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Lipót Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2019.11. 26. napján tartandó 

rendesülésére 
 

Készítette: Dr. Ladányi Zsigmond – aljegyző 

 

ELŐTERJESZTÉS 

Napirendi pontok: 

 
1./  A település pénzügyi gazdálkodásának ¾ éves beszámolója 

Előadó: Dr. Ladányi Zsigmond – aljegyző 

2./  Az önkormányzat 2019. évi költségvetési rendeletének módosítása 

Előadó: Tóth József Péter polgármester 

3./  Adóbeszámoló a 2019. évről 

       Előadó : Dr. Ladányi Zsigmond aljegyző 

4./  Térségi Társulás Tanácsába delegálás 

Előadó: Tóth József Péter polgármester 

  5./  Darnózseli Közös Önkormányzati Hivatal megszüntetése         

Előadó: Tóth József Péter polgármester 

  6./  Rendeletalkotás a Darnózseli Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott    

köztisztviselők illetménykiegészítéséről és az illetményalap megállapításáról 

       Előadó : Dr. Ladányi Zsigmond aljegyző 

7./  Döntés a Bursa pályázatok ügyében 

       Előadó: Tóth József Péter polgármester 

8./Rendezési terv módosítása (Juhász és Csvila ÜI.) 
Előadó: Tóth József Péter polgármester 

9./Idősek otthoni elhelyezési ügy 
Előadó: Tóth József Péter polgármester 

10./   Kérelmek első lakáshoz jutók támogatásához  

Előadó: Tóth József Péter polgármester 

11./   Alpolgármester költségtérítése 

Előadó: Tóth József Péter polgármester 

 

Napirendi pontok: 

 
1./  A település pénzügyi gazdálkodásának ¾ éves beszámolója 

Előadó: Dr. Ladányi Zsigmond – aljegyző 

 

A pénzügyi beszámoló az előterjesztés mellékletét képezi. Amennyiben kérdés van azt kérem 

írásban fogalmazza meg mindenki. Legkésőbb a testületi ülésen választ tudunk adni. 

 

Határozat-tervezet 

 

Lipót Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Lipót Község Önkormányzat 

költségvetésének 2019. III. negyedévi teljesítéséről szóló tájékoztatót előterjesztés szerint 

elfogadja. 

 
Felelős:   Tóth József Péter - polgármester           
Határidő: azonnal 
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2./ Az önkormányzat 2019. évi költségvetési rendeletének módosítása 

Előadó: Tóth József Péter polgármester 

 

 

Az előterjesztést készítette:  Szabóné Vejtey Alice pü. ügyintéző 

 

A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetését a 1/2019.(III.14.)számú 

rendeletével hagyta jóvá. 

A jóváhagyott rendelet szerint információt szolgáltatott az államháztartás mérlegrendszerébe. 

Lipót község Képviselő-testülete az 1/2019.(III.14.)számú rendeletével 170.000.530 forint 

kiadási, 170.000.530 forint bevételi főösszeggel hagyta jóvá a 2019 évi költségvetést.  

  

A most beterjesztett költségvetési rendeletmódosítás, 43.214.507 forint bevételi és kiadási 

előirányzat növekedést eredményezett. 

 

Bevételi előirányzatok 

 

Ennek megfelelően módosul a költségvetési rendeletben a bevételi rovatrend közül: 

 

B2 Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről29.999.996 forint előirányzattal 

emelkedett. (pályázatok) 

 

B3 Közhatalmi bevételek12.301.968 forint előirányzattal emelkedett.  

 

B8Finanszírozási bevételek 912.543 forinttal növekedett:B8131 Előző év költségvetési 

maradványának igénybevétele 

 

Kiadási előirányzatok 

 

Ennek megfelelően módosul a költségvetési rendeletben a kiadási rovatrend közül: 

 

K1. Személyi jellegű kiadásokkiadási előirányzata 234.875 forint előirányzattal emelkedett. 

(Bérkiegészítés) 

K3. Dologi kiadások előirányzata596.923 forint előirányzattal csökkent. 



3 
 

 

K5. Egyéb működési célú kiadások/tartalékkal/13.576.559 forint előirányzattal emelkedett. 

 

K7. Felújítások előirányzata 29.999.996 forint előirányzattal emelkedett.  

 

Az1/2019.(III.14.) költségvetési rendelet 1., 2., 3.,4., 6., 7., mellékletei helyére a költségvetési 

rendeletet módosító rendelet 1., 2., 3., 4., 5.,   mellékletei lépnek. A költségvetési rendelet 

további mellékletei változatlanok maradnak. 

 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a költségvetési rendelet módosítására 

vonatkozó rendelet-tervezetet vitassa meg, majd döntsön a módosításról. 

 

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT 

 

Lipót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

7/2019.(XI.26.) önkormányzati rendeletea település 2019. évi költségvetése módosításáról 

 

Rendelet-tervezet jelentősnek ítélt hatása, különösen: 

 

 

Társadalmi, gazdasági hatás: a rendelet megalkotása jelentős társadalmi, gazdasági hatással 

nem jár. 

 

Költségvetési hatás: a rendelet megalkotása jelentős költségvetési hatással jár. 

 

Környezeti, egészségügyi hatás: a rendelet megalkotása közvetlen környezeti és 

egészségügyi következményekkel nem jár. 

 

Adminisztratív terheket befolyásoló hatás: a feladat adminisztratív hatása nem jelentős. 

 

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményei: a rendelet megalkotása lehetővé teszi, hogy az éves rendeletünk gyakorlati 

alkalmazása során történt változások alapján módosítsuk a költségvetései rendeletünket. 

 

Egyéb hatás: további hatás nem várható. 

 

A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: 

rendelkezésre állnak. 
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Lipót Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

7/2019.(XI.26.) önkormányzati rendelete  

az 1/2019. (III.14.) rendelet módosításáról 

 
 
Lipót Község Önkormányzat Képviselő-testülete – a melléklet szerint – megalkotta  a 
7/2019. (XI.26.)ÖK rendeletét. 

 

3./  Adóbeszámoló a 2019. évről 

 Előadó : Dr. Ladányi Zsigmond aljegyző 

 

A beszámoló az előterjesztés mellékletét képezi. 

 

Határozat-tervezet 

 

Lipót Község Képviselő-testülete elfogadja a beszámolót a település 2019. évi 

adóbevételek alakulásáról.  

 
Felelős:   Tóth József Péter - polgármester           
Határidő: azonnal 
 

4./  Térségi Társulás Tanácsába delegálás 

Előadó: Tóth József Péter polgármester 

 

Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Társulási Tanácsába delegálás 

 

LipótÖnkormányzata tagja a Mosonmagyaróvári Térségi Társulásnak. A Társulást 27 

település Önkormányzata hozta létre határozatlan időre.  A Társulás többek között a szociális 

gondoskodásban és gyermekjóléti ellátásbanvállalt fel közös feladatellátást.  

 

A Képviselő-testületnek gondoskodni kell arról, hogy a társulási tanácsban a képviselő 

akadályoztatása esetén a helyettesítés biztosított legyen. A Társulási Tanács tagjának 

helyettesítésével Ásványi Imre Vilmos alpolgármestert javasolom megbízni.  

 

Határozati javaslat: 

 

1. Lipót Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Társulási Tanácsban Lipót 

községet képviselő társulási tag helyettesítésére Ásványi Imre 

Vilmosalpolgármestert bízza meg. 

2. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy döntéséről a Térségi Társulás 

Tanácsát értesítse. 

 

Felelős: jegyző 

Határidő: 2019. 11. 30. 

 

5./  Darnózseli Közös Önkormányzati Hivatal megszüntetése         

Előadó: Tóth József Péter polgármester 
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Határozattervezet 

 

Lipót Község Képviselő-testülete 

1. a Darnózseli Közös Önkormányzati Hivatal megszüntetését határozza el. 

2. 2020. január 01. napjával Hédervári Közös Önkormányzati Hivatal néven 

Hédervár, Kisbodak és Lipót községek közös hivatalt hoznak létre. 

3. a Darnózseli Közös Hivatal megszüntetésével járó költségeket, kiadásokat 

lakosságszám arányosan megfizeti. 
 
 
Felelős:   Tóth József Péter - polgármester           
Határidő: 2019. 12. 12. 
 

 

6./  Rendeletalkotás a Darnózseli Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott    

köztisztviselők illetménykiegészítéséről és az illetményalap megállapításáról 

Előadó : Dr. Ladányi Zsigmond aljegyző 

 

A köztisztviselőket érintő törvény lehetőséget kínál az önkormányzatok számára, hogy 

maximálisan 20 % illetménykiegészítést nyújtson a hivatal dolgozóinak. Tekintettel arra, 

hogy ez mindig költségvetési évre adható, abban az esetben ha 2020. évben is kívánják a 

települések képviselői a hivatal dolgozóinak nyújtani, úgy rendelet formájában tehetik meg. 

Magyarország 2020. évi költségvetéséről szóló törvény lehetőséget ad arra, hogy az 

önkormányzatok az általuk fenntartott hivatal dolgozói részére az illetményalapot 

meghatározzák. A jelenleg előterjesztett rendelet a 2019. évi illetményalapot 8.000.-Ft 

összeggel megemelve (60.000.-Ft) lett betervezve. A rendelet megalkotása minősített 

többséget igényel. 

 

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT 

 

a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1)-(2) bekezdései alapján 

 

Rendelet-tervezet címe: 
 

Lipót község Önkormányzat képviselő – testületének 8/2019.(XI.27.) önkormányzati 

rendelete a Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 

illetménykiegészítéséről, és az illetményalap megállapításáról 

 

Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen 

 

Társadalmi, gazdasági hatás: a rendelet megalkotásával a hivatal dolgozóinak illetménye 

egyértelművé, átláthatóvá tehető. Jól fogja tükrözni az elvégzett munka, valamint a szakmai 

tapasztalat értékeit.  

 

Költségvetési hatás:A hivatal részére nyújtott finanszírozás fedezi rendelet által nyújtható 

illetményeket, azok járulékait, egyéb költségvetési hatása nincs. 
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Környezeti, egészségügyi hatás: a rendelet megalkotásaközvetlen környezeti és 

egészségügyi következményekkel nem jár. 

 

Adminisztratív terheket befolyásoló hatás: a feladat adminisztratív többletteherrel nem jár. 

 

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményei: Az általános illetményalap már 12. éve változatlan  

 

Egyéb hatás: további hatás nem várható. 

 

A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: 

rendelkezésre állnak. 

 

Lipót Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

8/2019.(XI.27.) önkormányzati rendelete  
 
Lipót Község Önkormányzat Képviselő-testülete – a melléklet szerint – megalkotta  a 
8/2019. (XI.27.)ÖK rendeletét.  
 

 

7./  Döntés  a Bursa pályázatok ügyében 

Előadó: Tóth József Péter polgármester 

 
A Bursa ösztöndíjpályázat keretében az önkormányzat által nyújtott támogatást ugyanazon 
összeggel az Állam kiegészíti. A támogatás 2020. naptári évre, 10 hónapra szól. A tavalyi 
évben a támogatás havonként, fejenként 5.000.-Ft volt. A tervezet ez alapján készült, 
természetesen a testület ezen változtathat.  
 
A pályázatra 2 fiatal jelentkezett: 

 

Határozattervezet 

 

1. Lipót Község Képviselő-testülete a BURSA HUNGARICA Felsőoktatási 

Pályázatra beérkezett kérelmeket elfogadta és a pályázókat havi 5.000.- Ft 

támogatásban részesíti. 

A pályázók rangsorát az alábbiak szerint állapítja meg: 

 

„A” típusú pályázók: 

1. Hegyi Márk  

2. Kállai levente  

 

 

A Képviselő-testület utasítja ajegyzőt, hogy a bírálati döntés EPER-BURSA rendszerben 

történő rögzítéséről gondoskodjon.  

 

Felelős:   Dr. Ladányi Zsigmond aljegyző 
Határidő: 2019. 12. 05. 
 

8./Rendezési terv módosítása (Juhász és Csvila ÜI.) 
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Előadó: Tóth József Péter polgármester 

 

Az előterjesztés szóban a testületi ülésen. A kérelem a melléklet része. 

 

 

9./Idősek otthoni elhelyezési ügy 
Előadó: Tóth József Péter polgármester 

 

Kovács József levélben fordult az önkormányzathoz, nevezetesen, hogy az édesapja, Kovács 

József szociális otthoni elhelyezéséhez járuljon hozzá. Kérelmező írásban tett nyilatkozatában 

vállalta, hogy a szociális otthoni elhelyezéshez szükséges térítési díj különbözetének 

megfizetését vállalja. 

 

Határozat-tervezet 

 

Lipót Község Képviselő-testülete hozzájárul Kovács József „Aranykor Idősek Otthona, 

és Idősek Gondozóháza” intézményben történő elhelyezéséhez. A családtag a szociális 

otthoni elhelyezéshez szükséges térítési díj különbözetének megfizetését vállalja. 

A testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az ezzel kapcsolatos nyilatkozatot az 

önkormányzat nevében írja alá. 

 
Felelős:   Tóth József Péter - polgármester           
Határidő: 2019. 11. 30. 
 

 

10./   Kérelmek első lakáshoz jutók támogatásához  

Előadó: Tóth József Péter polgármester 

 

Határozat-tervezet 

 

 

1. Lipót Község Önkormányzat Képviselő-testülete Vejtey-Purger Marietta és Vejtey Norbert 

9233 Lipót, Rákóczi utca 8. szám alatti lakosok kérelmének helyt ad és részükre a Lipót Ady 

Endre u. 5. alatt épülő családi házukhoz 500.000 Ft, azaz ötszázezer forint vissza nem 

térítendő lakásépítési támogatását állapít meg a lakás építéséhez, vásárlásához nyújtandó helyi 

támogatásról szóló 3/2018.(III.14.) önkormányzati rendelet alapján. 

2. Utasítja a jegyzőt, hogy a hozott határozatról a kérelmezőket írásban értesítse, valamint 

gondoskodjon a támogatás összegének kiutalásáról. 

 

Felelős: jegyző 

Határidő:2019. 12. 15. 

 

 

Határozat-tervezet 

 

1. Lipót Község Önkormányzat Képviselő-testülete Derzsi-Nagy Tünde és Derzsi Péter 9233 

Lipót, Rákóczi utca 17. szám alatti lakosok kérelmének helyt ad és részükre a Lipót 

Kenderes- kert utcában épülő családi házukhoz 500.000 Ft, azaz ötszázezer forint vissza nem 
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térítendő lakásépítési támogatását állapít meg a lakás építéséhez, vásárlásához nyújtandó helyi 

támogatásról szóló 3/2018.(III.14.) önkormányzati rendelet alapján. 

2. Utasítja a jegyzőt, hogy a hozott határozatról a kérelmezőket írásban értesítse, valamint 

gondoskodjon a támogatás összegének kiutalásáról. 

 

Felelős: jegyző 

Határidő:2019. 12. 15. 

 

11./   Alpolgármester költségtérítése 

Előadó: Tóth József Péter polgármester 

 

Az alakuló ülésen az alpolgármester úr költségtérítéséről az alábbi határozatot hoztuk: 

 
Lipót Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
88/2019.(X.18.) önkormányzati határozata: 

1) Lipót Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapítja, hogy Ásványi Imre 

Vilmos társadalmi megbízatású alpolgármester az Mötv. 80.§ (2) bekezdésében foglaltak 

szerint a tiszteletdíjáról, és költségtérítéséről lemondott.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

Javaslom, hogy a polgármesteri munkámban történő helyettesítésével kapcsolatban, a 

rendszeres utazások, kiküldetések költségei fedezetére a jogszabály által meghatározott 

26.923.-Ft költségtérítést állapítsunk meg az alpolgármester úrnak. 

 

Határozattervezet 

 

1) Lipót Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 88/2019.(X.18.) 

önkormányzati határozatát visszavonja 

2) Lipót Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapítja, hogy Ásványi 

Imre Vilmos társadalmi megbízatású alpolgármester az Mötv. 80.§ (2-3) bekezdésében 

foglaltak szerint a tiszteletdíja 179.491.-Ft/hó, költségtérítése: 26.923.-Ft/hó, azonban az 

alpolgármester tiszteletdíjáról lemondott, így összesen 26.923.-Ft/ költségtérítés illeti 

meg 2019. 12.01. napjától  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 
 
Dr. Ladányi Zsigmond aljegyző 


