Készült: 2012. február 14-én 15.00 – 16.30
óráig megtartott, Borsodnádasd Város
Önkormányzat Képviselõ-testületének n y í l t ülésén, a Borsodnádasd Város Polgármesteri
Hivatal dísztermében
Jelen vannak:
Kormos Krisztián polgármester
Dr Bohus Gábor alpolgármester
Dorkó György képviselõ
Sági Tibor képviselõ
Sipos Sarolta képviselõ
Szkálosi László Pénzügyi Bizottság korelnöke
Burkovics Róbert jegyzõ
Távol vannak: Magyar János, dr Hegedûs Zsuzsanna képviselõk
Jelen vannak továbbá:
Gyõrffi Dezsõ könyvvizsgáló
Dorkóné Dévai Marianna pályázati ügyintézõ
Nagy Anett intézményvezetõ
Gombos Éva pénzügyi irodavezetõ
Szabóné Nyiri Andrea jegyzõkönyvvezetõ
Kormos Krisztián polgármester:
Köszönti a jelenlévõket. Megállapítja, hogy a képviselõ-testület határozatképes, az ülést
megnyitja. A jegyzõkönyv hitelesítésére felkéri dr Bohus Gábor alpolgármestert és Sipos
Sarolta képviselõt, - egyetért-e a képviselõ-testület a javaslattal, kéri kézfelnyújtással,
jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselõ-testülete egyhangú, 5 igen szavazattal a
javaslatot elfogadta.
Kormos Krisztián polgármester:
Egyetért-e a képviselõ-testület a kiküldött Napirend elfogadásával, kéri kézfelnyújtással
jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselõ-testülete egyhangú, 5 igen szavazattal az
alábbi napirendet fogadta el:
NAPIREND :
1. Javaslat Borsodnádasd Város Önkormányzat 2012. évi költségvetésének elfogadására
Elõterjesztõ: Kormos Krisztián polgármester
2. Javaslat a 2012. évi cafetéria összeghatár meghatározására
Elõterjesztõ: Burkovics Róbert jegyzõ
3. Javaslat a NÁDASD Kft. ügyvezetõjének munkabérének bérkompenzációra való tekintettel
történõ módosítására
Elõterjesztõ: Kormos Krisztián polgármester

4. Javaslat a Borsodnádasd város helyi személyszállítási szerzõdés megkötésére
Elõterjesztõ: Kormos Krisztián polgármester
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5. Egyebek
a) Javaslat „Többfunkciós Közösségi Ház felújítása és bõvítése kivitelezésére
vállalkozási szerzõdés” tárgyú egyszerû közbeszerzési eljárásban vállalkozási
szerzõdés megkötésére
Elõterjesztõ: Kormos Krisztián polgármester
b) Javaslat ÉMOP-4.2.1/A-11. „Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti
alapellátásások infrastrukturális fejlesztése” címû pályázat költségvetésére, önrész
vállalására
Elõterjesztõ: Kormos Krisztián polgármester
1) Javaslat Borsodnádasd Város Önkormányzat 2012. évi költségvetésének elfogadására
Kormos Krisztián polgármester:
Úgy gondolja, hogy nagyon szoros a költségvetés, 2012. tekintetében. Ismerve az új
szabályozókat, azt az alternatív javaslatot tenné, hogy a mai napon törvényi
kötelezettségünknek tegyünk eleget, beterjeszti a képviselõ-testület elé a költségvetést,
vitassuk most meg. Egyeztetett könyvvizsgálónkkal, és azt javasolja, hogy késõbbi
idõpontban fogadjuk el a 2012. évi költségvetést, amikor a szabályozók már részletesen
ismertetve lesznek, akkor fogadjuk el végleges formában. Átadja a szót Gyõrffi Dezsõ
könyvvizsgáló részére.
Gyõrffi Dezsõ könyvvizsgáló:
Mindenki elõtt ismeretes, hogy a 2012. évben a szabályozások megváltoztak. Újszerû a 2012.
évi struktúra felépítés – az önkormányzat és a polgármesteri hivatal önálló intézményként
mûködik. Megváltozott a szakfeladatrend is ebben az évben. A költségvetésben az uniós
támogatások közül csak az tervezhetõ be, amelyre megkötött támogatási szerzõdés áll
rendelkezésre. Jelenleg a képviselõk bérét a polgármesteri hivatalnál kell tervezni, ami át fog
kerülni az önkormányzathoz, ezzel máris módosul a költségvetési tervezetünk. Kérdésként
merül még fel a hitel kezelése is. 2012-ben lehet mûködési forráshiányt tervezni, viszont a
jogszabály tiltja, hogy az önkormányzat hitelt állítson be. Kitérve az önkormányzat
költségvetésére, elkészítette a jelentését, de véleménye szerint nem célszerû kiadnia, mert
szabályozásváltozások várhatóak, ami miatt módosítani szükséges a költségvetést.
Borsodnádasd Város Önkormányzat 2012. évi költségvetését átnézte. Megállapítható, hogy az
önkormányzat viszonylag stabil költségvetéssel rendelkezik. Javasolja a hitelfelvétel
elkerülését, a hitelspirál elkerülése érdekében, – ez veszélyes döntés, ami meghatározza az
önkormányzat életét. Érzékelhetõ a kormány rohammunkája, több minden tisztázatlan még,
ezért további jogszabály módosítások várhatóak. A szabályozás várható megváltozása miatt
javasolja, hogy a képviselõ-testületnek el kellene tolni a költségvetés elfogadását.
Kormos Krisztián polgármester:
Megköszöni a tájékoztatást. Az intézkedési tervet dolgozott ki a hiány csökkentése érdekében,
amelyet zárt ülésen fogunk megtárgyalni. A Pénzügyi Bizottság is megtárgyalta a napirendet,
kéri ismertesse állásfoglalását.
Szkálosi László Pénzügyi Bizottság korelnöke:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a kiküldött anyagot, amelyet elfogadásra javasolnak.
Kormos Krisztián polgármester:
Javasolja azt, hogy a 2012. évi költségvetési anyagot benyújtottnak tekintjük, viszont késõbb,
további tárgyalást követõen kerül a rendelet elfogadásra. Egyetért-e az elhangzott javaslattal,
kéri kézfelnyújtással jelezzék.
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Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselõ-testülete egyhangú, 5 igen szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
8/HÖK/2012.(II.14.) számú határozat:
Tárgy: Borsodnádasd Város Önkormányzat 2012. évi költségvetésének benyújtása
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselõ-testülete megtárgyalta az önkormányzat 2012
évi költségvetését, de annak elfogadásáról további tárgyalást követõen dönt.
Felelõs: Polgármester
Határidõ: értelemszerûen
2) Javaslat a 2012. évi cafetéria összeghatár meghatározására
Kormos Krisztián polgármester:
A cafetéria rendszere ez évben átalakult. Tartottuk a korábbi elveket, ahol kötelezõ, ott adjuk,
ahol adható, ott is beterveztük a saját dolgozóinknak a cafetériát, a korábbi évekhez
hasonlóan. Átadja a szót Burkovics Róbert jegyzõ részére.
Burkovics Róbert jegyzõ:
A köztisztviselõk részére adható minimális összeget törvény határozza meg, ezt kötelezõ
beállítani a költségvetésbe. A közalkalmazottaknak, a munka törvénykönyve hatálya alatt álló
dolgozóknak ez adható. Úgy gondolja, ez évben még be tudjuk szorítani ezt az összeget a
költségvetésbe - elég sajnálatos, hogy a közalkalmazottak bére évek óta nem emelkedett,
legalább ennyivel ne csökkenjen. Az elõterjesztés szerint beterjesztett összegeket javasolja
elfogadásra.
Kormos Krisztián polgármester:
A Pénzügyi Bizottság is megtárgyalta a napirendet, kéri ismertesse állásfoglalását.
Szkálosi László Pénzügyi Bizottság korelnöke:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, 3 igennel javasolja a beterjesztés elfogadását.
Kormos Krisztián polgármester:
Az elõterjesztésben szereplõ cafetéria összeghatár 2012. évben a köztisztviselõk részére
193.250 Ft, a közalkalmazottak és a MT.hatálya alá tartozó dolgozók részre 78.564 Ft,
összesen 9.158.590 Ft-ot érint. Kéri, aki egyetért az elhangzott javaslattal, kézfelnyújtással
jelezze.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselõ-testülete egyhangú, 5 szavazattal az alábbi
határozatot hozta.
9/HÖK/2012.(II.14.) számú határozat:
Tárgy: A 2012. évi cafetéria összeghatár meghatározására
Borsodnádasd Városi Önkormányzat Képviselõ-testülete az önkormányzat közszolgálati,
közalkalmazotti jogviszonyban és munkaviszonyban álló munkavállalóit megilletõ 2012. évi
cafetéri-juttatás éves keretösszegét az alábbiak szerint határozza meg:
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Megnevezés
Köztisztviselõk

Összeg

Fõ

Összesen

193.250 Ft

23

4.444.750 Ft

közalkalmazottak

78.564 Ft

53

4.163.892 Ft

MT hat. alá tartozók

78.564 Ft

7

549.948 Ft

-

83

9.158.590 Ft

Összesen
Felelõs: Jegyzõ
Határidõ: értelemszerûen

3) Javaslat a NÁDASD Kft. ügyvezetõjének munkabérének bérkompenzációra való
tekintettel történõ módosítására

Kormos Krisztián polgármester:
A Nádasd Kft ügyvezetõ igazgató munkáltatói jogkörét az önkormányzat gyakorolja. A
kormányrendelet miatt bérkompenzáció címen, a Kft ügyvezetõ igazgató bérét 10.500 Ft-tal
szükséges megemelni. A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta az elõterjesztést, kéri ismertesse
állásfoglalását.
Szkálosi László Pénzügyi Bizottság korelnöke:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, és 3 igennel elfogadásra javasolja a beterjesztést.
Kormos Krisztián polgármester:
Kérdése, hozzászólása van-e e napirend kapcsán valakinek? – Észrevétel nem hangzott el. –
Egyetért-e a képviselõ-testület azzal, hogy a Nádasd Kft ügyvezetõ igazgató bérét 2012.
január 1-tõl 170.500 Ft/hó-ra módosítsuk, az kézfelnyújtással jelezze.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselõ-testülete egyhangú, 5 igen szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
10/HÖK/2012.(II.14.) számú határozat:
Tárgy: NÁDASD Kft. ügyvezetõ munkabérének bérkompenzációra való tekintettel történõ
módosítása
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselõ-testülete dönt arról, hogy a 2012. évi
bérkompenzáció figyelembe vételével Hajdúné Murányi Tünde ügyvezetõ igazgató bérét
2012. január 1-tõl 170.500 Ft/hó összegre módosítja.
Felelõs: Polgármester
Határidõ: értelemszerûen
4) Javaslat a Borsodnádasd város helyi személyszállítási szerzõdés megkötésére
Kormos Krisztián polgármester:
Az elõterjesztés mindenkinek megküldtük. Az elmúlt évben mélységében körbejártuk ezt a
témát. A helyi személyszállítást végzõ vállalkozóval egyeztetett, a tavalyi áron vállalta az
idei évet is. A szerzõdést határozott idõre kötnénk meg, 2.900 eFt-ért, a korábbi feltételekkel.
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A cég adataiban változás állt be, ENITA-BUSZ Kft névre fog változni. Ismerteti, hogy a
szerzõdés elkészült. Kéri a Pénzügyi Bizottság állásfoglalását.
Szkálosi László Pénzügyi Bizottság korelnöke:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, és 3 igen szavazattal javasolja, hogy a polgármester úr
kösse meg a szerzõdést.
Kormos Krisztián polgármester:
Elfogadja-e a képviselõ-testület 2,9 MFt összeggel a szerzõdést megkössük, az elõterjesztés
szerint az ENITA-BUSZ Kft-vel.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselõ-testülete egyhangú, 5 igen szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
11/HÖK/2012.(II.14.) számú határozat:
Tárgy: Közszolgáltatási szerzõdés megkötése autóbusszal végzett menetrend szerinti
személyszállításról.
Borsodnádasd Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete döntött abban, hogy
a
Borsodnádasd Város közigazgatási területén autóbusszal végzett menetrend szerinti
személyszállításról – a helyi menetrend szerinti autóbusz közlekedés biztosítására, 2012.
március 1. napjától 2013. február 28. napjáig terjedõ határozott idõtartamra, bruttó 2.900.000
Ft ellenértékért, változatlan feltételekkel, a mellékelt ajánlat alapján – az ENITA-BUSZ Kftvel Közszolgáltatási Szerzõdést köt.
Egyúttal felhatalmazza Kormos Krisztián polgármestert a szerzõdés aláírására.
Felelõs: Kormos Krisztián polgármester
Határidõ: értelemszerûen
Kormos Krisztián polgármester:
Zárt ülést rendel el, melynek keretében kerül sor az alábbi napirend megtárgyalására:
1) Javaslat a 2012. évi költségvetés végrehajtását, a költségvetési hiány csökkentését elõsegítõ
intézkedési terv elfogadására
Elõterjesztõ: Kormos Krisztián polgármester

5.Egyebek
a)Javaslat „Többfunkciós Közösségi Ház felújítása és bõvítése kivitelezésére
vállalkozási szerzõdés” tárgyú egyszerû közbeszerzési eljárásban vállalkozási
szerzõdés megkötésére
Elõterjesztõ: Kormos Krisztián polgármester
b)Javaslat ÉMOP-4.2.1/A-11. „Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti
alapellátások infrastrukturális fejlesztése” címû pályázat költségvetésére, önrész
vállalására
Elõterjesztõ: Kormos Krisztián polgármester
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a)Javaslat „Többfunkciós Közösségi Ház felújítása és bõvítése kivitelezésére vállalkozási
szerzõdés” tárgyú egyszerû közbeszerzési eljárásban vállalkozási szerzõdés megkötésére
Kormos Krisztián polgármester:
A „Többfunkciós Közösségi Ház felújítása és bõvítése kivitelezésére vállalkozási szerzõdés”
tárgyú egyszerû közbeszerzési eljárásban, az ajánlattételi felhívásban meghatározott
ajánlattételi határidõig négy ajánlat érkezett be. A bíráló bizottság megtette a feladatát, az
errõl szóló bíráló bizottsági ülés jegyzõkönyve kiosztásra került. Tájékoztatásul elmondja,
hogy erre a beruházásra 211 MFt áll rendelkezésre. A tárgyalásos eljárás lefolytatása azt
eredményezte, hogy az ajánlattevõk az ajánlatok összegét csökkentették:
- a Wiktori Kft
265MFt-ról 245.000.000 Ft-ra,
- a DMT-BAU Kft.
225 MFt-ról 210.000.000 Ftra,
- a Jánosik és Társai Kft 271 MFt-ról 210.972.812 Ft-ra.
Aggálya a megfelelõ minõség, ami a mi, és a mûszaki ellenõr felelõssége. A szerzõdés
megkötésekor is tudunk még a kivitelezõvel az ár szempontjából kedvezõbb irányba tárgyalni.
Átadja a szót Dorkóné Dévai Marianna pályázati ügyintézõ részére.
Dorkóné Dévai Marianna pályázati ügyintézõ:
5 tagú bíráló bizottság alakult erre, amelynek tagjai képviselõk és hivatali alkalmazottak. Az
ajánlattételi határidõre négy ajánlat érkezett, amelyeket hiánypótoltatni kellett – illetve az
egyiknél egyértelmûen megállapítható volt a kezdetek kezdetén, hogy értékelésre nem kerül,
érvénytelennek kellett nyilvánítani, mert olyan ellentmondásokat tartalmazott az ajánlat, ami
nem volt hiánypótoltatható a Kbt.szerint. Ezért már hiánypótlásra már nem is szólítottuk fel.
A három hiánypótlásra felszólított határidõre teljesítette a hiánypótlásokat, ezért a
továbbiakban érvényesnek nyilvánította a bíráló bizottság. A hiánypótlások után egyfordulós
tárgyalásra került sor, amit a polgármester úr és a jegyzõ úr jelenlétében a három érvényes
ajánlatot tevõ részt vettek, és kedvezõ ajánlatot tettek. A tárgyalások után a módosított
ajánlatuk került további értékelésre, az ajánlati kötöttségük az utolsó ajánlatra vonatkozott.
Ezután kerültek értékelésre a bírálati szempontok alapján az ajánlatok. Négy bírálati
szempontot határozott meg az önkormányzatunk az ajánlati árat, a teljesítési határidõt
elõteljesítésben, a jótállás garanciát a kötelezõn túl, illetve a minõségterv kidolgozottságát. A
minõségterv értékelését - a közbeszerzési tanácsadó megbízás alapján - egy minõségi szakértõ
véleményezte, illetve értékelte. A többi értékelési szempontban pedig a bíráló bizottság az õ
értékelését vette alapul. A többi szempontnál pedig egyértelmûen számítási módszer alapján
lett megállapítva a pontszámok. Az értékelési jegyzõkönyvben szerepelnek a végleges
eredmények:
- a Wiktori Kft-nek a végleges összes pontszáma
10491 pont
- a DMT-BAU Kft-nek a végleges összes pontszáma:
12375 pont
- a Jánosik és Társai Kft-nek pedig a végleges összes pontszáma: 12469 pont.
Ez alapján a bíráló bizottság az összesítés alapján a Jánosik és Társai Kft-vel javasolja a
szerzõdés megkötését.
Sipos Sarolta képviselõ:
Az ajánlattevõk borítékban adták be a pályázati ajánlatokat?
Kormos Krisztián polgármester:
A tárgyalás során szóban mondták el az ajánlattevõk az ajánlataikat, errõl a végén összegzõ
jegyzõkönyv készült. Le van írva részletesen, hogy melyik munkafázis, melyikre épül, a
kivitelezõ hány embert foglalkoztat, - amelybõl látható a teljesítés.
Sipos Sarolta képviselõ:
A kivitelezõ alvállalkozókat is fog alkalmazni?
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Dorkóné Dévai Marianna pályázati ügyintézõ:
A Jánosik és Társai Kft két alvállalkozót jelölt meg. Az alvállalkozói is teljesítik azokat a
szempontokat, amelyeket a dokumentációban elõírtunk.
Sipos Sarolta képviselõ:
Szeretné tudni, mi lesz, ha valaki beleköt ebbe a döntésbe?
Kormos Krisztián polgármester:
A döntéstõl számított 10 napon belül fellebbezhet az ajánlattevõ.
Burkovics Róbert jegyzõ:
15 napon belül dönt a döntõ bizottság a támadás esetén, ha tárgyalást is tartanak, az 30 nap.
Kormos Krisztián polgármester:
Javasolja, hogy a bíráló bizottság véleménye szerint, nyilvánítsuk eredményesnek a három
beadott ajánlatot. Az 1. legkedvezõbb beadott ajánlatot a Jánosik és Társa Kft adta be, a 2.
legkedvezõbb beadott ajánlat a DMT-BAU Kft, a 3.legkedvezõbb ajánlatot a Wiktori Kft adta
be, így az eljárás nyertese a Jánosik és Társai Kft lett. Egyetért-e ezzel a javaslattal a
képviselõ-testület, kéri kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselõ-testülete 5
határozatot hozta.

igen szavazattal az alábbi

14/HÖK/2012.(II.14.) számú határozat:
Tárgy: „Többfunkciós Közösségi Ház felújítása és bõvítése kivitelezésére vállalkozási
szerzõdés” tárgyú egyszerû közbeszerzési eljárásban vállalkozási szerzõdés
megkötése
Borsodnádasd Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete „Többfunkciós Közösségi Ház
felújítása és bõvítése kivitelezésére vállalkozási szerzõdés” tárgyú közbeszerzési eljárásban
kialakult eredmény, és a Bíráló Bizottság javaslata alapján a közbeszerzési eljárást
eredményesnek nyilvánítja.
A közbeszerzési eljárás eredményeként kialakult sorrend a következõ:
1. Jánosik és Társai Kft. (1145 Budapest, Szugló u. 61-63. V/3.)
2. DMT-BAU Kft. (3700 Kazincbarcika, Irinyi u. 1.)
3. Wiktori Kft. (3400 Mezõkövesd, Dohány u. 5.)
Az eljárás eredményeként Borsodnádasd Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete az
összességében legelõnyösebb ajánlatot adó Jánosik és Társai Kft-t (1145 Budapest, Szugló
u. 61-63. V/3.) hirdeti ki az eljárás nyerteseként.
A kialakult eredmény alapján a Képviselõ-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az
Önkormányzat képviseletében az építési kivitelezés tekintetében:
a Jánosik és Társai Kft.-vel
kösse meg a Vállalkozási szerzõdést.
Felelõs: Polgármester
Határidõ: értelemszerûen
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b)Javaslat ÉMOP-4.2.1/A-11. „Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti
alapellátások infrastrukturális fejlesztése” címû pályázat költségvetésére, önrész
vállalására
Kormos Krisztián polgármester:
Elkészült az ülés végére az ÉMOP-4.2.1/A-11. „Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti
alapellátások infrastrukturális fejlesztése” címû pályázat költségvetése, önrész vállalása címû
elõterjesztést, amit nyílt ülés keretében kell tárgyalni. Ismerteti a határozati javaslatot.
Egyetért-e a képviselõ-testület az elhangzott javaslattal, kéri kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselõ-testülete 5 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
15/HÖK/2012. (II.14.) számú határozat:
Tárgy: ÉMOP-4.2.1/A-11 „Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások
infrastrukturális fejlesztése” címû pályázat költségvetése, önrész vállalása
Borsodnádasd Város Önkormányzata a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által meghirdetésre
került ÉMOP-4.2.1/A-11 „Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások
infrastrukturális fejlesztése” címû konstrukcióra pályázatot nyújtott be.
A projekt címe:

A Borsodnádasdi Szociális Alapszolgáltató Központ szolgáltatásainak
minõségi fejlesztése, az alapellátások színvonalának növelése

A fejlesztés helyszíne: 3671 Borsodnádasd, Köztársaság út 14. Hrsz: 1597
A fejlesztés forrásösszetétele:
Megnevezés

2012.
105.199.301

Elszámolható költségek összesen (Ft)

99.939.335

Jelen pályázat keretében igényelt támogatás (Ft)

94,999999 %

Támogatás aránya az összes elszámolható költségbõl (%)

5.259.966

Biztosított saját forrás nagysága összesen (Ft)
- önkormányzati költségvetésbõl (Ft)

5.259.966

- partnerek hozzájárulása (Ft)

0

- bankhitel (Ft)

0

- egyéb saját forrást kiegészítõ támogatás (Ft)

0

Biztosított saját forrás aránya az összes elszámolható költségbõl (%)

5,000001 %

A projekt összes költsége:
Tevékenység megnevezése
I. Projekt elõkészítés:
Tervezés
Közbeszerzés
Megvalósíthatósági Tanulmány
II. Megvalósítási költségek:
Projektmenedzsment
Építés
Eszközbeszerzés

Nettó
4 750 000
828 000
1 181 000
1 656 000
66 935 095
4 300 000

Áfa

Összesen

1 282 500
223 560
318 870
0
447 120
18 072 476
1 161 000

6 032 500
1 051 560
1 499 870
0
2 103 120
85 007 571
5 461 000

Elszámolható
6 032 500
1 051 560
1 499 870
0
2 103 120
85 007 571
5 461 000

Támogatás
5 730 875
998 982
1 424 876
0
1 997 964
80 757 191
5 187 950

Ft
Saját erõ
301 625
52 578
74 994
0
105 156
4 250 379
273 050
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Mûszaki ellenõrzés
Nyilvánosság
Könyvvizsgálat
ESZA tevékenység, képzés
Összesen:

1 656 000
828 000
400 000
300 000
82 834 095

447 120
223 560
108 000
81 000
22 365 206

2 103 120
1 051 560
508 000
381 000
105 199 301

2 103 120
1 051 560
508 000
381 000
105 199 301

1 997 964
998 982
482 600
361 950
99 939 335

105 156
52 578
25 400
19 050
5 259 966

A Képviselõ-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázat nyertessége esetén a 2012.
évi saját forrás összegét a 2012. évi önkormányzati költségvetésrõl szóló rendeletében a
„Céltartalék” kiadási elõirányzat terhére biztosítja.
Határidõ: Értelemszerûen
Felelõs: Polgármester

Más indítvány, javaslat nem hangzott el, ezért Kormos Krisztián polgármester az ülést
bezárta.
K.m.f.

Kormos Krisztián
polgármester

Burkovics Róbert
jegyzõ

Sipos Sarolta
jegyzõkönyv-hitelesítõ

Dr Bohus Gábor
jegyzõkönyv-hitelesítõ
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