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Előterjesztés 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

2015. december 17-i ülésére 
 
Tárgy: Az Iskola-tó fejlesztésére beérkezett pénzösszeg felhasználására irányvonalak 

meghatározása 
Ikt.sz: LMKOH./1977/11/2015. 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 Az Iskola-tó fejlesztéséért 2015. október 17-én Polgármesteri Bál került megrendezésre a 
Geréby Kúriában. A bál során felajánlásokat lehetett tenni a tó rehabilitációjáért. 
 Az előterjesztés készítéséig 3.590.000.- forint érkezett az önkormányzat elkülönített 
számlájára. 
 A 2015 áprilisában Farkas Gábor tervező által elkészített környezetrendezési 
rekonstrukciós vázlatterv növénytelepítési munkarészét Győri András tájépítész készítette. 
A szerzői jogok figyelembe vételével javaslom, hogy a növénytelepítési munkálatokra vonatkozó 
kiviteli terv elkészítését Győri András tájépítész Úrtól rendeljük meg és a tervek leszállítását 
követően jövő tavasszal elkezdődhetnek a munkálatok. 
 
A Tájépítész Úrtól bekérésre került az árajánlat a tervezésre vonatkozóan, azonban az az 
előterjesztés készítéséig nem érkezett meg, így a kiviteli terv költségéről a Bizottsági és 
Képviselő-testületi ülésen tudunk információt adni. 
 
Fentiek alapján az alábbi határozat-tervezetet terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé: 

 
Határozat-tervezet 

 
...../2015. (…..) ÖH. 
Iskola-tó növénytelepítésére vonatkozó 
kiviteli terv megrendelése 
 

Határozat 
 

1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Iskola-tó 
növénytelepítéséhez szükséges kiviteli tervet Győri András tájépítésztől rendeli meg. 

2) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert, hogy a kiviteli terv elkészítésére vonatkozó szerződést kösse meg a 
tervezővel. 

3) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a tervezéshez szükséges 
………….. forint költséget Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
a 2015. évi költségvetésről szóló 3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 
Lajosmizse Város Önkormányzat 2015. évi bevételei táblázat 2.3.2. Felhalmozási célú 
pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről sorának terhére biztosítja. 

Határidő: 2015. december 17. 
 Felelős: Képviselő-testület 
 
 
Lajosmizse, 2015. december 10. 
 
         Basky András s.k. 
             polgármester 


