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J e g y z ı k ö n y v 

 
 
 

Készült: 2010.  december 6-án a Lajosmizse Város Önkormányzata Mővelıdési Ház és  
               Könyvtárának Kincseskamrájában megtartott rendkívüli Képviselı-testületi  
               ülésén. 
 
Jelen vannak:  Basky András polgármester, Apró Ferenc, Belusz László, Józsáné dr. 
                          Kiss Irén, Holminé Sebık Márta, Kollár László, Orbán Antal képviselık 
                          ( 7 fı ) 
 
Bejelentéssel távol: dr. Adonyi Lajos alpolgármester, Baranyi-Rostás Rodrigó, Koller 
                                  Dániel, Keresztes Ferenc, Péli Szilveszter képviselık 
 
A testületi ülés kezdete: 14.00 óra 
 
Tanácskozási joggal meghívottak: 
Kutasiné Nagy Katalin jegyzı 
Dodonka Csaba  munkatárs 
 
Jegyzıkönyvvezetı:   Nagy Imréné 
 
 
Basky András polgármester: Köszöntök mindenkit a mai rendkívüli testületi ülésünkön. 
Megállapítom, hogy a mai testületi ülésünk határozatképes, mert 7 képviselı van jelen. 
Jegyzıkönyv hitelesítınek javaslom Orbán Antal és Apró Ferenc képviselıket megválasztani. 
Aki ezzel a javaslattal egyetért, kérem kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület tagjai 7 igen szavazattal – tartózkodás és 
ellenszavazat nem volt – a mai testületi ülés jegyzıkönyv hitelesítıjének Orbán Antal és Apró 
Ferenc képviselıket választották. 
A meghívóban meghirdetett napirendi pontot tárgyaljuk meg, amihez  plusz napirendi pontot 
nem kívánok felvetetni.  
Van-e valakinek más javaslata. – Amennyiben nincs, aki elfogadja a meghívó szerinti 
napirendi pontot kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 7 igen szavazattal – tartózkodás, ellenszavazat nem 
volt – az alábbi napirendi pontot fogadta el. 
 
Napirend        Elıterjesztı 
1.) KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0077 azonosító számú „Lajos- Basky András 
     mizse város csatornahálózatának kiépítése és szennyvíz- polgármester 
     tisztító telepének bıvítése” címő pályázattal kapcsolatos 
     döntések 
 
1. napirendi pont 
KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0077. azonosító számú „Lajosmizsei város csatornahálózatának 
kiépítése és szennyvíztisztító telepének bıvítése” címő pályázattal kapcsolatos döntések 
Elıadó: Basky András polgármester 
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Basky András polgármester: A november havi képviselı-testületi ülésen a Könyvtár 
vezetıje Magné Kemmer Márta meghívást intézett a képviselı-testület tagjaihoz a mai napra 
egy kötetlen beszélgetésre és könyvtár látogatásra. Miután egy hiánypótlást kell eszközölnünk 
a meghívóban meghirdetett pályázathoz, így arra gondoltam, hogy ezt most megtehetjük, és 
nem kell  ezért külön összeülni. Az elıterjesztés a KEOP pályázatról szól. Mivel a mőszaki 
tartalom még nem volt lezárva, így a pályázat elszámolható összköltsége még nem volt 
pontosan meghatározható. A beruházás saját forrása 301.087.234 Ft. amire az önkormányzat a 
hitelgaranciát bevállalja. A többi  azokból a pénzekbıl jön össze, ami a számlákon befizetésre 
kerül. Ha nem folyna be, akkor az önkormányzatnak kell egy hiteligérvényt adni, tehát ezt az 
összeget is be kell vállalni. Akik az egyéni fizetést vállalták, azok befizetik három év alatt, de 
amíg nem folyik be, be kell vállalni az önkormányzatnak. A közremőködı szervezetnek volt 
olyan javaslata, hogy  kell képezni egy tartalék alapot, ez 144 millió Ft. Ezt a tartalék keretet 
akkor lehet felhasználni, ha a beruházásban valamilyen változás történik, de az engedélyt a 
közremőködı szervezet adja. A közremőködı szervezet kéri, hogy a képviselı-testület adjon 
felhatalmazást számomra, hogy a közbensı felhasználás, kifizetés, átcsoportosítás 
megtörténhessen, de ehhez én nem ragaszkodom. Amennyiben változtatni kell, akkor a 
testület felé jelezni fogom. A pályázatot benyújtottuk, hiánypótlásban ami pótolható volt azt 
pótoltuk, de van olyan dolog, ami testületi döntést igényel. 
 
Apró Ferenc képviselı: 34.792.698 Ft. érdekeltségi hozzájárulás fog befolyni, ezzel 
szemben 32.546.910 Ft-ról beszélünk. A különbséggel mi lesz. A társulat számláján van-e 
már befolyt összeg, mert a költségvetésünket megingathatja, tehát az a kérésem ne vállaljunk 
csak olyan összeget, amit ki tudunk egészíteni. A 144 millió Ft-ból arányosan  15 % a mi 
részünk. 
 
Basky András polgármester:  A teljes összeg 2.224.227.624 Ft., ebbıl kellett egy számítás 
alapján kiszámítani mennyi a tartalékalap, és erre vagy van szükség, vagy nincs, nem tudni, 
de ha olyan helyzet áll elı a kivitelezés során, ezért van beletéve a tartalékalap. 
 
Belusz László képviselı.  A 15 %-ot az önkormányzat a közremőködı szervezetnek odaadja 
a végén. 
 
Basky András polgármester:  A pénznek a 15 %-a bennünket terhel, 85 %-a nem is kerül 
hozzánk, hiszen a számlát a közremőködı szervezet fogja kiegyenlíteni. Kétféleképpen lehet a 
pénzt igazolni, ha a számlán jelen van, a másik az önkormányzat vállalja ha nincs a számlán, 
akkor megfinanszírozza. Egyik pillér a készpénzesek, a másik a részletfizetésőek, de amíg 
nincs a számlán és nem áll rendelkezésre, addig ott kell az önkormányzatnak lenni a 
háttérben. 35 millió van beállítva a pénzügyi tervbe, a különbözet miatt jön ki a 32.546.910 
Ft. Hét évre a 181 ezer Ft-ot befizeted, de a bank lehetıséget ad, hogy ehhez felvegyél  még 
hitelt, ezért számolja a  számlanyitási díjként a 2400 Ft-ot. 
 
Józsáné dr. Kiss Irén képviselı:  Lassú a feldolgozás az OTP részérıl, mert volt olyan aki 
már szeptemberben megkötötte, de még egy mondatot sem kapott, nemhogy szerzıdést. 5 
hónap eredménytelenül telt el. Két dolog miatt nem fordul pozitívba az egyenleg, tehát a mai 
napig el sem kezdıdött az elıtakarékosság. Ha 2110 Ft-tal számolunk, akkor már 25 millió Ft. 
körüli összegnek ott kellene lenni. Az állami támogatás negyedévente jön. 
 
Apró Ferenc képviselı: Az érdekeltségi hozzájárulásnak, azaz a 34.792.698 Ft-nak és a 
költségvetésbe tervezett 32.546.910 Ft-nak a  2 milliós különbözete a mőködésre fog 
elmenni? 
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Basky András polgármester: Elindultunk egy társulattal, menet közben annyi változást fog 
hozni, hányan lépnek be, mennyi  lesz az egyösszegő befizetés, ilyen 2000 fıs szervezetnél a 
dolgok után kell menni a számszaki adatokkal is. A pályázat elbírálásra kerül, és ha a 
közbeszerzést megnyeri valaki, kérdés mennyiért fogja elvinni a beruházást. A végén fog 
kiderülni mennyi lesz a megtakarítás, stb, ez egy hét éves sakkjátszma. 
 
Apró Ferenc képviselı.  A tartalékösszeg a közremőködı szervezetnél marad, annak mi lesz 
a sorsa? 
 
Basky András polgármester: Mennyi lesz az önerı amit hozzá kell tenni, a közbeszerzésnél 
fog kiderülni, benne lesz a tartalék. Bevállaltuk az önerıt, a 333.634.144 Ft-ban benne a 15 % 
is. A 300 milliónak ki kell számolni a 15 %-át, és  mögötte egy kézfizetı kezesnek  az 
önkormányzatnak ott kell lenni. 
 
Apró Ferenc képviselı: Ha a tartalék részre nem lesz szükség, akkor mi lesz a pénzzel? 
 
Basky András polgármester: Akkor nem kerül a közremőködı szervezethez. A 144 
millióval nem gazdálkodhatunk, mert ezt is a közremőködı szervezet állja 85 %-ban, és mi 
hozzájárulunk a 15 %-kal. 
 
Józsáné dr. Kiss Irén képviselı:  A pályázati kiírásnak a szabálya szerint kötelezı tartalék 
keretet alkalmazni.  
 
Basky András polgármester: A 144 millió Ft. van bele építve, mint tartalék alap. Nem 
tervezhetünk bele 300 milliót, mert a közremőködı szervezet ennyit adott meg. 
 
Orbán Antal képviselı: Az árak már három év múlva nem ezek lesznek. 
 
Basky András polgármester: A határozat-tervezethez van-e kérdés. – Amennyiben nincs a 
határozat-tervezetet szavaztatom. Aki egyetért az elmondottakkal, valamint a határozat-
tervezettel kézfeltartással jelezze. 
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 7 igen szavazattal – tartózkodás, ellenszavazat nem 
volt – a következı határozatot hozta. 
 
178/2010. (XII.6.) ÖH 
KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0077. azonosító 
számú „Lajosmizse város csatornahálózatának 
kiépítése és szennyvíztisztító telepének bıvítése” 
címő pályázattal kapcsolatos döntések 
 
 
        H a t á r o z a t 
 
 

1.) Lajosmizse Város Önkormányzata „Lajosmizse város csatornahálózatának kiépítése és 
szennyvíztisztító telepének bıvítése” címmel és KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0077 azonosító 
számmal pályázatot nyújtott be. A forrásösszetétellel: 
 

A projekt elszámolható költsége 2 224 227 624 forint 
Az igényelt támogatás összege 1 890 593 480 forint 

Saját forrás összege 333 634 144 forint 
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2.) Lajosmizse Város Önkormányzata „Lajosmizse város csatornahálózatának kiépítése és 

szennyvíztisztító telepének bıvítése” címő és KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0077 azonosító számú 
projektjének saját forrás összegét a Lajosmizse Viziközmő-társulat biztosítja az alábbi 
forrásösszetételben: 

 
Saját forrás teljes összege 333 634 144 forint 

Hitelfelvételbıl 301 087 234 forint 
Érdekeltségi hozzájárulásból 32 546 910 forint 

 
3.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete vállalja, hogy 2011. évi 

költségvetési rendeletében az érdekeltségi hozzájárulások összegét - 32 546 910 forintot - 
elkülöníti és azt a KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0077 azonosító számú „Lajosmizse város 
csatornahálózatának kiépítése és szennyvíztisztító telepének bıvítése” címő pályázattal 
kapcsolatosan saját forrásként kezeli. 
 

4.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete felhatalmazza a polgármestert a 
pályázatban beállított 144 000 000 forint tartalékkeret szükség estén történı felhasználására a 
Közremőködı Szervezet elızetes engedélyével. 

 
Felelıs: Képviselı-testület 
Határid ı: 2010. december 06. 
 
 
Basky András polgármester:  Több napirend nem volt, így polgármester a  rendkívüli képviselı-
testületi ülést 14.45 órakor bezárta. 
 
                                                                        kmf. 
 
 
 
           Basky András sk.                                                      Kutasiné Nagy Katalin sk. 
              polgármester                                                                         jegyzı 
 
Jegyzıkönyv hitelesítık: 
 
 
 
          Orbán Antal sk.                                                        Apró Ferenc sk. 
             képviselı                                                                   képviselı 
 


