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JEGYZİKÖNYV 
 
 
Készült: A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság 2012.  
                  november 28-án, du: 14.00 órakor a Városháza Dísztermében megtartott              
                  bizottsági ülésrıl 
 
Jelen vannak:  Józsáné dr. Kiss Irén bizottság elnöke 
   Sebık Márta   bizottság tagja 
   Koller Dániel  bizottság tagja 
   Bíró Tiborné   bizottság tagja 
   dr. Török Tamás  bizottság tagja 
 
Tanácskozási joggal megjelentek: Basky András polgármester 
      Gyurgyik Erzsébet vezetıi referens 
      dr. Balogh László belsı ellenır 
      Nagy Judit irodavezetı 
      Dömötör Klára Edit pénzügyi irodavezetı 
      Mezeiné Hrubos Henriette fıtanácsos 
      Horváth Sándor pályázati ügyintézı 
      Géczi Gabriella bölcsıdevezetı 
      Kocsis Györgyné óvodavezetı 
      Orbán Antal települési képviselı 
      Sánta Tibor tőzoltó parancsnok 
 
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 mind az 5 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, s egyetértünk a meghívó szerinti 
napirendi pontok tárgyalásával, kérem, kézfelemeléssel jelezzük. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal -. ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi napirendi pontok tárgyalását fogadta el: 
 
Napirendi pontok.       Elıterjesztı: 
 
1./ Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testü- Basky András 
     letének 2013. évi költségvetési koncepciója   polgármester 
2./ A lajosmizsei 1164. hrsz-ú közterület nevének megerı- Basky András 
     stítése        polgármester 
3./ „Lajosmizse Város Vízvédelmi rendszerének fejleszté- Basky András 
     se” címő pályázattal kapcsolatos döntések   polgármester 
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4./ I. Beszámoló Lajosmizse Város Önkormányzata 2012.  Basky András 
     évi gazdálkodásának I-III. negyedévi helyzetérıl  polgármester 
     II. A jegyzı beszámolója az adóztatásról   Kutasiné Nagy Katalin 
         jegyzı távollétében: 
         Muhariné Mayer Piroska 
         aljegyzı 
5./ Beszámoló a Lajosmizsei Önkormányzati Tőzoltó Pa- Basky András 
     rancsnokság 2011-2012. évi munkájáról   polgármester 
6./ Lajosmizse Város Önkormányzata 2012. évi közbeszer- Basky András 
     zési tervének módosítása     polgármester 
 
1./ Napirendi pont  
Lajosmizse Város Önkormányzata 2012. évi közbeszerzési tervének módosítása 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 2012. október 15-i 
testületi ülésén 151/2012. (X. 15.) határozatával elfogadta a 2012. évi tervezett 
beszerzéseket tartalmazó módosított közbeszerzési tervét. 
A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség korábban kiadott közleményében tájékoztatta a 
kedvezményezetteket, hogy minden támogatást nyert KEOP 1.2.0 és 1.2.0/B 
konstrukció esetében lehetısége nyílik a pályázóknak a 85 %-os támogatási intenzitást 
95 %-ra növelni, amellyel az önerı mértéke csökkenne.  A kötelezıen benyújtandó 
mellékletek közül Lajosmizse Város Önkormányzata részére a vagyonértékelést és a 
felújítási és pótlási tervet kellene elkészíttetni. Az elızetes tájékozódás alapján ezen 
két dokumentum elkészíttetésének költsége meghaladja a bruttó 20 millió forint 
értéket, ezért ezen szolgáltatás megrendelése közbeszerzés köteles. A közbeszerzési 
eljárás lefolytatásának költsége körülbelül bruttó 500.000.- forint. 
Kérdezem, hogy van-e kérdés, vélemény, észrevétel a napirenddel kapcsolatban? 
Amennyiben nincs, szavazásra teszem fel a kérdést. Aki elfogadja Lajosmizse Város 
Önkormányzata 2012. évi közbeszerzési tervének módosítását, kérem, kézfelemeléssel 
jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
126/2012. (XI. 28.) PTK hat. 
Lajosmizse Város Önkormányzata 
 2012. évi közbeszerzési tervének 
módosítása 

HATÁROZAT 
 
  A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság elfogadás- 
  ra javasolja a Képviselı-testületnek Lajosmizse Város Önkormányza- 
  ta 2012. évi közbeszerzési tervének módosítását. 
  Határid ı: 2012. november 28. 
  Felelıs:     A bizottság 
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2./ Napirendi pont 
Beszámoló a Lajosmizsei Önkormányzati Tőzoltó Parancsnokság 2011-2012. évi 
munkájáról 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
Elıször annyit szeretnék a beszámolóhoz hozzáfőzni, hogy annyira le lett kicsinyítve, 
hogy olvasni alig lehet, és a fotók sem színesek, ez kellemetlen. Az anyag egy komoly 
szakmai anyag és bemutatja azokat a szakmai változásokat, amiket a felsılajosi, 
ladánybenei, táborfalvai önkormányzatok megléptek, s amiknek következtében meg 
tudott alakulni a Lajosmizsei Tőzoltóság. 
2007. évtıl a létszám be van mutatva, kezdetben 9 fı volt, most pedig 15 fı, ez hogyan 
van? 
Koller Dániel Tőzoltó Egyesület Elnöke 
15 fı a szabályos létszám, 2008-ban volt a vezetı váltás, ettıl kezdve emeltük a 
létszámot. Jelenleg mindenki szakirányú végzettségő és szakvizsgával rendelkezik. A 
lajosmizsei tőzoltóságot a katasztrófavédelmi igazgató a legjobb kis tőzoltóságként 
emlegeti. 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
A tőzoltóság önkéntes, vagy kötelezı feladat? 
Sánta Tibor tőzoltó parancsnok 
A tőzvédelem az kötelezı önkormányzati feladat, a hatósági eljárás pedig Kecskemét 
városának feladata. Nagyon örülök annak, hogy amikor a riasztási idıt néztük, 1.46 
másodperc volt a lajosmizsei tőzoltóságnál, a kecskeméti tőzoltóságnál pedig 2 
másodperc. 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
Az anyagból kitőnik, hogy folyamatos figyelmet fordítanak a képzésekre. 
Maximálisan javaslom a beszámoló elfogadását. Kérdés, vélemény, észrevétel van-e 
napirendhez? Nincs. Elfogadásra javaslom Lajosmizsei Önkormányzati Tőzoltó 
Parancsnokság 2011-2012. évi munkájáról készült beszámolót. 
Koller Dániel Tőzoltó Egyesület Elnöke (bizottsági tag) 
Bejelentem érintettségemet, s nem kívánok részt venni e napirendi pont szavazásánál. 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
Köszönöm. Szavazásra teszem fel a kérdést. Aki elfogadja a Lajosmizsei 
Önkormányzati Tőzoltó Parancsnokság 2011-2012. évi munkájáról készült 
beszámolót, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt-  1 fı: Koller Dániel – nem szavazott - az alábbi határozatot hozta: 
127/2012. (XI. 28.) PTK hat. 
Beszámoló a Lajosmizsei Önkormányzati Tőzoltó 
Parancsnokság 2011-2012. évi munkájáról 

HATÁROZAT 
 

  A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság elfogadásra 
javasolja a Képviselı-testületnek a  Lajosmizsei Önkormányzati Tőzoltó  
Parancsnokság 2011-2012. évi munkájáról készült beszámolót. 
Határid ı: 2012. november 29. 
Felelıs:     A bizottság 
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3./ Napirendi pont  
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. évi költségvetési 
koncepciója 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
Kérdezem, hogy van-e kiegészítenivaló az anyaggal kapcsolatban? 
Dömötör Klára Edit pénzügyi irodavezetı 
Nagyon sok minden változik, sok bevételt visznek el és bízunk abban, hogy a 
költségvetési törvény körvonalazódásával majd látszik, hogy mennyibıl lehet 
gazdálkodni. 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
Sok információt kaptunk a 2013. évi koncepció összeállítása révén. A közigazgatási 
rendszer átalakítása zajlik, ami a Polgármesteri Hivatalt is jelentısen érinti, az oktatási 
rendszerben is rengeteg változás lesz. Nagyon sok információ szükséges ahhoz, hogy 
az önkormányzat hogyan tud tervezni. 
A 12. oldalon az önkormányzatnak a pályázatai között van a csatorna pályázat, 
melynek a saját erıforrása 333.634.000.- Ft, erre forrás honnan lesz? 
Dömötör Klára Edit pénzügyi irodavezetı 
Mi kezességet vállaltunk a Víziközmő Társulatnak, s az OTP LTP-hez befolyt pénzhez 
nem lehet hozzányúlni.  
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
A lakosság kötelezı befizetése nem önkormányzati önrész.  
A rekultivációs pályázatnál az önrészek fel vannak tüntetve, ez miért van? 
Dömötör Klára Edit pénzügyi irodavezetı 
Ezt azért tüntettük fel, hogy hogyan áll össze a projekt költsége, de az átutalás még 
nem történt meg, csak jövıre. 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
A Mezıgazdasági és Gazdaságfejlesztési Bizottság, az Ügyrendi és Sport Bizottság, 
valamint az Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága ülésén kerültek felvételre 
javaslatok a költségvetési koncepcióhoz, melyek a következık: 
Lajosmizse város 20 éves évfordulója méltóképpen kerüljön megünneplésre, 2013-ban 
is legyenek támogatva a nonprofit szervezetek, társadalmi szervezetek,  
egyházak, KEOP-2012.4.0.10.0 energetikai pályázat beadásának megvizsgálása az  
intézményekre vonatkozóan, a Szent Lajos úti óvodánál az egész napos óvodai csoport  
mőködtetésének a lehetısége kerüljön kidolgozásra. Ezek egyéni képviselıi 
indítványok, melyek belekerülnek a határozat-tervezetbe. Én nagyon jogosnak tartom 
azt, hogy az iskola hasznosításából bérleti díj származzon, ez benne van a határozat-
tervezetben. 
Jó pár éve folyik a pályázatírási tevékenység. Ennek lebonyolítására külsı szakértıt 
vesz igénybe az önkormányzat. Jó lenne, hogy ha a 300 fıs közalkalmazotti, illetve 
köztisztviselıi létszám mellett ezt el lehetne készíteni belsı körökben. A szakértıi 
díjat külsıs szervezetnek kell megfizetni, ami elég sok. Javaslat, hogy a meglévı 
foglalkoztatotti létszám mobilizálja, bıvítse szakmai tudását annak érdekében, hogy ne 
kelljen külsı szakértıket bevonni. 
Van-e egyéb kérdés, vélemény, észrevétel a napirenddel kapcsolatban? Nincs. 
Elfogadásra javaslom Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. 
évi költségvetési koncepcióját azzal, hogy Lajosmizse város 20 éves évfordulója 
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méltóképpen kerüljön megünneplésre, 2013-ban is legyenek támogatva a nonprofit 
szervezetek, társadalmi szervezetek, egyházak, KEOP-2012.4.0.10.0 energetikai 
pályázat beadásának megvizsgálása az intézményekre vonatkozóan, a Szent Lajos úti 
óvodánál az egész napos óvodai csoport mőködtetésének a lehetısége kerüljön 
kidolgozásra, valamint, hogy a meglévı foglalkoztatotti létszám mobilizálja, bıvítse 
szakmai tudását annak érdekében, hogy ne kelljen külsı szakértıt bevonni. Aki ezzel 
egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
128/2012. (XI. 28.) PTK hat. 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének  
2013. évi költségvetési koncepciója 

HATÁROZAT 
 
  A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság elfogadásra 
  javasolja Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
  2013. évi költségvetési koncepcióját az alábbiakkal: 
 

- Lajosmizse város 20 éves évfordulója méltóképpen kerüljön  
      megünneplésre,  
-   2013-ban is legyenek támogatva a nonprofit szervezetek, társadalmi  
      szervezetek, egyházak,  
-   KEOP-2012.4.0.10.0 energetikai pályázat beadásának megvizsgálása  
-    az intézményekre vonatkozóan. 
- a Szent Lajos úti óvodánál az egész napos óvodai csoport    
     mőködtetésének a lehetısége kerüljön kidolgozásra, 
-  meglévı foglalkoztatotti létszám mobilizálja, bıvítse szakmai tudását    

               annak érdekében, hogy ne kelljen külsı szakértıt bevonni. 
 
  Határid ı: 2012. november 29. 
  Felelıs:     A bizottság 
 
 
4./ Napirendi pont 
A lajosmizsei 1164. hrsz-ú közterület nevének megváltoztatása, a 1176/11. hrsz-ú 
közterület nevének pontosítása, a 1212. hrsz-ú közterület nevének megerısítése 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
Az elıterjesztést Kovács Gábor fıtanácsos készítette. Több éve folyamatosan a 
rendezetlen belterületek rendezésre kerülnek, utcanevek kerülnek megállapításra. Az 
elıterjesztésben szépen le van írva a jelenlegi változtatási javaslat. Kérdezem, hogy 
ezzel kapcsolatban van-e kérdés, vélemény, észrevétel, hozzászólás? Nincs. 
Elfogadásra javaslom az elıterjesztés határozat-tervezetét változatlan formában. Aki 
ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
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129/2012. (XI. 28.) PTK hat. 
A lajosmizsei 1164. hrsz-ú közterület nevének megváltoztatása,  
a 1176/11. hrsz-ú közterület nevének pontosítása, a 1212. hrsz-ú  
közterület nevének megerısítése 

 HATÁROZAT 
 
  A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság elfoga- 
  dásra javasolja a Képviselı-testületnek az elıterjesztés határozat- 
  tervezetét változatlan formában. 
  Határid ı: 2012. november 29. 
  Felelıs:     A bizottság 
 
 
5./ Napirendi pont 
I. Beszámoló Lajosmizse Város Önkormányzata 2012. évi gazdálkodásának I-III. 
negyedévi helyzetérıl 
II. A jegyzı beszámolója az adóztatásról 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
Mivel az anyagnak két része van, elıször az elsı részét tárgyaljuk, mely a következı: 
I. Beszámoló Lajosmizse Város Önkormányzata 2012. évi gazdálkodásának I-III. 
negyedévi helyzetérıl. 
Az anyag teljesen részletesen tárgyalja, hogy a bevételek önkormányzat összesen – az 
önállóan mőködı, az önállóan mőködı és gazdálkodó intézményekkel együtt – 64,3 
%-ra; ezen belül a hivatal bevételei 120,5 %-ra, az IGSZ bevételei 78,3 %-ra, 
önkormányzat bevételei 62,3 %-ra teljesültek a módosított elıirányzathoz képest. Ezen 
belül a mőködési bevételek 85,8 %-ra.  
A rekultivációs pályázatok befejezıdtek, de az elszámolás még hátra van, az 
energetikai pályázat az iskolában még folyamatban van.  
Az IGSZ bevételei 78,3 %-ra teljesültek. Az iskolánál mínusz 8 millió forintos bevétel 
kiesés van. A dologi kiadások nem adnak lehetıséget arra, hogy az elmúlt évi 
fejlesztések megvalósulhassanak. 
Alapvetı dolog, hogy az iskola épületét használók fizessenek használati díjat. Vannak 
olyan bérlık, akik csúsznak a fizetési kötelezettségeikkel. Az jó ötlet volt az iskola 
igazgatójától, hogy az esti iskola és a zenei iskola fizessen bérleti díjat. 
A bevételek önkormányzati összesenben jól teljesültek. Ha megtörténik az energetikai 
pályázat elszámolása, akkor a két adat összhangban van. 
A Hivatalnál 70 %-os a személyi juttatás, 52 %-os a dologi kiadások összege. 
A bevételek és a kiadások idıarányosan teljesültek. Ezek a számok tartalékokat 
jelentenek még az elkövetkezendı évben is.  
Pozitív dolog, hogy nem került sor likvid hitel felvételére. Ezzel kapcsolatban van-e 
még kérdés, vélemény, észrevétel? Nincs, akkor rátérünk az anyag második részének a 
tárgyalására. 
 
II. A jegyzı beszámolója az adóztatásról. 
Kérdésem, hogy mi a garancia arra, hogy a tartozások be is folynak? 
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Mezeiné Hrubos Henriette fıtanácsos 
A törvényi keretek között van lehetıség a hátralékok beszedésére. Fizetési 
felhívásokat küldünk az adózóknak. A törvényi keretek között végrehajtási eljárás 
lefolytatására kerül sor a kintlévıségek behajtására. 
A helyi adóztatás feltételeit a helyi adókról szóló 1990 évi C. törvény biztosítja, az 
önkormányzati rendelet pedig a mentességek, kedvezmények és az adómérték 
vonatkozásában szabályozza az adóztatást. 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
Az idegenforgalmi adó mértékének a megállapításánál, amit lehet, ki kell használni. 
Jövıre az állami normatíváknak a rendszere teljesen megváltozik. Ennek alapján 
maximálisan törekedni kell arra, hogy minden bevételi forrással tudjunk élni. 
A Pártházat nem vette meg az önkormányzat? 
Dömötör Klára Edit pénzügyi irodavezetı 
Igen, megvette. 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
A külterületi utaknak a rendezése is fontos feladat. 22.723.000.- Ft az eredeti 
elıirányzat a külterületi földútkarbantartásra, és ebbıl mennyit költöttünk el? 
A mezıgazdasági gépvásárlásra 4 millió forint lett elkülönítve. 
Dömötör Klára Edit pénzügyi irodavezetı 
A 4 millió forintot az útépítésre szánt összegbıl vettük el. Azt kértük, hogy mindent 
készítsenek elı, december 15-én meglátjuk, hogy hogyan áll a költségvetésünk, s ha 
lehet, akkor az idén még sor kerül a mezıgazdasági gép megvásárlására. 
Basky András polgármester 
Annak idején benyújtásra került egy pályázat LEADER-re. Nem az önkormányzat 
nyújtotta be. A pályázat nyert. Mi erre folyamatosan fizetünk, amit vissza is kapunk. 
Ez a költségvetésben nem jelentett volna tételes módosítást. A közbeszerzés 
lefolytatására januárban kerül sor, s jövıre várható a 22.723.000.- Ft-os összegnek az 
önkormányzathoz való visszajuttatása teljes egészében. 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
Tavaly november 24-én az önkormányzat döntött, hogy a Pártház tulajdoni részarányát 
megveszi, 3 millió forint volt erre betervezve. Mi az álláspont ezzel jelenleg? 
Basky András polgármester 
Az adás-vétel még nem történt meg, várjuk azt, hogy fizethessük a vételi díjat. 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
Van-e még kérdés, vélemény a napirendhez? 
dr. Török Tamás bizottsági tag 
29 millió forintos késedelmi pótlék van, ebbıl 24 millió forint még kint van. Erre van-
e esély, hogy befolyik? 
Mezeiné Hrubos Henriette fıtanácsos 
A végrehajtás keretei között megteszünk mindent, de ha az ügyfélnek nincs jövedelme, 
lefoglalható vagyontárgya, akkor sajnos a hátralék nem biztos, hogy meg fog térülni. 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
Köszönöm. Más kérdés van-e még? Amennyiben nincs, szavazásra teszem fel a 
kérdést. 
Aki elfogadja Lajosmizse Város Önkormányzata 2012. évi gazdálkodásának I-III. 
negyedévi helyzetérıl szóló beszámolót, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
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Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
130/2012. (XI. 28.) PTK hat. 
Beszámoló Lajosmizse Város Önkormányzata 
2012 évi gazdálkodásának I-III. negyedévi hely- 
zetérıl 

 HATÁROZAT 
 
  A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság elfogadja, 
  megtárgyalásra és elfogadásra javasolja Lajosmizse Város Önkormány- 
  zata 2012. évi gazdálkodásának I-III. negyedévi helyzetérıl szóló be- 
  számolót annak mellékleteivel együtt. 
  Határid ı: 2012. november 29. 
  Felelıs:     A bizottság 
 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
Aki elfogadja a jegyzı beszámolóját az adóztatásról, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
131/2012. (XI. 28.) PTK hat. 
A jegyzı beszámolója az adóz- 
tatásról 

 HATÁROZAT 
 
  A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság elfogadja, 
  megtárgyalásra és elfogadásra javasolja az önkormányzati adóztatás- 
  ról szóló beszámolót. 
  Határid ı: 2012. november 29. 
  Felelıs:     A bizottság 
 
 
6./ Napirendi pont 
„Lajosmizse Város Vízvédelmi rendszerének fejlesztése” címő pályázattal 
kapcsolatos döntések 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
Felkérem Polgármester Urat, mondjon errıl néhány szót. 
Basky András polgármester 
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. 
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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? 
A legnagyobb problémákat tudjuk ezekbıl kezelni, mint például az Iskola-tó 
rendbetételét, hogy a vízgyőjtı rendszer jól mőködjön, az ide befolyó vizekhez ki kell 
alakítani a csatornákat. Benne van a pályázatban 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. 
Kérdés az, hogy az EU Önerı Alapból hogyan tudunk hozzátenni a pályázathoz, mert 
a pályázatok önerejének nagyobb részét az EU Önerı Alapból próbáljuk megoldani 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnöke 
Köszönöm. Van-e napirenddel kapcsolatban kiegészítenivaló, hozzászólás, vélemény? 
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. 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
Köszönöm. Van-e még egyéb kérdés, vélemény, észrevétel? Amennyiben nincs, 
szavazásra teszem fel a kérdést. 
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: 
132/2012.(XI. 28.) PTK hat. 
„Lajosmizse város vízvédelmi rendszerének 
fejlesztése” címő pályázat önerejének bizto- 
sítása 

HATÁROZAT 
 

A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság elfogadásra 
javasolja Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a 
kiosztós anyag I. határozat-tervezetét.  

  Határid ı: 2012. november 29.  
  Felelıs:     A bizottság 
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Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
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: 
133/2012. (XI. 28.) PTK. hat. 
„Lajosmizse város vízvédelmi rendszerének 
fejlesztése” címő pályázat projektmenedzsmenti 
feladatainak ellátása 

HATÁROZAT 
 

A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság elfogadásra 
javasolja Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének az 
eredeti elıterjesztés II. határozat-tervezetét. 

  Határid ı: 2012. november 29. 
  Felelıs:     A bizottság 
 
 
 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
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: 
134/2012. (XI. 28.) Mg. hat. 
„Lajosmizse város vízvédelmi rendszerének 
fejlesztése” címő pályázat önerejének 
megpályázása EU Önerı Alapból 
 

HATÁROZAT 
 

A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság elfogadásra 
javasolja Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének az 
eredeti elıterjesztés III. határozat-tervezetét. 

  Határid ı: 2012. november 29. 
  Felelıs:     A bizottság 
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Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
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 15.30 órakor 
berekesztem. 
 
 
 
 

K.mf. 
 
 

 
Józsáné dr. Kiss Irén sk.      
    PTK elnök        
 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
       


