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a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság és az Önkormányzati 
Bizottság 2016. január 20-án (szerdán) du: 13.00 órakor 

megtartott összevont üléséről készült jegyzőkönyv 
 
 
A PEB ülésen hozott határozatok száma és tárgya: 
 
1/2016. (I. 20.) PEB hat.  Cafetéria Szabályzat módosítása és a  

2016. évi cafetéria keretösszeg meghatározása 
Lajosmizse Város Polgármestere részére 

2/2016. (I. 20.) PEB hat.  A Főplébániai Karitász Alapítvány 2015. évről  
szóló szakmai beszámolójának elfogadása 

3/2016. (I. 20.) PEB hat.  Lajosmizse, Mizse külterületen elhelyezkedő,  
0406. helyrajzi számú ingatlan 2003 
négyzetméternyi részével kapcsolatos döntések 
meghozatala 

4/2016. (I. 20.) PEB hat. Lajosmizse Város Önkormányzatának 
tulajdonában lévő viziközmű vagyonnal 
kapcsolatos döntések meghozatala 

 
 
Az ÖB ülésen hozott határozatok száma és tárgya: 
 
1/2016. (I. 20.) ÖB hat.  Cafetéria Szabályzat módosítása és a  

2016. évi cafetéria keretösszeg meghatározása 
Lajosmizse Város Polgármestere részére 

2/2016. (I. 20.) ÖB hat.  A Főplébániai Karitász Alapítvány 2015. évről  
szóló szakmai beszámolójának elfogadása 

3/2016. (I. 20.) ÖB hat.  Lajosmizse, Mizse külterületen elhelyezkedő,  
0406. helyrajzi számú ingatlan 2003 
négyzetméternyi részével kapcsolatos döntések 
meghozatala 

4/2016. (I. 20.) ÖB hat. Lajosmizse Város Önkormányzatának 
tulajdonában lévő viziközmű vagyonnal 
kapcsolatos döntések meghozatala 
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JEGYZŐKÖNYV 
 
 
Készült: Az Önkormányzati Bizottság és a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 2016. január  
                20-án, szerdán du: 13.00 órakor a Városháza dísztermében megtartott   
               összevont bizottsági üléséről. 
 
Jelen vannak: Önkormányzati Bizottság részéről: 
   Borbély Ella    bizottság tagja 
   Sebők Márta     bizottság tagja 
   Bujdosó János   bizottság tagja 
   Kocsis Györgyné   bizottság tagja 
   Varga Mária    bizottság tagja 
 
Mezei Anett és Belusz László bizottsági tagok igazoltan vannak távol az ülésről. 
 

Pénzügyi Ellenőrző Bizottság részéről: 
   Sebők Márta     bizottság elnöke 
   Keresztes Ferenc   bizottság tagja 
   Sápi Zsomborné   bizottság tagja  
    
dr. Török Tamás bizottsági tag és Belusz László bizottsági tag igazoltan van távol az 
ülésről. 
 
Tanácskozási joggal megjelentek: Basky András polgármester 
      dr. Balogh László jegyző 
      Muhariné Mayer Piroska aljegyző 
      Rostásné Rapcsák Renáta intézményi referens 
      dr. Tóth Andrea jegyzői irodavezető 
      Orbán Antal települési képviselő 
 
    
   
Jegyzőkönyvvezető: Márton Györgyné 
 
Sebők Márta PEB elnök 
Tisztelettel köszöntöm a mai összevont bizottsági ülésünkön megjelenteket. 
Tekintettel arra, hogy Belusz László Önkormányzati Bizottság elnöke nincs jelen, így 
nekem kell levezetnem az összevont ülést. Az Önkormányzati Bizottság 
határozatképes, mert a 7 fő bizottsági tagból 5 fő jelen van, a Pénzügyi Ellenőrző 
Bizottság is határozatképes, mert az 5 fő bizottsági tagból 3 fő jelen van.  
Tekintettel arra, hogy Belusz László ÖB elnök nincs jelen az ülésen, így jegyzőkönyv 
aláírót is kell választani.  
Javaslom, hogy a jegyzőkönyv aláírója Keresztes Ferenc PEB tag legyen. Aki ezzel 
egyetért a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság részéről, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
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Megállapítom, hogy a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 2 igen szavazattal, ellenszavazat 
nem volt- 1 tartózkodással: Keresztes Ferenc – elfogadta, hogy a mai összevont ülés 
jegyzőkönyvének aláírója Keresztes Ferenc PEB tag legyen. 
Aki ezzel egyetért az Önkormányzati Bizottság részéről, kérem, kézfelemeléssel 
jelezze. 
Megállapítom, hogy az Önkormányzati Bizottság 5 igen szavazattal, - ellenszavazat 
nem volt - elfogadta, hogy a mai összevont ülés jegyzőkönyvének aláírója Keresztes 
Ferenc PEB tag legyen. 
A meghívót mindenki megkapta, az abban foglalt napirendi pontok mindenki előtt 
ismertek. Megkérdezem, hogy ezen kívül van-e még valakinek módosításra, 
kiegészítésre javaslata? Amennyiben nincs, nekem lenne javaslatom. Kerüljön 
felvételre plusz napirendként a „Lajosmizse, Mizse külterületen elhelyezkedő, 0406. 
helyrajzi számú ingatlan 2003 négyzetméternyi részével kapcsolatos döntések 
meghozatala”, „Lajosmizse Város Önkormányzatának tulajdonában lévő viziközmű 
vagyonnal kapcsolatos döntések meghozatala”, valamint a „Jégelhárítási rendszerrel 
kapcsolatos kérés” témaköre. Aki ezzel a kiegészítéssel elfogadja a napirendi pontok 
tárgyalását, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, 
tartózkodás nem volt-, az Önkormányzati Bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, 
tartózkodás nem volt- az alábbi napirendi pontok tárgyalását fogadta el: 
 
Napirendi pontok:       Előterjesztő: 
 
1./ Cafetéria Szabályzat módosítása és a 2016. évi cafetéria dr. Adonyi Lajos 
     keretösszeg meghatározása Lajosmizse Város Polgár- alpolgármester 
     mestere részére 
2./ A Főplébániai Karitász Alapítvány 2015. évről szóló Basky András 
     szakmai beszámolójának elfogadása    polgármester 
3./ Lajosmizse, Mizse külterületen elhelyezkedő, 0406.  Basky András 
     helyrajzi számú ingatlan 2003 négyzetméternyi részé- polgármester 
     vel kapcsolatos döntések meghozatala 
4./ Lajosmizse Város Önkormányzatának tulajdonában lévő Basky András 
     viziközmű vagyonnal kapcsolatos döntések meghozatala polgármester 
5./ Jégelhárítási rendszerrel kapcsolatos kérés   Sebők Márta 
         PEB elnök 
 
 
1./ Napirendi pont 
Cafetéria Szabályzat módosítása és a 2016. évi cafetéria keretösszeg 
meghatározása Lajosmizse Város Polgármestere részére 
Sebők Márta PEB elnök, ülésvezető 
A polgármesterre vonatkozó cafetéria - rendszerrel kapcsolatos részletes szabályozás 
elfogadására a munkáltatói jogkört gyakorló képviselő – testület jogosult.  A 
képviselő-testületnek a polgármester cafetéria-juttatásának éves keretösszegéről egyedi 
határozattal kell dönteni. 
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A cafetéria-juttatás éves összege a Kttv. 151. § -ában foglaltak alapján nem lehet 
alacsonyabb az illetményalap (38.650,-Ft) ötszörösénél, azaz bruttó 193.250,- Ft-nál, 
és nem haladhatja meg Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. 
évi C. törvény 57. § (4) bekezdésében meghatározott bruttó 200.000.- forintot.  
Az egyes juttatáshoz kapcsolódó adókulcs mértéke 35,7%-ról 34,51%-ra változott, 
továbbá a nem kedvezményes adókulccsal igénybe vehető önkéntes kölcsönös 
nyugdíjpénztári tagság és önkéntes kölcsönös egészségpénztári tagság személyi 
jövedelemadója 16%-ról 15%-ra módosul 
Ezzel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel? Nincs. Elfogadásra javaslom az 
előterjesztés határozat-tervezetét azzal, hogy a polgármester cafetéria-juttatásának éves 
keretösszege bruttó 200.000.- Ft-ban legyen meghatározva. Aki ezzel egyetért, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, 
tartózkodás nem volt- az alábbi határozatot hozta: 
1/2016. (I. 20.) PEB hat. 
Cafetéria Szabályzat módosítása és a  
2016. évi cafetéria keretösszeg meghatározása Lajosmizse  
Város Polgármestere részére 

HATÁROZAT 
 
  A Pénzügyi Ellenőrző Bizottság elfogadásra javasolja a Képvi- 
  selő-testületnek az előterjesztés határozat-tervezetét azzal, hogy a  
  polgármester cafetéria-juttatásának éves keretösszege bruttó 
  200.000.- Ft legyen. 
  Határidő: 2016. január 21. 
  Felelős:     A bizottság 
 
 
Sebők Márta PEB elnök, ülésvezető 
Aki az Önkormányzati Bizottság részéről elfogadja az előterjesztés határozat-
tervezetét azzal, hogy a polgármester cafetéria-juttatásának éves keretösszege bruttó 
200.000.- Ft legyen, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy az Önkormányzati Bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, 
tartózkodás nem volt- az alábbi határozatot hozta: 
1/2016. (I. 20.) ÖB hat. 
Cafetéria Szabályzat módosítása és a  
2016. évi cafetéria keretösszeg meghatározása Lajosmizse  
Város Polgármestere részére 

HATÁROZAT 
 
  Az Önkormányzati Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő- 
  testületnek az előterjesztés határozat-tervezetét azzal, hogy a  
  polgármester cafetéria-juttatásának éves keretösszege bruttó  
  200.000.- Ft legyen. 
  Határidő: 2016. január 21. 
  Felelős:     A bizottság 
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2./ Napirendi pont 
A Főplébániai Karitász Alapítvány 2015. évről szóló szakmai beszámolójának 
elfogadása 
Sebők Márta PEB elnök, ülésvezető 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 4/2015. (I.22.) határozatával 
a pszichiátriai betegek, illetve szenvedélybetegek nappali ellátásának biztosítására 
feladat-ellátási szerződést kötött - határozatlan időre - a Főplébánia-Karitász 
Alapítvánnyal, amelyért a szerződés értelmében 2015. évben 500.000.- Ft-ot fizettünk. 
A szerződés 10.) pontja alapján: „Megbízott köteles évente írásban beszámolni a 
tárgyév december 31. napjáig a támogatás felhasználásáról, a tárgyévet követő január 
31. napjáig a feladatellátáshoz kapcsolódó szakmai tevékenységéről.” 
Az előterjesztés részletes, szükség van Lajosmizsén is e tevékenységre, mert vannak 
olyan ellátott személyek, akiknek erre szüksége van. Van-e ehhez hozzáfűznivaló? 
Nincs. Elfogadásra javaslom a Főplébániai Karitász Alapítvány 2015. évről szóló 
szakmai beszámolóját. Aki a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság részéről ezzel egyetért, 
kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, 
tartózkodás nem volt- az alábbi határozatot hozta: 
2/2016. (I. 20.) PEB hat. 
A Főplébániai Karitász Alapítvány 2015. évről  
szóló szakmai beszámolójának elfogadása 

HATÁROZAT 
 
   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pén- 
   zügyi Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő- 
   testületnek a Főplébániai Karitász Alapítvány 2015. évről szóló 
   szakmai beszámolóját. 
   Határidő: 2016. január 21. 
   Felelős:     A bizottság 
 
Sebők Márta PEB elnök, ülésvezető 
Aki az Önkormányzati Bizottság részéről elfogadja a Főplébániai Karitász Alapítvány 
2015. évről szóló szakmai beszámolóját, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy az Önkormányzati Bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, 
tartózkodás nem volt- az alábbi határozatot hozta: 
2/2016. (I. 20.) ÖB hat. 
A Főplébániai Karitász Alapítvány 2015. évről  
szóló szakmai beszámolójának elfogadása 

HATÁROZAT 
 
   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Ön- 
   kormányzati Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-tes- 
   tületnek a Főplébániai Karitász Alapítvány 2015. évről szóló 
   szakmai beszámolóját. 
   Határidő: 2016. január 21. 
   Felelős:     A bizottság 
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3./ Napirendi pont 
Lajosmizse, Mizse külterületen elhelyezkedő, 0406. helyrajzi számú ingatlan 2003 
négyzetméternyi részével kapcsolatos döntések meghozatala. 
Sebők Márta PEB elnök, ülésvezető 
A lajosmizsei 0407/30. és 0405/5. helyrajzi számú ingatlanok közé eső, 2003 
négyzetméternyi ingatlanrész értékesítésre kijelölését tárgyalta a Képviselő-testület 
korábban. A Földhivatal kéri, hozzon a Képviselő-testület döntést, hogy ez a terület a 
forgalomképtelen nemzeti vagyoni körből kerüljön ki és a forgalomképes üzleti 
vagyon részévé váljon. Ezzel kapcsolatban van-e kérdés, vélemény, észrevétel? Nincs. 
Elfogadásra javaslom.  
Aki a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság részéről elfogadásra javasolja az előterjesztés 
határozat-tervezetét, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, 
tartózkodás nem volt- az alábbi határozatot hozta: 
3/2016. (I. 20.) PEB hat. 
Lajosmizse, Mizse külterületen elhelyezkedő,  
0406. helyrajzi számú ingatlan 2003 négyzetméternyi 
részével kapcsolatos döntések meghozatala 

HATÁROZAT 
 
   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
   Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képvi- 
   selő-testületnek az előterjesztés határozat-tervezetét. 
   Határidő: 2016. január 21. 
   Felelős:     A bizottság 
 
 
Sebők Márta PEB elnök, ülésvezető 
Aki az Önkormányzati Bizottság részéről elfogadja az előterjesztés határozat-
tervezetét, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
3/2016. (I. 20.) ÖB hat. 
Lajosmizse, Mizse külterületen elhelyezkedő,  
0406. helyrajzi számú ingatlan 2003 négyzetméternyi 
részével kapcsolatos döntések meghozatala 
 

HATÁROZAT 
 
   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
   Önkormányzati Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő- 
   testületnek az előterjesztés határozat-tervezetét. 
   Határidő: 2016. január 21. 
   Felelős:     A bizottság 
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4./ Napirendi pont 
Lajosmizse Város Önkormányzatának tulajdonában lévő  viziközmű vagyonnal 
kapcsolatos döntések meghozatala 
Sebők Márta PEB elnök, ülésvezető 
Kérem a polgármester urat, hogy mondjon erről néhány szót. 
Basky András polgármester 
A vízszolgáltatás és a szennyvízszolgáltatás önkormányzati feladat, de a BÁCSVÍZ 
Zrt-vel végeztetjük ezt a feladatot. A BÁCSVÍZ Zrt szolgáltatásával a korábbi években 
meg voltunk elégedve.  
Átadom a szót dr. Tóth Andreának, hogy az új szerződés-tervezetre vonatkozóan adjon 
tájékoztatást. 
dr. Tóth Andrea jegyzői irodavezető 
Az első mondat téves, hogy hétfői napon kaptuk meg a megkeresést. A BÁCSVÍZ Zrt 
megkeresett bennünket és megígérte, hogy elkészíti a gördülő fejlesztési tervet. A 
másik javaslat az volt, hogy kössünk vele egy vállalkozási szerződést, amit a 
viziközmű szolgáltatásról szóló törvény szerint kell megkötni. A BÁCSVÍZ Zrt a 
megküldött javaslatában javaslatot tett arra, hogy a módosított gördülő fejlesztési 
tervben felmerülő tevékenységeket elvégezteti és a nem tervezett pótlásokat is 
elkészíti. Ezeket a terveket úgy készítik elő, hogy erre nekünk reagálni kell 15 napon 
belül A gördülő fejlesztési tervekben, valamint annak módosításaiban szereplő 
feladatokra és az azonnali, vészhelyzet esetén elvégzendő feladatokra kötnénk meg a 
szerződést. 
Basky András polgármester 
Nekünk az elvárásunk, hogy csak akkor kezdjen a munkavégzéshez, ha mi azt kérjük. 
Ha jóval olcsóbban el tudja végezni valamelyik más vállalkozó az elvégzendő munkát, 
akkor választhatunk másik kivitelezőt is. Ha ugyanannyiért tudja elvégezni a 
BÁCSVÍZ Zrt is, mint a másik vállalkozó, akkor végezze a BÁCSVÍZ Zrt.   
Sebők Márta PEB elnök, levezető 
A szerződést fel lehet mondani? 
dr. Balogh László jegyző 
Minden szerződést fel lehet mondani. A felmondást bele kellene építeni a megkötendő 
szerződésbe, hogy 3 hónapos, vagy 6 hónapos felmondási idő legyen.  
A tervezett beruházásokat és a gördülő fejlesztési tervben szereplő beruházásokat 
megcsinálja a BÁCSVÍZ Zrt, erre van 15 napos határidő, hogy elfogadjuk-e, vagy 
sem. 
Megérkezett a levél. A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalnak jóvá 
kellett hagynia a szerződés-módosítást. Kivételre került a díjmegállapításra vonatkozó 
rész, mivel a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal állapítja meg a 
díjakat”. Kimondásra került az is, hogy a bérleti díj a tavalyi június 1-i üzemeltetési 
díjon befagyott, (a víz 2.20.- Ft, a csatorna 8.36.- Ft.).  
Sebők Márta PEB elnök, ülésvezető 
Viszonylag alacsony a bérleti díj, amit fizet a BÁCSVÍZ Zrt, s félő, hogy nem tudunk 
olyan alapot képezni a felújítási feladatokra, ami fedezni tudja az elvégzendő 
feladatokat, s ez nehéz feladatot ró az Önkormányzatra. 
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dr. Balogh László jegyző 
A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal elnöke rendeletben szabályozta 
a díjakat. 
Basky András polgármester 
Az Önkormányzat kiszolgáltatott helyzetben van a szolgáltatóval szemben, mert nem 
mi vagyunk a döntéshozók. Két lehetőség van, egyrészt, olyan díjakat állapít meg a 
Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal, ami fedezni fogja a feladatok 
elvégzésére vonatkozó díjakat, vagy az állam a szolgáltatók mellé áll. A BÁCSVÍZ 
Zrt-nek mindent meg kell tennie, hogy működőképes legyen. Én azt javaslom, hogy 
támogassuk ezt a dolgot, s a testületi ülésig dolgozzunk ezen. 
dr. Balogh László jegyző 
A felmondási lehetőséget tegyük bele, hogy mindkét fél felmondhatja 6 hónapos 
felmondási idővel a szerződést. 
Sebők Márta PEB elnök, ülésvezető 
Van-e még egyéb kérdés, észrevétel a napirenddel kapcsolatban? Nincs. Elfogadásra 
javaslom, hogy a BÁCSVÍZ ZRt készítse el a gördülő fejlesztési tervet 2017. évre 
ingyenesen, és jóváhagyásra a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal 
részére nyújtsa be, s kerüljön bele az előterjesztés 2. mellékletében levő szerződésbe, 
hogy mindkét fél felmondhatja a szerződést 6 hónapos felmondási idővel. Aki ezzel 
egyetért a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság részéről, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, 
tartózkodás nem volt- az alábbi határozatot hozta: 
4/2016. (I. 20.) PEB hat. 
Lajosmizse Város Önkormányzatának tulajdonában 
lévő viziközmű vagyonnal kapcsolatos döntések  
meghozatala 

HATÁROZAT 
   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
   Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képvi- 
   selő-testületnek, hogy a BÁCSVÍZ Zrt készítse el a gördülő  
   fejlesztési tervet 2017. évre ingyenesen, és jóváhagyásra a Magyar  
                                 Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal részére nyújtsa be, s  
                                 kerüljön bele az előterjesztés 2 mellékletében lévő szerződésbe,  
                                 hogy mindkét fél  felmondhatja a szerződést 6 hónapos  
                                 felmondási idővel. 
   Határidő: 2016. január 21. 
   Felelős:     A bizottság 
 
Sebők Márta PEB elnök, ülésvezető 
Aki elfogadja az Önkormányzati Bizottság részéről, hogy a BÁCSVÍZ ZRt készítse el 
a gördülő fejlesztési tervet 2017.évre ingyenesen, és jóváhagyásra a Magyar 
Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal részére nyújtsa be, s kerüljön bele az 
előterjesztés 2 mellékletében lévő szerződésbe, hogy mindkét fél felmondhatja a 
szerződést 6 hónapos felmondási idővel, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy az Önkormányzati Bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, 
tartózkodás nem volt- az alábbi határozatot hozta: 
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4/2016. (I. 20.) ÖB hat. 
Lajosmizse Város Önkormányzatának tulajdonában 
lévő viziközmű vagyonnal kapcsolatos döntések  
meghozatala 

HATÁROZAT 
   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Ön- 
   kormányzati Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-tes- 
   tületnek, hogy a BÁCSVÍZ Zrt készítse el a gördülő fejlesztési 

tervet  2017. évre ingyenesen, és jóváhagyásra a Magyar 
Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal részére nyújtsa be, s 
kerüljön bele az előterjesztés 2. mellékletében levő szerződésbe, 
hogy mindkét fél  felmondhatja a szerződést 6 hónapos 
felmondási idővel. 

   Határidő: 2016. január 21. 
   Felelős:     A bizottság 
 
5./ Napirendi pont 
Jégelhárítási rendszerrel kapcsolatos kérés 
Sebők Márta PEB elnöke, ülésvezető 
Szerveztünk jégelhárítási konferenciát, de rajtunk kívülálló okok miatt nem jöhetett 
létre. 1-2 milliárd forintot elkülönítettek jégelhárítási célra. A jégveszély egyre inkább 
fokozódik. Ha nem segítünk ebben, akkor nem tudják megfinanszírozni a gazdák a 
jégelhárítás költségét. Lajosmizsén a teljes költség 4,4 millió forint lenne, s ebből 2,2 
millió forintot szeretnének kérni támogatásként a gazdák. 
Basky András polgármester 
Ezt tavaly is megoldottuk, s az idén is meg kellene oldani. Kérés, hogy a költségvetés 
tervezéséhez ez a levél érkezzen meg. Ezzel mi számolunk a költségvetés tervezésénél. 
A megyei közgyűlés elnökének (Rideg Lászlónak) volt egy olyan mondása, hogy a 
jégelhárító rendszer keretében egyeztetéseket folytat. A megye nem ebben a rendszer- 
ben gondolkodik, amiben mi vagyunk benne. A megye dolgozik azon, hogy a 
jégelhárító rendszer a megyében felálljon. 
Sebők Márta PEB elnöke 
Köszönöm.  
Tekintettel arra, hogy napirendi pontjaink végéhez érkeztünk, megkérdezem, hogy 
van-e még valakinek egyéb kérdése, bejelentenivalója? Amennyiben nincs, 
megköszönöm a jelenlevők részvételét, a mai összevont ülésünket ezennel 
berekesztem 13.55 órakor. 

K.mf. 
 
  Sebők Márta        
  PEB elnöke, levezető elnök                 
 
  Keresztes Ferenc  

PEB tag         
 jkv. aláírója 
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