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JEGYZİKÖNYV 
 
 
Készült: A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzés Bizottság 2013. február 20-
án, du: 13.45 órakor a Városháza dísztermében megtartott rendkívüli bizottsági ülésrıl 
 
Jelen vannak: Józsáné dr. Kiss Irén bizottság elnöke 
   Sebık Márta   bizottság tagja 
   Koller Dániel  bizottság tagja 
   dr. Török Tamás  bizottság tagja 
 
Bíró Tiborné bizottsági tag bejelentéssel van távol az ülésrıl. 
 
Tanácskozási joggal megjelentek: Dömötör Klára Edit pénzügyi irodavezetı 
      Veszelszki Klára IGSZ vezetı helyettes 
       Orbán Antal települési képviselı 
 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
Tisztelettel köszöntöm a mai rendkívüli bizottsági ülésünkön megjelenteket. 
Megállapítom, hogy ülésünk határozatképes, mert az 5 fı bizottsági tagból 4 fı 
bizottsági tag jelen van. A meghívót mindenki megkapta, az abban foglalt napirendi 
pont mindenki elıtt ismert. Megkérdezem, hogy ezen kívül van-e még valakinek más 
önálló napirendi pont tárgyalására javaslata. Amennyiben nincs, s egyetértünk a 
meghívó szerinti napirendi pont tárgyalásával, kérem, kézfelemeléssel jelezzük.  
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi napirendi pont tárgyalását fogadta el: 
 
Napirend        Elıterjesztı 
 
1./ Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-tes-  Basky András 
     tületének …../2013. (….) önkormányzati rendelete a  polgármester 
     2012. évi költségvetésrıl szóló 2/2012. (II. 10.) önkor- 
     mányzati rendelet módosításáról 
 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
A költségvetési mérlegszám 2 milliárd 399.590.- Ft lett. Apróbb tételek vannak, 
amiket helyre kellett tenni. 
1.) A Magyar Államkincstár és az NGM szakmai fıosztálya tapasztalatai alapján a 
nem közvetlenül az EU-tól kapott támogatást, a fejezetektıl átvett támogatásértékő 
bevételek között kell kimutatni – rendezı tételek. 
A felhalmozási bevétel 613.326 eFt. Ez a beruházásoknak, pályázatoknak köszönhetı. 
2.) Intézmények év végi rendezı tételei. 
Ezzel kapcsolatban kérdés, vélemény, észrevétel van-e? Nincs. Elfogadásra javaslom 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. évi költségvetési 
rendeletének módosítását. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
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Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
14/2013. (II. 20.) PTK hat. 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
…../2013. (….) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésrıl 
szóló 2/2012. (II. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 

HATÁROZAT   
 
  A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság  
  elfogadásra javasolja a Képviselı-testületnek a 2012. évi költségvetésrıl  

szóló önkormányzati rendelet módosítását. 
Határid ı: 2013. február 20. 
Felelıs:     A bizottság 

 
 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
Tekintettel arra, hogy napirendi pontunk végéhez érkeztünk, megkérdezem, hogy van-
e még valakinek más egyéb kérdése, bejelentenivalója? 
Nincs. Megköszönöm a jelenlevık részvételét, a mai rendkívüli ülésünket ezennel 
berekesztem 13.55 órakor. 
 

 
 

K.mf. 
 

 
 Józsáné dr. Kiss Irén sk.     Sebık Márta sk. 
      PTK elnök     bizottság tagja 
 
   
 


