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JEGYZİKÖNYV 
 
Készült: A Mezıgazdasági és Gazdaságfejlesztési Bizottság 2012. november 27-én,  

    délután 14.00 órakor a Városháza Dísztermében megtartott bizottsági ülésrıl. 
 
Jelen vannak:  Kollár László bizottság elnöke 
   Belusz László bizottság tagja 
   Orbán Antal  bizottság tagja 
   Péli Szilveszter bizottság tagja 
 
Keresztes Ferenc nem jelezte távollétét. 
 
Tanácskozási joggal megjelentek:  Basky András polgármester 
      Muhariné Mayer Piroska aljegyzı 
      Dömötör Klára Edit pénzügyi irodavezetı 
      Horváth Sándor pályázati referens 
      Orbán Antal települési képviselı 
      Belusz László települési képviselı 
Jegyzıkönyvvezetı: Márton Györgyné 
 
Kollár László bizottság elnöke 
Tisztelettel köszöntöm a mai bizottsági ülésünkön megjelenteket. Megállapítom, hogy 
ülésünk határozatképes, mert az 5 fı bizottsági tagból 4 fı jelen van. A meghívót 
mindenki megkapta, az abban foglalt napirendi pontok mindenki elıtt ismertek. 
Megkérdezem ezen kívül, hogy van-e még valakinek más önálló napirendi pont 
tárgyalására javaslata? Amennyiben nincs, s egyetértünk a meghívó szerinti napirendi 
pontok tárgyalásával, kérem, kézfelemeléssel jelezzük. 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi napirendi pontok tárgyalását fogadta el: 
 
Napirendi pontok:       Elıterjesztı: 
 
1./ Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-tes-  Basky András 
     tületének 2013. évi költségvetési koncepciója  polgármester 
 
2./ „Lajosmizse Város Vízvédelmi rendszerének fej-  Basky András 
      lesztése” címő pályázattal kapcsolatos döntések  polgármester 
 
1./ Napirendi pont 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. évi költségvetési 
koncepciója 
Kollár László bizottság elnöke 
A koncepciókészítés idıszakában szükséges áttekinteni a következı évi 
elképzeléseket, figyelembe venni a forráslehetıségeket, a meglévı pénzeszközöket és 
azoknak az ütemezését. Nagyon fontos az, hogy az intézmények mőködjenek, s ehhez 
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a forrás biztosítva legyen. Fontosnak tartom azt, hogy az útjaink megfelelı állapotban 
legyenek. 
Várjuk a véleményeket a tervezésrıl. 
Péli Szilveszter bizottsági tag 
Az iskola környékén tervezendı beruházásokat milyen forrásból lehet megvalósítani? 
 
Keresztes Ferenc bizottsági tag megérkezett 14.10 órakor, az ülés a továbbiakban 5 
fıvel határozatképes. 
 
Basky András polgármester 
Minden koncepció idıszakában sok a bizonytalansági tényezı, most különösen, 
miután a kormány elrendelte a járási hivatalok szervezését és az iskola államosítását. 
Pozitív dolog, hogy az önkormányzatnak nincs adóssága. A költségvetési 
koncepcióban le van írva, hogy mik várhatók a jövı évi indulásnál. Például a 
gépjármőadó tetemes részét elviszik, csupán a 40 %-a marad. Az iparőzési adó 
elviekben marad, de mégis visznek el belıle. Változás még az oktatásnál, hogy 
elviszik a pedagógus bért, az ide járó normatívát, csak az oktatás része marad. Az, 
hogy mi lesz a járó beteg ellátással, mi lesz az ügyelettel, az a késıbbi idıszak 
kérdésköre. Az óvoda abban a szerencsés helyzetben van, hogy több lesz a 
normatívája, mint eddig. A költségvetési koncepció tervezésénél mindenki leírja az 
elképzelését, az már a bevételi források függvénye, hogy mit tudunk belıle 
megvalósítani. A költségvetés összeállításánál mérlegelni kell, hogy mik azok a  
legfontosabb feladatok, amiket feltétlenül meg kellene valósítani. 
Jövı évben lesz 20 éve, hogy Lajosmizse városi rangot kapott. Ezt méltóképpen meg 
kellene ünnepelni, s ezt bele kellene tenni a koncepcióba. Erre vonatkozóan az 
EGYSZI Intézményvezetı Asszonyától érkezett jelzés. 
A felsılajosi társulást megpróbáljuk továbbvinni.  
Holnap lesz a kistérségi társulási ülés, ami kimondja azt, hogy megszőnik, mert nem 
tudunk belıle lehívni normatívát. Ha társulni akarunk, új típusú társulásban kell 
gondolkodnunk. Ennyit kívántam elmondani, várjuk a hozzászólásokat. 
Kollár László bizottság elnöke 
Köszönöm. 
Belusz László bizottsági tag 
A traktorvásárlást nem találom a koncepcióban. 
Basky András polgármester 
Azért nincs benne a jövı évi koncepcióban, mert az elképzelések szerint az idén 
megvásárlásra kerül, erre elkülönítettünk 4 millió forintot. Ha a forrását meg tudjuk 
találni, akkor meg is tudjuk vásárolni még ebben az évben. 
Péli Szilveszter bizottsági tag 
Nekem az az érzésem, hogy mi fél információkból hoztunk döntést. A félreértések 
elkerülése miatt mondom, s nem az iskola ellen beszélve, de miért tartjuk fenn az 
iskolát, hiszen az a pénz megmaradna. 
Basky András polgármester 
Az elıterjesztésben nem volt beleírva, hogy mit miért tettünk. Lajosmizse esetében 
nem fogja az állam azt mondani, hogy nem kéri a mőködési költséget. A KEOP-os 
pályázattal az utolsó fázisban tartunk. A főtéskorszerősítésnél a szelepek nincsenek 
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benne, a régi szelepek nem töltik be az eredeti funkciójukat, ezért azonnali hatállyal 
megrendeltük a szelepeknek a kicserélését, de megpróbáljuk azt elérni, hogy ez a 
költség ne az önkormányzatot terhelje. 
Kollár László bizottság elnöke 
Köszönöm. 
Kérdezem, hogy van-e még egyéb kérdés, vélemény, észrevétel a napirenddel 
kapcsolatban? Nincs. 
A koncepciót elfogadásra javasoljuk azzal a kiegészítéssel, hogy Lajosmizse 20 éves 
évfordulóját méltóképpen meg kell ünnepelni. 
Orbán Antal bizottsági tag 
Amikor tudjuk a jövı évi elképzelési számokat, akkor tételesen át kell nézni, amit az 
intézmények felsoroltak, hogy azok közül mik a legfontosabb megvalósítanivalók. 
A buszmegálló környékének a rendezése is feltétlenül szükséges. 
Basky András polgármester 
Azért vártunk ennek az elkészítésével, mert bíztunk abban, hogy lesz pályázati 
lehetıség erre. Keressük azokat a megoldásokat, hogy a kiírandó pályázatokba a 
legtöbb dolgot bele tudjuk tenni. 
Orbán Antal bizottsági tag 
A Dózsa György út túlsó oldala el van hanyagolva, sokan földúton járnak és az ott 
lakók is megfizetik a súlyadót, akinek autója van. 
Kollár László bizottság elnöke 
Van-e még további javaslat? Nincs. Elfogadásra javaslom Lajosmizse Város 
Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. évi költségvetési koncepcióját azzal, 
hogy kerüljön bele a koncepcióba Lajosmizse város 20 éves évfordulójának méltó 
megünneplése. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
24/2012.(XI. 27.) Mg. hat. 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének  
2013. évi költségvetési koncepciója 

HATÁROZAT 
 
  A Mezıgazdasági és Gazdaságfejlesztési Bizottság elfogadásra javasolja 
  a Képviselı-testületnek Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-
  testületének 2013. évi költségvetési koncepcióját az alábbi kiegészítéssel: 
 

- Lajosmizse város 20 éves évfordulójának méltó megünneplése 
 

Határid ı: 2012. november 29. 
Felelıs:     A bizottság 

 
2./ Napirendi pont 
„Lajosmizse Város Vízvédelmi rendszerének fejlesztés” címő pályázattal 
kapcsolatos döntések 
Kollár László bizottság elnöke 
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Pályázat van beadva „Lajosmizse Város Vízvédelmi rendszerének fejlesztése” 
tárgyában. A Közremőködı Szervezet 2011. december 21. napján kelt levelében 
tájékoztatta az önkormányzatot, hogy a benyújtott pályázat tartaléklistára került. 
Emiatt a 2012. évi költségvetésbe nem került tervezésre a pályázat önereje. A projekt 
összköltsége: 222.996.800.- Ft, támogatás: 200.697.120.- Ft (támogatás intenzitása: 90 
%), saját forrás: 22.299.680.- Ft. A projekt 25%-os áfával került betervezésre. A 
Közremőködı Szervezet 10 napos határidı kikötésével lehetıséget biztosított arra, 
hogy ÁFA-kompenzációt alkalmazzunk, melyet 2012. november 23. napján 
benyújtottunk. 
Az ebbıl eredı megnövekedett költségek a következık:  
- Projekt összköltsége: 226.471.500.- Ft 
- Támogatás: 203.824.350.- Ft (támogatás intenzitása: 90 %) 
- Saját forrás: 22.647.150.- Ft 
A 22.647.150.- Ft saját forrást fel kell tüntetni a jövı évi költségvetésben. Erre a forrás 
megvan? 
Basky András polgármester 
Kérdés az, hogy az EU Önerı Alapból hogyan tudunk hozzátenni a pályázathoz, mert 
a pályázatok önerejének nagyobb részét az EU Önerı Alapból próbáljuk megoldani. 
Apró Ferenc települési képviselı 
Kérdésem, hogy a vízvédelmi rendszerben mik vannak benne?  
Az pozitív dolog, hogy nincs hitelünk, arra legyünk büszkék. 
Basky András polgármester 
Benne van az Iskola-tó rendbetétele, hogy a vízgyőjtı rendszer jól mőködjön, az ide 
befolyó vizekhez ki kell alakítani a csatornákat. Benne van a Móra Ferenc utca, a 
Táncsics Mihály utca része, a Posta tónak a kotrása, a Posta tóhoz bevezetı vezetékek 
cseréje, a teljes Kossuth Lajos utca vízvezetékének a cseréje, a Bartók Béla utca és a 
Szent Vendel utca csapadékvízgyőjtı csatornájának a tisztítása. Nincs benne a Zrínyi 
utca problémaköre és a Németh László utca problémája. Kb. 220 millió forintot lehet 
nyerni, ameddig a pályázati keretösszeg engedte, addig terveztettük meg. 
Kollár László bizottság elnöke 
Van egy kiosztós anyag a határozat-tervezetre vonatkozóan. Felkérem Horváth Sándor 
pályázati ügyintézıt, hogy ezt terjessze a bizottság elé. 
Horváth Sándor pályázati referens 
A Közremőködı Szervezet részére megküldtük a határozat-tervezetet. Egy pontosítást 
kértek, melynek eleget téve állítottuk össze az új határozat-tervezetet. A változás oka, 
hogy az ÁFA kompenzáció miatt megemelkedett költségeket a Képviselı-testületnek 
határozat formájában rögzítenie kell. A pályázat benyújtásakor hozott 154/2011. (X. 
20.) önkormányzati határozat 3.) pontját annak megfelelıen a kiosztós anyagban 
látható formában módosítani szükséges. 
Basky András polgármester 
A Hivatal munkatársai végezték a pályázatok készítését, hatalmas fejlıdésen mentek 
keresztül, köszönjük a szép munkát. 
Kollár László bizottság elnöke 
Köszönöm. Kérdezem, hogy van-e még ezzel kapcsolatban kérdés, vélemény, 
észrevétel? Amennyiben nincs szavazásra teszem fel a kérdést. 
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Aki „Lajosmizse város vízvédelmi rendszerének fejlesztése” címő pályázat önerejének 
biztosítását elfogadja a Kiosztós anyag I. határozat-tervezete szerint, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
25/2012.(XI. 27.) Mg. hat. 
„Lajosmizse város vízvédelmi rendszerének 
fejlesztése” címő pályázat önerejének bizto- 
sítása 

HATÁROZAT 
 
  A Mezıgazdasági és Gazdaságfejlesztési Bizottság elfogadásra javasol-
  ja Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének  a kiosztós 
  anyag I. határozat-tervezetét.  
  Határid ı: 2012. november 29.  
  Felelıs:     A bizottság 
 
Kollár László bizottság elnöke 
Aki az eredeti elıterjesztés II. határozat-tervezetét („Lajosmizse város vízvédelmi 
rendszerének fejlesztése” címő pályázat projektmenedzsmenti feladatainak ellátása) 
elfogadja, megtárgyalásra és elfogadásra javasolja a Képviselı-testületnek, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
26/2012. (XI. 27.) Mg. hat. 
„Lajosmizse város vízvédelmi rendszerének 
fejlesztése” címő pályázat projektmenedzsmenti 
feladatainak ellátása 

HATÁROZAT 
  A Mezıgazdasági és Gazdaságfejlesztési Bizottság elfogadásra javasol- 
  ja Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének az eredeti 
  elıterjesztés II. határozat-tervezetét. 
  Határid ı: 2012. november 29. 
  Felelıs:     A bizottság 
 
Kollár László bizottság elnöke 
Aki az eredeti elıterjesztés III. határozat-tervezetét („Lajosmizse város vízvédelmi 
rendszerének fejlesztése” címő pályázat önerejének megpályázása EU Önerı Alapból) 
elfogadja, megtárgyalásra és elfogadásra javasolja a Képviselı-testületnek, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
27/2012. (XI. 27.) Mg. hat. 
„Lajosmizse város vízvédelmi rendszerének 
fejlesztése” címő pályázat önerejének 
megpályázása EU Önerı Alapból 
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HATÁROZAT 

 
  A Mezıgazdasági és Gazdaságfejlesztési Bizottság elfogadásra javasol- 
  ja Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének az eredeti 
  elıterjesztés  III. határozat-tervezetét. 
  Határid ı: 2012. november 29. 
  Felelıs:     A bizottság 
 
 
Kollár László bizottság elnöke 
Tekintettel arra, hogy napirendi pontjaink végéhez érkeztünk, megkérdezem, hogy 
van-e még valakinek egyéb kérdése, bejelentenivalója, hozzászólása? Amennyiben 
nincs, megköszönöm a jelenlevık részvételét, a mai ülésünket ezennel berekesztem 
15.00 órakor. 
 

K.mf. 
 
 
 
 Kollár László sk.   Kutasiné Nagy Katalin jegyzı 
 bizottság elnöke    távollétében: 
 
 
 
      Muhariné Mayer Piroska  sk. 
       aljegyzı 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 


