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Lajosmizse Város 
Önkormányzata 

 
 

KIVONAT 
a Képviselő-testület 2010.október 28-i rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből 

 
 
Kihagyva a kihagyandókat! 
 
 
145/2010. (X.28.) ÖH. 
Társberuházói Szerződéssel kapcsolatos döntések 
 
 

Határozat 
 
1.) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testülete dönt a KEOP-2009-1.2.0. 
„Szennyvízelvezetés és tisztítás” elnevezésű pályázati kiírás II. fordulós pályázati dokumentációjának 
benyújtásáról és nyertes pályázat esetén a beruházást megvalósítja. 
 
2.) Lajosmizse Város Önkormányzata a beruházást társfinanszírozásban valósítja meg. 
 
3.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés mellékletében szereplő 
Társberuházói Szerződés tartalmát megismerte és azzal egyetért, továbbá felhatalmazza a 
polgármestert és a jegyzőt a Társberuházói Szerződés aláírására.  
 
4.) Lajosmizse Város Önkormányzata az alábbi szerződésmódosításokat kezdeményezi a Társulás 
soron következő közgyűlésén történő elfogadására: 
 
- A Szerződés 2./1. pontjának második francia bekezdése helyébe az alábbi kerül: az öblözet teljes 
mértékben nem csatornázott, ezért a fejlesztés során három utcarész (Bethlen G. u., Irinyi u., 
Felszabadulás u.) csatornázása valósul meg. 
 
- A Szerződés 2./2. pontja harmadik bekezdése helyesen a következő: Mivel Lajosmizse jelenlegi 
csatornázottsága körülbelül 22 %-os, a tisztító telep kapacitásbővítését a jogszabályi előírások 
szigorodásán túl a csatornázottsági arány növekedéséből származó többlet szennyvízmennyiség 
kezelésének szükségessége is indokolja. 
 
- A Szerződés 3./a pontjában rögzítet táblázat adatait a következő közgyűlésen aktualizálni kell. 
 
- A Szerződés 3./ pontja újabb ponttal egészül ki: b) A Víziközmű társulat pénzügyi tervének 
aktualizálása tárgyév január 31-ig történik meg. 
 
- A szerződés 6. pontjának utolsó mondata kerüljön ki a szerződésből. 
 
- A Szerződés 7./a. pontja kiegészül: 
A beruházás ideje alatt a Társuláshoz befolyó készpénzes érdekeltségi hozzájárulások 
felhasználásának menete: 
1. A Társulás a beruházást és a Társulás működési költségeit fedezi belőle. 
2. A rendelkezésre álló pénzeszközből az önkormányzat által közölt összeget az önkormányzat 
beruházási számlájára köteles utalni a Társulás a beruházás finanszírozására. 
 
- A Szerződés 7./b. pontja kiegészül: 
A hitel lehívása: 
1. Önkormányzat által megadott hitelösszeg (szállítói számla alapján meghatározásra kerül) alapján a 
Társulat hitel lehívó levelet állít ki. 
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2. A Társulat a hitel lehívó levél mellé visszavonhatatlan – a lehívó levélben szereplő összegre – 
átutalási megbízást nyújt be a finanszírozóhoz. 
Kedvezményezettként/jogosultként Lajosmizse Város Önkormányzata kerüljön meghatározásra, a 
megjelölt beruházási számlára. 
 
- A Szerződés 7./e. pontja az alábbiakkal egészül ki: Az önkormányzat által átadott pénzeszközök , 
amelyek a működést és az LTP szerződések finanszírozását, valamint a társulati hitel kamatainak 
finanszírozását segítik elő a társberuházó által kamatokkal együtt visszafizetésre kerülnek , amelyet 
külön megállapodásban kell rögzíteni. 
 
Felelős: Képviselő-testület, polgármester 
Határidő: 2010. október 28. 

 
Kmf. 

 
 

   Basky András  s.k.      Kutasiné Nagy Katalin s.k.  
    polgármester                  jegyző  
       
 
Jegyzőkönyv hitelesítők: 
 
 

Koller Dániel s.k.      Keresztes Ferenc s.k. 
   képviselő           képviselő 

 
 
 kivonat hiteles: 


