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JEGYZİKÖNYV 
 
 
Készült: A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság 2012. december  

    19-én, du: 14.15 órakor a Városháza Dísztermében megtartott bizottsági    
    ülésrıl 

 
Jelen vannak: Józsáné dr. Kiss Irén bizottság elnöke 
   Koller Dániel  bizottság tagja 
   Bíró Tiborné   bizottság tagja 
 
Dr. Török Tamás bejelentéssel van távol az ülésrıl. Sebık Márta bizottsági tag az 
összevont bizottsági ülés végén elment. 
 
Tanácskozási joggal megjelentek: Basky András polgármester 
      Muhariné Mayer Piroska aljegyzı 
      dr. Balogh László belsı ellenır 
      Kasnyikné Földházi Tünde környezetvédelmi 
      referens 
      Szilágyi Ödön csoportvezetı 
      Kocsis Györgyné óvodavezetı 
      Horváth Sándor pályázati referens 
      Apró Ferenc települési képviselı 
      Orbán Antal települési képviselı 
 
Jegyzıkönyvvezetı: Márton Györgyné 
 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
Tisztelettel köszöntöm a mai bizottsági ülésünkön megjelenteket. Megállapítom, hogy 
ülésünk határozatképes, mert az 5 fı bizottsági tagból 3  fı jelen van. A meghívót 
mindenki megkapta, az abban foglalt napirendi pontok mindenki elıtt ismertek. 
Megkérdezem, hogy ezen kívül van-e még valakinek más önálló napirendi pont 
tárgyalására javaslata? Amennyiben nincs, nekem az lenne a javaslatom, hogy a 
„Lajosmizse, Dózsa Gy. út 82. (volt Pártház) állami tulajdonrészének megszerzése”  
tárgyú napirendet vegye fel a bizottság tárgyalásra. Aki a meghívó szerinti napirendi 
pontok tárgyalását ezzel a kiegészítı javaslattal elfogadja, kérem, kézfelemeléssel 
jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi napirendi pontok tárgyalását fogadta el: 
 
Napirendi pontok:       Elıterjesztı: 
 
1./ Vízgazdálkodási mővek használati (üzemeltetési)  Basky András 
      jogának átadása       polgármester 
 
2./ „Lajosmizse Város települési szilárdhulladék begyőj- Basky András 
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    tésére, elszállítására és ártalmatlanítására irányuló  polgármester 
    közszolgáltatási szerzıdés” tárgyú közbeszerzés lezárá- 
    sához szükséges döntések 
3./ KEOP-os pályázattal kapcsolatos döntések   Basky András 
         polgármester 
4./ Lajosmizse Város Önkormányzata és Felsılajos Köz- Basky András 
     ség Önkormányzata közötti részletes vagyonelszámolás- polgármester 
     ról szóló megállapodás módosítása 
5./ Lajosmizse, Dózsa Gy. út 82. (volt Pártház) állami tulaj- Basky András 
     donrészének megszerzése     polgármester 
 
1./ Napirendi pont 
KEOP-os pályázattal kapcsolatos döntés meghozatala 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
Elsıként az Egészségház energetikai pályázatával foglalkozik az elıterjesztés. 
Elkezdtük a munkát, megnyílt a pályázati lehetıség, azt követıen regisztrálni kell, 
gáztervet kell készíteni. Be kell azonosítani, felmérni az összes ajtót, ablakot. A 
beazonosítás 1-es sorszámmal megtörtént. Én kértem árajánlatot a Farkas Úrtól, hogy 
ezt mennyiért végzi el. İ 180.000.- Ft+ ÁFÁ-ért az alaprajz aktualizálását megteszi.  
A gázterv árajánlatai is megérkeztek, melyek a következık:  
1./ VILKERSZO Bt ajánlata, 420.000.- Ft + ÁFA, összesen 445.000- Ft, 
2./ RoTotechnik Kft ajánlata, 445.000.- Ft + ÁFA, összesen 565.150.- Ft. 
3./ Solartis Kft ajánlata, 350.000.- Ft + ÁFA, 
 
Az én javaslatom, hogy a Solartis Kft ajánlatát fogadjuk el, 350.000.- Ft + ÁFA 
értékben, valamint a Farkas Úrnak az ajánlatáról kellene dönteni, mely az alaprajz 
aktualizálására vonatkozik, s ez 180.000.- Ft + ÁFA összeg lenne. 
Én a szavazásban nem kívánok részt venni. Köszönöm. Van-e valakinek kérdése, 
véleménye, javaslata? Nincs. 
Szavazásra teszem fel a kérdést.  
Aki elfogadja az elıterjesztés I. határozat-tervezetét azzal, hogy a gázterv 
elkészítésével a Solartis Kft legyen megbízva, akinek az ajánlata 350.000.- Ft+ ÁFA, 
kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 2 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- 1 fı: Józsáné dr. Kiss Irén nem szavazott – az alábbi határozatot hozta: 
138/2012. (XII. 19.) PTK hat. 
Egészségház energetikai pályázatához szükséges 
gázterv elkészítıjének kiválasztása 

HATÁROZAT 
A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság elfogadás-
 ra javasolja a Képviselı-testületnek, hogy a gázterv elkészítésével a 
Solartis Kft legyen megbízva, akinek az ajánlata 350.000.- Ft +ÁFA. 

  Határid ı: 2012. december 20. 
  Felelıs:     A bizottság 
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Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
A mőszaki dokumentáció elkészítésére a Farkas Úr ajánlata van itt, ami 180.000.- Ft+ 
ÁFA. Javaslom, kérjünk még be árajánlatot és a három árajánlat közül válasszuk a 
legkedvezıbb ajánlattevıt, de a költség 180.000.- Ft-+ÁFA költségnél magasabb nem 
lehet. 
Aki ezt így elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a bizottság 
2 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- 1 fı: Józsáné dr. Kiss Irén 
nem szavazott - az alábbi határozatot hozta: 
139/2012. (XII. 19.) PTK hat. 
Egészségház energetikai pályázatához szükséges 
mőszaki dokumentáció elkészítıjének kiválasztása 

HATÁROZAT 
 
  A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság elfogadás- 
  ra javasolja a Képviselı-testületnek, hogy a mőszaki dokumentáció 

elkészítésére a beérkezı három árajánlat közül a legkedvezıbbet 
válasszuk azzal, hogy a költség 180.000.- Ft + ÁFA költségnél nem lehet 
magasabb. 

  Határid ı: 2012. december 20. 
  Felelıs:     A bizottság 
 
 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
Az óvodában mi a helyzet az energetikai pályázattal kapcsolatban? 
Basky András polgármester 
A Szent Lajos úti óvodában nem tudjuk, hogy hogyan lesz. A pályázatok körében van 
olyan, hogy bruttó 50 millió forintos támogatás. Ebbe belefér az új kazán cseréje, ajtó, 
ablakok cseréje, szigetelés, tetıszigetelési téma, az esıcsatornának a cseréje már nem 
fér bele, s a villámvédelem sem. Az önrészt és még egy 5 millió forintos költséget 
kellene felvállalni, hogy létrejöjjön a pályázat.  Ha 50 millió forint alatt maradunk és 
elkészülünk a pályázattal, akkor automatikusan megy minden. Ha 50 millió forint fölé 
megyünk, akkor belekerülünk a Bíráló Bizottságba és nem biztos, hogy nyerünk. Az a 
kérdés, hogy melyik variációt vállaljuk be. Én az 50 millió forint alatti pályázatot 
javaslom felvállalni. 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
Én is azt mondom, hogy az 50 millió forintos kategóriát kellene megcélozni, s az 
önrészt egy kicsit meg kellene növelni. Belevehetı a kazáncsere, a főtıtestek 
szabályozása, a padlás szigetelése, a csövek szigetelése, a nyílászárók szigetelése és új 
tételként belekerült a külsı hıszigetelés. 
Felmerült még, hogy az Egészségháznál a napkollektor téma nem jöhet számításba, 
mert az épület fekvése nem szerencsés, nem kap napenergiát. Ha a lámpatestek 
korszerősítése nem lenne benne az elektromos áram korszerősítésben, azt nagyon 
sajnálnám. A beadás vége 2013. január 21.  
Az energetikai pályázatnál egy kérdés nyitva maradt. Én azt ajánlom, hogy az 50 
millió forintos pályázatnál maradjunk és tegyünk hozzá több önrészt.  
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Ezzel kapcsolatban van-e kérdés, vélemény, észrevétel? Nincs. Szavazásra teszem fel 
a kérdést. Aki elfogadja, hogy az óvoda energetikai pályázatának megírására a 
polgármester kérjen be három árajánlatot, melyek közül a legkedvezıbbet válassza ki 
azzal, hogy a pályázatírás költsége nem haladhatja meg a 600.000.- Ft + ÁFA 
összeget, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
140/2012. (XII. 19.) PTK hat. 
Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda 
energetikai pályázatához szükséges 
döntések meghozatala 

HATÁROZAT 
 
  A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság elfogadás- 

ra javasolja a Képviselı-testületnek, hogy az óvoda energetikai pályáza- 
tának megírására a polgármester kérjen be három árajánlatot, melyek kö- 
zül a legkedvezıbbet válassza ki azzal, hogy a pályázatírás költsége nem 
haladhatja meg a 600.000.- Ft +ÁFA összeget. 
Határid ı: 2012. december 20. 
Felelıs:     A bizottság 

 
 
2./ Napirendi pont 
Vízgazdálkodási mővek használati (üzemeltetési ) jogának átadása 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
Szilágyi Ödön készítette az elıterjesztést. 
Lajosmizse Város Önkormányzata átadta a vízi-közmő vagyont a Vízi Közmő 
Társulatnak. Az üzemeltetés joga háromféleképpen lehet, bérleti üzemeltetés, 
vagyonkezelés, koncesszió. Én a koncesszió mellett szavaznék, a bérleti és a 
vagyonkezelési különbséget próbáltam felfedezni. Ha meg lehetne bízni egy külsıs 
szakembert, az lenne a célszerő. Kérdés az, hogy milyen összeg lenne az a reális 
összeg, aminek keretében a mőködtetés lehetséges. Azt javaslom, hogy a szennyvíz 
beruházási vagyon üzemeltetésébıl részesedjen Lajosmizse Város Önkormányzata is. 
Eldöntendı kérdés, hogy melyik variáció legyen. Az anyag 48. oldala részletezi, hogy 
milyen nagyságrendő vagyon keletkezik, milyen nagyságrendő vagyont mőködtet, a 
mőködtetésbıl származó vagyont hogyan osztja meg a mőködtetı és az önkormányzat 
között. Ehhez külsı szakértı kell, aki ezt megvizsgálja. Meg kellene nézni, hogy az 
önkormányzat hogyan tudná növelni a bevételeit. 
Basky András polgármester 
Az elsı dolog, ami fontos az ügy szempontjából, hogy az egész országban lévı 
vízszolgáltatásokat, csatornaszolgáltatásokat alapjaiban újraépítik. Akkora vízi közmő 
társaságok lehetnek, amelyek 50 000 fı felett vannak. A mi megoldásunk az lehet, 
hogy a BÁCSVÍZ Zrt-hez csatlakozunk. A BÁCSVÍZ Zrt komoly cég, aki az 
önkormányzat segítségére van. Az elmúlt öt évben 5 millió forintot kaptunk 
osztalékot. Az ivóvíz minıségjavító program 100 %-ban támogatott lesz, az ott 
maradó pénz átháramlik. Most a javaslat a BÁCSVÍZ Zrt szempontjából, hogy olyan 
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egységes szerkezető dolog jöjjön létre, hogy mindenkinek megfelelı legyen. Ha 
nálunk marad a vagyon, és kapjuk a magasabb összegeket, akkor a kiadások is itt 
maradnak nálunk. Ha bérleti szerzıdést kötünk velük, akkor azok a feladatok, amik 
várhatóak hosszú távon a településen, azok is itt maradnak nálunk. Én azt mondom, 
hogy nem bérleti szerzıdést kellene kötni, hanem üzemeltetési szerzıdést. Az 
üzemeltetési díjat nem lehet beletenni az összköltségbe, a koncessziós díjat igen. Az 
lenne a cél, hogy az ivóvíz felhasználási költség karbantartásra legyen fordítva. 
Koncessziós szerzıdést úgy tudunk kötni, ha megversenyeztetjük. Én a koncessziót 
ebben az esetben nem látom célszerő megoldásnak. Én az üzemeltetési szerzıdést 
javaslom megkötni. 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
Az indokolás nélküli felmondási jogot bele kellene venni a felmondási okok közé. 
Nem lehetne belealkudni, hogy a biztosításokat a BÁCSVÍZ Zrt kösse meg? 
Az önkormányzat kötelezettséget vállal, hogy a bevételeit a javításra fordítja. 
Nyitott kérdések maradtak, hogy milyen mőködési forma legyen, milyen feltételekkel. 
További kérdés, hogy most a jelenlegi vagyonállományra kössük, vagy az 
automatizmust beleépítjük. A vagyonkezelési szerzıdésnél nézzük át, hogy milyen 
kötelezettségeket ró ránk. 
Én azt javaslom, hogy a bizottság most ne hozzon döntést e napirendben, mert még 
további utánanézést igényel a téma a testületi ülésig. A napirendet határozathozatal 
nélkül lezárom. 
 
3./ Napirendi pont 
„Lajosmizse város települési szilárdhulladék begyőjtésére, elszállítására és 
ártalmatlanítására irányuló közszolgáltatási szerzıdés” tárgyú közbeszerzés 
lezáráshoz szükséges döntések 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
Állásfoglalás kérés történt arra vonatkozóan, hogy miután az ajánlattevı ajánlata a 
jelenleg hatályos jogszabályok értelmében érvényes, köthet-e szerzıdést az 
önkormányzat még ebben az évben úgy, hogy a díjak a jövı évben törvényileg 
meghatározott mértékben, legfeljebb 4,2 %-kal emelkedhetnek.  
Az állásfoglalás remélhetıleg legkésıbb a testületi ülésig megérkezik. 
Azt szeretném megkérdezni, hogy megérkezett-e az állásfoglalás? 
Basky András polgármester 
Nem érkezett még meg. 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
Ez az ajánlattevı ajánlatának az érvényességét kizárja-e? Itt jóval magasabb ajánlatról 
van szó. Kérjük az információkat. 
Muhariné Mayer Piroska aljegyzı 
Ma délelıtt a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivataltól érkezett levél, ami arra hívta fel 
a figyelmet, hogy a jövı évre úgy változik a jogszabály, hogy 4,2 %-al lehet magasabb 
a 2012. december 31-i díjhoz képest megállapított díj. 2013. január 1-tıl az 
önkormányzatok ár megállapítási jogköre megszőnik. Az ármegállapító a miniszter 
lesz, aki szeptember 30-ig fogja megállapítani a hulladék közszolgáltatási díjat. 
Az önkormányzatnak van egy közbeszerzési eljárása, ami arra irányul, hogy 
közszolgáltatót válasszon az önkormányzat. A közbeszerzési eljárás során a 
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hirdetmény felhívta az ajánlattevık figyelmét arra, hogy mely jogszabályokat kell 
alkalmazni az ajánlat során és ezek a jogszabályok tartalmazzák azt, hogy az 
önkormányzatok a helyi rendeletben állapítják meg a hulladék közszolgáltatás díját és 
egy évnél rövidebb idıre nem lehet. 2013. június 1-jétıl lehetne az a díj, amit a 
közszolgáltató az ajánlatában megajánlott, de ez majd nem léphet életbe a január 1-
túıl hatályba lépı új hulladéktörvény miatt, ami majd szerzıdésmódosítást igényel. 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
Tisztelettel köszöntjük a HBF Hungaricum Kft képviselıjét. Kérem, mondja el, hogy 
mit tanácsol. 
Borsos Botond Hungaricum Kft képviselıje 
A közbeszerzésnek kétféle eredménye lehet. Vagy az lehet, hogy magasabb árat ad a 
becsült értékhez képest és nincs eredmény, vagy szerzıdést kötünk vele és eredményes 
a közbeszerzés. Most van egy közbeszerzésünk, s abban kellene dönteni, hogy 
elfogadni azt az ajánlatot, ami magasabb a becsült értékhez képest 4,2 %-nál.. Ez 
alapján érvényteleníthetjük az ajánlatát és nem hirdetünk eredményt. 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
Én azt javaslom, hogy az eddigi közszolgáltató kapjon megbízást és az árat pedig a 
miniszter rendezi. 
Orbán Antal települési képviselı 
Én azt a 11 %-ot nem fogom megszavazni, mert a lakosság ezt már nem bírja el. 
Muhariné Mayer Piroska aljegyzı 
Ezek a díjak az új díjfizetési idıszakra vonatkoznának, nem a jelenlegi idıszakra, de 
az új díjakat a miniszter fogja megállapítani. 
Basky András polgármester 
Most azért emelte ennyire meg a kis őrtartalmú kukák díját, mert idáig egyezkedtünk a 
szolgáltatóval, hogy a kisebb kukák díja olcsóbb legyen. Egyedül az ártalmatlanítás 
díja olcsóbb a kis őrtartalmú kukáknál. 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
Ezzel kapcsolatban van-e még kérdés, vélemény, észrevétel? Amennyiben nincs, 
elfogadásra javaslom azt, hogy a nyertessel szerzıdést kell kötni és majd a törvény 
leszabályozza a feladatokat. Szavazásra teszem fel a kérdést. 
Aki elfogadja az elıterjesztés I. határozat-tervezetét, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
141/2012. (XII. 19.) PTK hat. 
„Lajosmizse Város települési szilárdhulladék begyőjtésére,  
elszállítására és ártalmatlanítására irányuló közszolgáltatási szerzıdés”  
tárgyú közbeszerzés lezárása 

HATÁROZAT 
 
  A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság elfogadás- 
  ra javasolja az elıterjesztés I. határozat-tervezetét. 
  Határid ı: 2012. december 20. 
  Felelıs:     A bizottság 
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Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
Aki elfogadja az elıterjesztés II. határozat-tervezetét, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
142/2012. (XII. 19.) PTK hat. 
Lajosmizse Város települési szilárdhulladék begyőjtésére, 
elszállítására és ártalmatlanítására irányuló közszolgáltatási 
szerzıdés elfogadása 

HATÁROZAT 
 
  A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság elfogadás- 
  ra javasolja a Képviselı-testületnek az elıterjesztés II. határozat-terve- 
  zetét. 
  Határid ı: 2012. december 20. 
  Felelıs:     A bizottság 
 
4./ Napirendi pont 
Lajosmizse, Dózsa Gy. út 82. (volt Pártház) állami tulajdonrészének megszerzése 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
A Lajosmizse, Dózsa Gy. út 82. szám (32 hrsz. „kivett pártház”) alatti ingatlan (volt 
Pártház) 46/417-ed része a Magyar Állam tulajdonában van. Az ingatlan fennmaradó 
371/417-ed részének tulajdonosa Lajosmizse Város Önkormányzata. Az állami résznél 
a tulajdonosi jogok gyakorlója a Nemzeti Vagyongazdálkodási Tanács, aki feladatait a 
Magyar Nemzeti Vagyonkezelı Zrt. útján, annak ügyvezetı szerveként látja el.  
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 2011. november 24-én 
határozatot hozott, hogy a Dózsa Gy. út 82. sz. alatti ingatlan (volt Pártház), állami 
tulajdonrészét  ellenérték fejében kívánja megszerezni. 
Az adásvételi szerzıdés megkötéséhez szükséges volt az érintett ingatlanrész forgalmi 
értékbecslése, melyet az MNV Zrt. elfogadott, így Lajosmizse Város Önkormányzata 
3.000.000 Ft vételár megfizetésével megvásárolhatja az ingatlan 46/417-ed részét.  
Az Önkormányzat 2012. évi költségvetésében 3.000.000 Ft lett elkülönítve 
„Beruházási kiadások” címen a vételár kifizetésére. 
Az MNV Zrt. az alábbi adózási rendelkezésre hívta fel a figyelmet, mely szerint az 
Önkormányzatnak 810.000 Ft ÁFA-t kell fizetni. 
Javaslom, hogy az MSZMP Székházat vegyük meg ÁFÁ-val együtt. Ezzel 
kapcsolatban van-e kérdés, vélemény, észrevétel? Nincs. Elfogadásra javaslom az 
elıterjesztés határozat-tervezetét azzal, hogy a határozat-tervezet 1./ pontjába 
3.810.000.- Ft kerüljön be. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
143/2012. (XII. 19.) PTK hat. 
Lajosmizse, Dózsa Gy. út 82. (volt Pártház) állami 
tulajdonrészének megszerzése 

HATÁROZAT 
 
  A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság elfoga- 
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  dásra javasolja az elıterjesztés határozat-tervezetét azzal, hogy az 
1.) pontba 3.810.000.- Ft kerüljön be. 
Határid ı: 2012. december 20. 
 Felelıs:     A bizottság 

 
5./ Napirendi pont 
Lajosmizse Város Önkormányzata és Felsılajos Község Önkormányzata közötti 
részletes vagyonelszámolásról szóló megállapodás módosítása 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
Lajosmizse Város Önkormányzata 2012. december 11-i ülésén elfogadta Lajosmizse 
és Felsılajos Közoktatási Intézményfenntartó Társulásban a Fekete István Általános 
Iskola, Kollégium és Sportiskola feladat-ellátásával összefüggésben bevitt vagyon 
elszámolását. A megállapodás 1. sz. mellékletében felsorolt tételek ismételt 
egyeztetése során a megállapodás módosítása vált szükségessé, a tekintetben, hogy a 
megállapodás jelen elıterjesztés 1. sz. melléklete szerint módosul.  Ezzel kapcsolatban 
kérdés, vélemény, észrevétel van-e? Amennyiben nincs, elfogadásra javaslom az 
elıterjesztés határozat-tervezetét. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
144/2012. (XII. 19.) PTK hat. 
Lajosmizse Város Önkormányzata és Felsılajos Község  
Önkormányzata közötti részletes vagyonelszámolásról 
szóló megállapodás módosítása 

HATÁROZAT 
 
  A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság elfoga- 
  dásra javasolja az elıterjesztés határozat-tervezetét. 
  Határid ı: 2012. december 20. 
  Felelıs:     A bizottság 
 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
Tekintettel arra, hogy napirendi pontjaink végéhez érkeztünk, megkérdezem, hogy 
van-e még valakinek más egyéb kérdése, hozzászólása, bejelentenivalója? 
Amennyiben nincs, megköszönöm a jelenlevık részvételét és az egész évi munkáját, 
ülésünket berekesztem 15.30 órakor. 

K.mf. 
 
  Józsáné dr. Kiss Irén sk.   Kutasiné Nagy Katalin 
  bizottság elnöke    jegyzı távollétében: 
 
 
 
 
        Muhariné Mayer Piroska sk. 
        aljegyzı 
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