnak a határozat 1.) pontjában foglaltak szerinti 
módosítására, annak aláírására. 

 
 

Felelıs: Képviselı-testület  
Határid ı: 2012. május 29. 
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3. napirendi pont:  
Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának értékelése 
 
Juhász Gyula polgármester: Köszönjük ezt a terjedelmes beszámolót. Volt egy 
gyermekvédelmi konferencia, melyen mi is részt vettünk, ezt is nagyon köszönjük. Sok 
érdekes dolog hangzott itt el, nagyon érdekes volt az összes elıadás.  
 
Rostásné Rapcsák Renáta kirendeltség vezetı: Csak egy kiegészítést szeretnék tenni. Az 
elıterjesztés 7. oldalán elírásra került egy szám, a kiegészítı gyermekvédelmi támogatás 
összege nem 6270.- Ft, hanem 8400.- Ft. 
 
Juhász Gyula polgármester: Köszönjük szépen a helyesbítést.  
Van-e valakinek kérdése, véleménye, javaslata ezzel kapcsolatban?  Amennyiben nincs, 
kérem, kézfelemeléssel szavazzunk.  
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt - az alábbi határozatot hozta: 
 
 
21/2012. (V. 29.) ÖH. 
Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
feladatai ellátásának átfogó értékelése 

     Határozat 
 

Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a 149/1997. (IX. 10.) 
Kormányrendelet 10. számú melléklete tartalmi követelményeinek megfelelı, és az 
önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló – az 
elıterjesztés mellékletét képezı - átfogó értékelést elfogadja. 

 

Felelıs: Képviselı-testület 
Határid ı: 2012. május 29. 
 
 
 
4. napirendi pont:  
Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális 
Intézményének átfogó beszámolója a 2011. évben végzett tevékenységérıl 
 
Juhász Gyula polgármester: Volt alkalmam az intézményt áttekinteni, az látszik, hogy 
nagyon jó gazdája van az egészségháznak. Látszik az is, hogy az orvosok is sorba térnek 
vissza, folyamatosan átszervezıdik az egész, nagyon jó a kihasználtsága az épületnek. 
Gratulálok a szép munkához. Van-e valakinek kérdése, véleménye, javaslata ezzel 
kapcsolatban?  Amennyiben nincs, kérem, kézfelemeléssel szavazzunk.  
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt - az alábbi határozatot hozta: 
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22/2012. (V. 29.) ÖH. 
Felsılajos Község Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és 
Szociális Intézménye átfogó beszámolója a 2011. évi tevékenységérıl 
 

     Határozat 
 
 

Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete Lajosmizse Város Önkormányzata 
Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézményének a 2011. évi tevékenységérıl szóló átfogó 
beszámolóját az elıterjesztés mellékletében foglaltak szerint elfogadja.  
 

Felelıs: Képviselı-testület 
Határid ı: 2012. május 29. 
 
 
 
5. napirendi pont:  
Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatalának beszámolója a 2011. évben végzett 
munkájáról 
 
Juhász Gyula polgármester: Köszönjük szépen ezt a terjedelmes anyagot is. Az 
elıterjesztésbıl kiderül, hogy mennyi feladatot kellett elvégezni a tavalyi évben is. Volt egy 
népszámlálás is, ami ugye csak 10 évente van, ezen kívül még a kötelezı feladatokat is el 
kellett végezni. Mi most is nagyon jól tudunk együtt mőködni Lajosmizsével, ezzel azt 
gondolom ezután sem lesz gond. Rengeteg kérdés lesz a közeljövıben, de még nagyon 
bizonytalan minden. Nagyon köszönöm a lajosmizsei kollégáknak is a munkát. Van-e 
valakinek kérdése, véleménye, javaslata ezzel kapcsolatban?  Amennyiben nincs, kérem, 
kézfelemeléssel szavazzunk.  
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt - az alábbi határozatot hozta: 
 
 
23/2012. (V. 29.) ÖH. 
Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatalának beszámolója 
a 2011. évben végzett munkájáról 
 

Határozat 
 
Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete elfogadja Lajosmizse Város 
Polgármesteri Hivatala 2011. évi beszámolóját. 
 
Felelıs: Képviselı-testület 
Határid ı: 2012. május 29. 
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6. napirendi pont:  
Egyebek 
 
Juhász Gyula polgármester: Egyebek napirendi ponton belül szeretném megkérni Kocsis 
Györgyné óvodavezetıt, hogy számoljon be az óvodai TÁMOP-os pályázatról.  
 
Kocsis Györgyné óvodavezetı: Köszönöm szépen a szót. Szeretnénk pályázatot benyújtani a 
TÁMOP 3.1.11-12/1-2 kódszámú „Óvodafejlesztés” címő pályázat keretében. A pályázat 
benyújtásához a fenntartó támogató nyilatkozata szükséges. A pályázat célja a Nemzeti 
Köznevelésrıl szóló törvénnyel összhangban a magyar óvodapedagógia  strukturális 
feltételrendszerének továbbfejlesztése, optimális személyi és tárgyi feltételek biztosítása. A 
pályázati kiírásban változások történtek, eddig 5 millió forint volt az összeghatár, ezt most 
eltörölték. Mind tagintézményeink, mind pedig telephelyeink pályázni szeretnének. 
Megnéztük már a képzési lehetıségeket is, nagyon sok olyan képzés van, amelyet 
hasznosítani tudnánk. A megnyert összeg egy részét például tornaszoba átalakításra, udvari 
játékokra is fel lehet használni. 35-40 millió forintot szeretnénk megpályázni, de azt 
gondolom akármennyit nyerünk is, mindenképpen érdemes megpróbálni. 
 
Juhász Gyula polgármester: Köszönjük szépen a kiegészítést. Ez egy 100 %-os 
támogatottságú pályázat, az önkormányzatnak nem kerül egy fillérjébe sem. Folyamatos 
elbírálás van, minél hamarabb be kell adni a pályázatot, nehogy lecsússzunk róla. Nagyon 
hasznos lenne mindenki számára, ha fejleszteni tudnánk az óvodát, a képzésekkel pedig a 
pedagógusainkat. Errıl a pályázatról nem kell döntenünk, a gesztor önkormányzat hoz majd 
döntést. 
Van-e valakinek egyebek napirendi ponton belül kérdése, véleménye, javaslata?  Nincs. 
 
 
7. napirendi pont: 
Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı – testületének ….../2012. (......) 
önkormányzati rendelete a községi kitüntetésrıl   
 
Juhász Gyula polgármester: Megkérem Rostásné Rapcsák Renátát, mondjon pár szót az 
elıterjesztésrıl. 
 
Rostásné Rapcsák Renáta kirendeltség vezetı: A jogalkotásról szóló törvény és a 
jogszabályszerkesztésrıl szóló IRM rendelet elıírásainak megfelelıen szükségessé vált a 
községi kitüntetésrıl szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata. A mellékelt rendelet-
tervezet a korábbi rendelethez képest tartalmi változást nem tartalmaz, az új rendelet-
tervezetben kizárólag formai, szerkezeti változtatásokat vezettünk át. 
 
Juhász Gyula polgármester: Köszönöm szépen. Van-e valakinek kérdése, véleménye, 
javaslata ezzel kapcsolatban?  Amennyiben nincs, kérem, kézfelemeléssel szavazzunk.  
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt - az alábbi rendeletet alkotta: 
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Felsılajos Község Önkormányzata Képvisel ı-testületének 
 10/2012. (...) önkormányzati rendelete a községi k itüntetésr ıl 

 
Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) 
bekezdés i) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következıket rendeli el:  
 

1. § 
 

(1) Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete ( továbbiakban: Képviselı-
testület) „Felsılajos Községért” Kitüntetı Címet ( továbbiakban: kitüntetı cím ) alapít.  

 
(2) A Képviselı-testület az (1) bekezdésben foglalt cím adományozásával ismerheti el azon 

személyek érdemeit, akik  
a) Felsılajos község fejlıdéséért, szellemi, anyagi gyarapodásáért példaértékően 

dolgoztak. 
b) A közélet, a gazdaság, a tudományok, a kultúra és a mővészetek, a gyógyítás, az 

oktatás-nevelés, a testnevelés és a sport népszerősítése területén tartós és 
eredményes tevékenységet folytattak.  

c) Maradandó, alkotó munkájukkal elısegítették a község fejlıdését, szolgálták a 
helyi közösség érdekeit és javát. 

d) A közmővelıdés érdekében hosszabb idın át kiemelkedı tevékenységet 
folytattak. 

e) A közigazgatás területén olyan kimagasló tevékenységet folytattak, amellyel 
hozzájárultak a közügyek magas színvonalú intézéséhez. 

f) A bőnmegelızés, a bőnüldözés, valamint a közbiztonság területén olyan 
kimagasló tevékenységet folytattak, amellyel hozzájárultak a község 
közbiztonságának javításához. 

 
(3) A kitüntetı cím posztumusz is adományozható.  
 
(4) Kitüntetı címet évente maximum két személy kaphat. 
 

2. § 
 

(1) A kitüntetett személy a kitüntetés alkalmával kézhez kapja a kitüntetı cím 
adományozását igazoló „Felsılajos Község Önkormányzata” szárazpecsétjével ellátott 
oklevelet és a „Felsılajos Községért” felirattal és az adományozás évszámával 
gravírozott  10 grammos, 14 karátos arany pecsétgyőrőt. 

(2) A posztumusz „Felsılajos Községért” Kitüntetı Címmel kitüntetett személy közeli 
hozzátartozója - az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérıen - a kitüntetés alkalmával kézhez 
kapja a kitüntetı cím adományozását igazoló „Felsılajos Község Önkormányzata” 
szárazpecsétjével ellátott oklevelet és elhelyezésre kerül - az önkormányzat döntésének 
megfelelı helyen - a posztumusz kitüntetı címmel együtt járó fekete gránit 60x45 cm-es 
aranybetőkkel gravírozott emléktábla. Az emléktáblán fel kell tüntetni legalább a 
kitüntetett nevén, születésének és elhalálozásának évszámán kívül az alábbi szöveget: 
„A posztumusz „Felsılajos Községért” kitüntetı cím adományozása alkalmából állította: 
Felsılajos Község Önkormányzata.”  
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3. § 
 

(1) A kitüntetı cím adományozására javaslatot a polgármester és a települési képviselık 
tehetnek.  

(2) A javaslatot írásban - minden év április 30. napjáig – kivéve a posztumusz 
adományozandó kitüntetı címmel kapcsolatos javaslatot a jegyzıhöz kell eljuttatni. A 
posztumusz kitüntetı címre vonatkozó javaslattételi határidı folyamatos.  

(3) A javaslatnak tartalmaznia kell a javasolt személy nevét, lakcímét, valamint a javaslat 
részletes indokolását.  

(4) A javaslatokat a polgármester a soron következı ülésen a Képviselı-testület elé 
terjeszti. 

(5) Az adományozásról a Képviselı-testület döntését nyílt szavazással hozza meg. 
 
 

4. § 
 
(1) Az 1. § (3) bekezdésben szabályozott adományozás esetén a címet az elhunyt 

házastársa vagy közeli hozzátartozója veheti át.  
(2) A kitüntetı címet minden évben a „Felsılajosi Falunapok” kulturális rendezvénysorozat 

keretében kell átadni.  
(3) A kitüntetı cím adományozásával összefüggı elıkészítı és az adományozás 

nyilvántartásával összefüggı feladatokat a jegyzı látja el.  
(4) A kitüntetések pénzügyi fedezetét Felsılajos Község Önkormányzata költségvetésében 

kell biztosítani.  
 

 
 

5. § 
 
(1) Ez a rendelet 2012. június 1. napján lép hatályba. 
(2) Hatályát veszti Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı – testületének a községi 

kitüntetésrıl szóló 12/2004.(VII.19.) önkormányzati rendelete. 
 
 

  Juhász Gyula       Kutasiné Nagy Katalin  
   polgármester      jegyzı 

 
 
 
A rendelet kihirdetésének napja: 2012. ………. 
 
         Kutasiné Nagy Katalin  
         jegyzı 
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8. napirendi pont: 
Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének …/2012. (…) önkormányzati 
rendelete az önkormányzat költségvetése és zárszámadása mérlegrendszerének tartalmi 
követelményeirıl szóló 1/2006. (II.15.) önkormányzati rendelet és a luxusadóztatással 
kapcsolatos települési átlagértékek meghatározásáról szóló 5/2006. (III. 31.) 
önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésérıl 
 
Juhász Gyula polgármester: Megkérem Muhariné Mayer Piroskát, mondja el, miért kell 
hatályon kívül helyezni a rendeleteket. 
 
Muhariné Mayer Piroska aljegyzı: Köszönöm szépen. Itt két rendeletet helyeznénk 
hatályon kívül. A luxusadóról szólót azért, mert az Alkotmánybíróság a luxusadóról szóló 
törvényt, mely a felhatalmazást adta a rendeletalkotásra, 2008-ban megsemmisítette, így 
hatályon kívül lehet helyezni. A másik rendelet pedig a mérlegrendszer tartalmi 
követelményeirıl szóló.  Ezt pedig azért kell hatályon kívül helyeznünk, mert 2012. január 1. 
napjával lépett hatályba az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (új Áht.), amely 
hatályon kívül helyezte a régi Áht.-t. Az új törvényi szabályozások olyan új és részletes 
elıírásokat fogalmaznak meg a költségvetési és zárszámadási rendeletek tartalmi és formai 
követelményeire vonatkozóan, amely mellett már nincs az önkormányzatnak arra 
vonatkozóan se joga, se kötelezettsége, hogy saját rendeletben állapítsa meg ezeket a 
követelményeket.  
 
Juhász Gyula polgármester: Köszönjük szépen. Van-e valakinek kérdése, véleménye, 
javaslata ezzel kapcsolatban?  Amennyiben nincs, kérem, kézfelemeléssel szavazzunk.  
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt - az alábbi rendeletet alkotta: 
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Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 11/2012. (...) önkormányzati 
rendelete az önkormányzat költségvetése és zárszámadása mérlegrendszerének tartalmi 

követelményeirıl szóló  
1/2006. (II.15.) önkormányzati rendelet 

és a luxusadóztatással kapcsolatos települési átlagértékek meghatározásáról szóló 
5/2006. (III. 31.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésérıl 

 
 

Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, valamint a jogalkotásról 
szóló 2010. évi CXXX. törvény 10. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az 
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 
következıket rendeli el: 
 

1. § 
 

(1) Hatályát veszti Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének az 
önkormányzat költségvetése és zárszámadása mérlegrendszerének tartalmi 
követelményeirıl szóló 1/2006. (II.15.) önkormányzati rendelete. 

 
2. § 

 
(1) Hatályát veszti Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének a 

luxusadóztatással kapcsolatos települési átlagértékek meghatározásáról szóló 
5/2006. (III. 31.) önkormányzati rendelete. 

 
3. § 

 
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követı napon lép hatályba, és a hatályba lépését követı 

napon hatályát veszti. 
 
 

 Juhász Gyula  Kutasiné Nagy Katalin  
 polgármester jegyzı 
 
 
A rendelet kihirdetésének napja: 2012. ……. 
 
 
 Kutasiné Nagy Katalin  
 jegyzı 
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9. napirendi pont: 
Belsı Ellenırzési Társulási Megállapodás módosítása 
 
Juhász Gyula polgármester: Itt is csak a jogszabályi változások miatt kellett módosítani a 
megállapodást, taralmi változás nem történt. 
 
Muhariné Mayer Piroska aljegyzı: Költségtakarékossági okokból nem nyomtattuk ki az 
egész megállapodást, csak azokat a részeket, ahol változás történt. 
 
Juhász Gyula polgármester: Köszönöm szépen. Van-e valakinek kérdése, véleménye, 
javaslata ezzel kapcsolatban?  Amennyiben nincs, kérem, kézfelemeléssel szavazzunk.  
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt - az alábbi határozatot hozta: 
 
24/2012. (V. 29.) ÖH. 
Belsı Ellenırzési Társulási Megállapodás módosítása 
 

Határozat 
 
Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a Belsı Ellenırzési Társulási 
Megállapodás módosítását elfogadja, egyúttal az egységes szerkezetbe foglalt társulási 
megállapodás aláírására felhatalmazza a polgármestert. 
 
Felelıs: Képviselı-testület, polgármester. 
Határid ı: 2012. május 29. 
 
 
 
 
10. napirendi pont: 
Interpelláció 
 
Juhász Gyula polgármester: Interpelláció esetleg?  
Mivel nincs, zárt üléssel folytatjuk ülésünket.  
 
 

kmf. 
 
/:Juhász Gyula sk. /       /:Kutasiné Nagy Katalin sk/ 
  polgármester                                jegyzı  
 


