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JEGYZİKÖNYV 

 
Készült: A Képviselı-testület 2016. január 21-én, 14.10 órakor a Városháza Dísztermében megtartott 
Képviselı-testületi ülésrıl. 
 
Jelen vannak: Basky András polgármester, Sápi Tibor alpolgármester, dr. Adonyi Lajos alpolgármester, 
Borbély Ella, Bujdosó János, Orbán Antal, Belusz László, Keresztes Ferenc, Józsáné dr. Kiss Irén, Sebık 
Márta, Péli Szilveszter, Fekete Zsolt képviselık. A Képviselı-testület létszáma összesen 12 fı.  
 
Tanácskozási joggal meghívottak:  dr. Balogh László jegyzı 
      Muhariné Mayer Piroska aljegyzı 
 
Egyéb meghívottak:   Szilágyi Ödön irodavezetı 
    dr. Tóth Andrea irodavezetı 
    Mezeiné Hrubos Henriette csoportvezetı 
    Rostásné Rapcsák Renáta 
    Horváth Sándor pályázati referens 
    Kocsis Györgyné óvodavezetı 
    Tengölics Judit IGSZ vezetı 
    Sápi Zsomborné ÖB tag 
    Varga Mária 
            
Jegyzıkönyvvezetı:  Rıfös-Horvát Edit 
 
Basky András polgármester: Tisztelettel köszöntök mindenkit a mai Képviselı-testületi ülésünkön. 
Megállapítom, hogy az ülés határozatképes, hiszen 12 fı képviselı jelen van. A meghívóban szereplı 
napirendi pontokhoz kettı napirendi pont felvételét javasolnék. Az egyik, amely a hetedik napirendi pont 
lenne a Lajosmizse, Mizse külterületen elhelyezkedı, 0406 helyrajzi számú ingatlan 2003 
négyzetméternyi részével kapcsolatos döntések meghozatala a másik a nyolcadik napirendi pont pedig a 
Lajosmizse Város Önkormányzatának tulajdonában lévı víziközmő-vagyonnal kapcsolatos döntések 
meghozatala. 
Van-e valakinek esetleg más napirendi pont tárgyalására javaslata? Amennyiben nincs, kérem, aki így 
elfogadja a napirendi pontokat, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselı-testület tagjai 
12 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- az alábbi napirendi pont tárgyalását fogadta el: 
 

 Napirend 
1. Lajosmizse Város Önkormányzata és Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi 

Önkormányzata közötti együttmőködési megállapodás felülvizsgálata 
2. A Lajosmizsei Települési Értéktár Bizottságba Tag választása 
3. Cafetéria Szabályzat módosítása és a 2016. évi cafetéria keretösszeg meghatározása 

Lajosmizse Város Polgármestere részére 
4. Lajosmizse Város Polgármestere szabadságütemezésének jóváhagyása 
5. A Fıplébániai Karitász Alapítvány 2015. évrıl szóló szakmai beszámolójának 

elfogadása 
6. A 2015. augusztus 01-tıl 2015. december 31-ig tartó idıszakban a Képviselı-testület 

által meghozott és 2015. december 31-ig lejárt határidejő határozatainak végrehajtása 
7. A Lajosmizse, Mizse külterületen elhelyezkedı, 0406 helyrajzi számú ingatlan 2003 

négyzetméternyi részével kapcsolatos döntések meghozatala 
8. Lajosmizse Város Önkormányzatának tulajdonában lévı víziközmő-vagyonnal 

kapcsolatos döntések meghozatala 
9. Interpelláció 
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1. Napirendi pont: Lajosmizse Város Önkormányzata és Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi 
Önkormányzata közötti együttmőködési megállapodás felülvizsgálata 
Elıadó: Basky András polgármester 

Basky András polgármester: Minden év január 31. napjáig kötelezı felülvizsgálni a Lajosmizse Város 
Önkormányzata és a Roma Nemzetiségi Önkormányzat közötti megállapodást. Az idei évben 
változtatnunk kell a zárszámadás határidején. Ez idáig a költségvetési évet követı negyedik hónap utolsó 
napja volt a határidı, az idei évtıl kezdve az Áht-ban meghatározott idıpont irányadó, miszerint az ötödik 
hónap végéig kell a zárszámadást tárgyalni. Az Önkormányzati Bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolta. 
Van-e valakinek még kérdése, véleménye, javaslata a napirendi ponttal kapcsolatosan? Amennyiben 
nincs, a határozat-tervezetet szavaztatom. Kérem, aki elfogadja a határozat-tervezetet, kézfelemeléssel 
jelezze.  Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 12 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt - az alábbi határozatot hozta:  
 
1/2016. (I.21.) ÖH 
Lajosmizse Város Önkormányzata és 
Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi  
Önkormányzata közötti együttmőködési  
megállapodás felülvizsgálata 
 

Határozat 
 

1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Lajosmizse Város Roma 
Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttmőködési megállapodás tartalmán a 2.1. b. pontban az 
alábbiak szerint kíván változtatni: „a költségvetési évet követı negyedik hónap utolsó napjáig” 
szövegrész helyébe „az Áht-ban meghatározott idıpontig” szöveg kerüljön. 
2) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete felhatalmazza a polgármestert a 
módosítással egységes szerkezetbe foglalt együttmőködési megállapodás elkészítésére és 
aláírására. 

 
Felelıs: Képviselı-testület 
Határid ı: 2016. január 21. 

 
 
2. Napirendi pont: A Lajosmizsei Települési Értéktár Bizottságba Tag választása 
Elıadó: Basky András polgármester 
 
Basky András polgármester: A Települési Értéktár Bizottság tagja, Tari Endre jelezte, hogy Budapestre 
költözik. Helyette kell tagot választanunk. Dr. Csire Gézánéra esett a választásunk, Bizottsági ülésen 
felmerült fel a neve, ı hozzájárult, hogy nyílt ülés keretén belül tárgyaljuk az ıt érintı napirendi pontot. 
Az Önkormányzati Bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolta. Van-e valakinek még kérdése, 
véleménye, javaslata ezzel a napirendi ponttal kapcsolatosan? Amennyiben nincs, a határozat-tervezetet 
szavaztatom. Kérem, aki elfogadja Tari endre lemondását és dr. Csire Gézánét Bizottsági tagként való 
felvételre, kézfelemeléssel jelezze.  Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 12 igen szavazattal – 
ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi határozatot hozta: 
 
2/2016. (I.21.) ÖH. 
A Lajosmizsei Települési Értéktár Bizottságba Tag választása 
 

Határozat 
 

1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete Tari Endre Lajosmizsei Települési 
Értéktár Bizottsági tagságról történı lemondását tudomásul veszi.   
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2) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Lajosmizsei Települési Értéktár 
Bizottság tagjának: dr. Csire Gézánét javasolja. 

 
Felelıs: Képviselı-testület 
Határid ı: 2016. január 21. 
 
3. Napirendi pont: Cafetéria Szabályzat módosítása és a 2016. évi cafetéria keretösszeg 
meghatározása Lajosmizse Város Polgármestere részére 
Elıadó: dr. Adonyi Lajos alpolgármester 
 
dr. Adonyi Lajos alpolgármester: Minden évben tárgyaljuk a polgármester cafetéria keretösszegérıl 
szóló határozatot. A polgármesterre vonatkozó cafetéria - rendszerrel kapcsolatos részletes szabályozás 
elfogadására a munkáltatói jogkört gyakorló képviselı – testület jogosult.  A képviselı-testületnek a 
polgármester cafetéria-juttatásának éves keretösszegérıl egyedi határozattal kell dönteni.  A cafetéria-
juttatás éves összege a nem lehet alacsonyabb az illetményalap, 38.650,-Ft, ötszörösénél, azaz bruttó 
193.250,- Ft-nál, és nem haladhatja meg bruttó 200.000.- forintot. Az egyes juttatáshoz kapcsolódó 
adókulcs mértéke 35,7%-ról 34,51%-ra változott. A minimálbér 2016. I.1-tıl 111.000.- Ft, ezáltal az 
ennek függvényében megállapított igénybe vehetı béren kívüli juttatási elemek mértéke is változik. 
Javasolom a Tisztelt Képviselı- testületnek, hogy a polgármester cafetéria-juttatásának 2016. évi 
keretösszegét bruttó 200.000.- Ft-ban határozza meg, a részletszabályok tekintetében pedig fogadja el az 
elıterjesztés mellékletét képezı, függelékeiben módosított Cafetéria Szabályzat módosítását. Lajosmizse 
Város Önkormányzatának Képviselı-testülete felkéri a jegyzıt, hogy a határozatban foglaltak 
végrehajtásáról intézkedjen, és biztosítsa a 2016. évi költségvetésben a juttatás fedezetét. Lajosmizse 
Város Önkormányzatának Képviselı-testülete felhatalmazza az általános helyettesítési feladatokkal 
megbízott alpolgármestert a módosító cafetéria-szabályzat aláírására.  
 
Basky András polgármester: Köszönöm szépen! Érintettségem révén nem kívánok szavazni.  
 
dr. Adonyi Lajos alpolgármester: Kérem, aki elfogadja, hogy Basky András polgármester személyes 
érintettséget jelentett be a napirendihez kapcsolódóan, továbbá azt is, hogy a polgármester a szavazásban 
nem kíván részt venni, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 12 igen 
szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt. A Képviselı-testület elfogadta, hogy Basky András 
polgármester a szavazásban nem vesz részt.  
 
Van-e valakinek még kérdése, véleménye, javaslata a napirendi ponttal kapcsolatosan? Amennyiben 
nincs, a határozat-tervezetet szavaztatom. Kérem, aki elfogadja a határozat-tervezetet, kézfelemeléssel 
jelezze.  Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 11 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt, 1 fı (Basky András) nem szavazott - az alábbi határozatot hozta: 
 
3/2016. (I.21.) ÖH. 
Cafetéria Szabályzat módosítása és a 2016. évi cafetéria keretösszeg meghatározása Lajosmizse 
Város Polgármestere részére 
 

Határozat 
 

1. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a polgármester cafetéria-juttatásának 
éves keretösszegét bruttó 200.000 Ft-ban határozza meg.  

2. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete elfogadja az elıterjesztés mellékletét 
képezı Cafetéria Szabályzat módosítását. 

3. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete felkéri a jegyzıt, hogy a határozatban 
foglaltak végrehajtásáról intézkedjen, és biztosítsa a 2016. évi költségvetésben a juttatás fedezetét. 

4. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete felhatalmazza az általános helyettesítési 
feladatokkal megbízott alpolgármestert a módosító cafetéria-szabályzat aláírására. 
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Felelıs: Képviselı-testület, jegyzı 
Határidı: 2016. január 21. , 2016. február 15.  
 
4. Napirendi pont: Lajosmizse Város Polgármestere szabadságütemezésének jóváhagyása 
Elıadó: Basky András polgármester 
 
Basky András polgármester: Az 1. számú mellékletben látható, hogy a tavalyi szabadságomat mikor 
vettem ki. Decemberben nem tudtam tartani az ütemezett szabadságot. A tavalyi szabadságomból hat nap 
maradt meg. A 2. számú mellékletben az idei évre tervezett szabadságom tervét láthatjuk. Az idei évben 
is igyekeztem olyan napokra ütemezni a szabadnapjaimat, amikor nincs Képviselı-testületi ülés. Az 
Önkormányzati Bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolta. Érintettségem révén nem kívánok szavazni.  
 
dr. Adonyi Lajos alpolgármester: Kérem, aki elfogadja, hogy Basky András polgármester személyes 
érintettséget jelentett be a napirendihez kapcsolódóan, továbbá azt is, hogy a polgármester a szavazásban 
nem kíván részt venni, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 12 igen 
szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt. A Képviselı-testület elfogadta, hogy Basky András 
polgármester a szavazásban nem vesz részt.  
 
Basky András polgármester: Kérdezem a Képviselı-testület tagjait van-e valakinek még kérdése, 
véleménye, javaslata ezzel kapcsolatosan? Amennyiben nincs, a határozat-tervezetet szavaztatom. Kérem, 
aki elfogadja a határozat-tervezetet, kézfelemeléssel jelezze.  Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 11 
igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt, 1 fı (Basky András) nem szavazott - az alábbi 
határozatot hozta: 
 
4/2016. (I.21.) ÖH. 
Lajosmizse Város Polgármestere szabadság ütemezésének jóváhagyása 

 
Határozat 

 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete Lajosmizse Város Polgármestere 2016. évi 
szabadság ütemezését az elıterjesztés 2. melléklete szerint jóváhagyja.  
 
Felelıs: Képviselı-testület 
Határid ı: 2016. január 21.  
 
 
5. Napirendi pont: A Fıplébániai Karitász Alapítvány 2015. évrıl szóló szakmai beszámolójának 
elfogadása  
Elıadó: Basky András polgármester 
 
Basky András polgármester: Van egy kötelezı feladatunk a pszichiátriai és szenvedély betegek ellátása, 
amelyet a Fıplébániai Karitász Alapítványon keresztül látjuk el. A beszámolóból láthatjuk, hogy 
szükségünk van a segítségükre. Munkájuk megfelelı, precíz, pontos, szakszerő. Optimális megoldás a 
feladat ellátásra és nem kerül sok pénzünkbe, 500.000 Ft. Annyiszor jönnek, amennyiszer szükséges. 
Javaslom, hogy fogadjuk el a beszámolót és mondjuk köszönetet nekik az elvégzett munkájukért. 
 
Józsáné dr. Kiss Irén képviselı: Eddig keddi napokon jöttek. Kedden a gyermekjóléti központ jön ki. A 
RÉV-esek pénteken fognak jönni kettı fıvel. A harmadik külsı szervezet a máltaiak hajléktalan 
infópontja, ık pénteken jönnek ki.  
 
Basky András polgármester: A határozatban ki kell egészíteni, azzal, hogy nem csak szakmai, hanem 
pénzügyi beszámolót fogadjuk el. Van-e valakinek még kérdése, véleménye, javaslata a napirendi ponttal 
kapcsolatosan? Amennyiben nincs, a határozat-tervezetet az elıbb elmondott változtatással szavaztatom. 
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Kérem, aki elfogadja a határozat-tervezetet, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselı-
testület 12 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi határozatot hozta: 
 
5/2016. (I.21.) ÖH. 
A Fıplébánia Karitász Alapítvány 2015. évrıl szóló szakmai beszámolójának elfogadása 
 

Határozat 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Fıplébánia Karitász Alapítvány - 
elıterjesztés melléklete szerinti - 2015. évrıl szóló szakmai és pénzügyi beszámolóját elfogadja. 

 
Felelıs: Képviselı-testület 
Határid ı: 2016. január 21. 

 
 
6. Napirendi pont: A 2015. augusztus 01-tıl 2015. december 31-ig tartó idıszakban a Képviselı-
testület által meghozott és 2015. december 31-ig lejárt határidej ő határozatainak végrehajtása 
Elıadó: dr. Balogh László jegyzı 
 
Basky András polgármester: A lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról a jegyzı évente két 
alkalommal köteles beszámolni a testületnek. A jelentés elkészítése során az augusztus 1-tıl december 
31-ig lejárt határozatok végrehajtását ellenıriztük. 
Van-e valakinek még kérdése, véleménye, javaslata ezzel kapcsolatosan? Amennyiben nincs, a határozat-
tervezetet szavaztatom. Kérem, aki elfogadja a határozat-tervezetet, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 12 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az 
alábbi határozatot hozta: 
 
6/2016. (I.21.) ÖH. 
2015. augusztus 01-tıl 2015. december 31-ig tartó idıszakban 
a Képviselı-testület által meghozott és 2015. december 31-ig 
lejárt határidej ő határozatainak végrehajtásáról szóló  
jelentés elfogadása 

 
 
 

Határozat 
 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a jegyzı jelentését – 2015. augusztus 
01-tıl 2015. december 31-ig tartó idıszakban a Képviselı-testület által meghozott és 2015. 
december 31-ig lejárt határidejő határozatainak végrehajtásáról - elfogadja.  
 
Felelıs: Képviselı-testület 
Határid ı: 2016. január 21. 

 
7. Napirendi pont: A Lajosmizse, Mizse külterületen elhelyezkedı, 0406 helyrajzi számú ingatlan 
2003 négyzetméternyi részével kapcsolatos döntések meghozatala 
Elıadó: Basky András polgármester 
 
Basky András polgármester: Mizse külterületen elhelyezkedı, 0406 helyrajzi szám, ez egy 
forgalomképtelen terület volt, önkormányzati út volt, bizonyos területek megközelíthetıségét könnyítette. 
Átminısítettük forgalomképes üzleti vagyonná, így eladhatóvá vált a terület. 140.000 Ft áron lehetett 
értékesíteni. December 16-án volt a szerzıdéskötés.  
Van-e valakinek kérdése, véleménye, javaslata ezzel kapcsolatosan? Amennyiben nincs, a határozat-
tervezetet szavaztatom. Kérem, aki elfogadja a határozat-tervezetet, kézfelemeléssel jelezze.  
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Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 12 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az 
alábbi határozatot hozta: 
 
7/2016. (I.21.) ÖH. 
A Lajosmizse, Mizse külterületen elhelyezkedı, 0406 helyrajzi számú ingatlan 2003 
négyzetméternyi részével kapcsolatos döntések meghozatala 

 
Határozat 

 
1. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a Bács-Kiskun Megyei 

Kormányhivatal Útügyi Osztályának 2015. december 29-én jogerıs és végrehajtható, 
BK/40/842/13/2015. számon kiadott, „Lajosmizse, 0406 hrsz-ú önkormányzati külterületi közút 
egy szakasza megszüntetésének engedélyezése” tárgyú határozata alapján, annak jogerıre 
emelkedésének napjával, a lajosmizsei 0407/30 és 0405/5 helyrajzi számú ingatlanok közé esı, 
2003 négyzetméternyi ingatlanrész - összhangban a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. 
törvény (a továbbiakban: Nvtv.) rendelkezéseivel - a forgalomképtelen nemzeti vagyoni körbıl 
kikerül, és a forgalomképes üzleti vagyonrészévé válik.  

 
2. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy tudomásul veszi a 

lajosmizsei 0407/30 és 0405/5 helyrajzi számú ingatlanok közé esı, 2003 négyzetméternyi 
ingatlanrész értékesítésre kijelölését, és az értékesítésével kapcsolatos, 2015. december 16. napján 
kelt, és 2015. december 29. napján hatályba lépett ingatlan-adásvételi szerzıdés aláírását.   
 

3. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete felhatalmazza Basky András 
polgármestert a jelen határozat végrehajtása érdekében szükséges intézkedések megtételére.  

 
Felelıs: Képviselı-testület 
Határid ı: 2016. január 21. 
 
8. Napirendi pont: Lajosmizse Város Önkormányzatának tulajdonában lévı víziközmő-vagyonnal 
kapcsolatos döntések meghozatala 
Elıadó: Basky András polgármester 
 
Basky András polgármester: Tegnap Bizottsági ülésre készült el ez az anyag. Az önkormányzatnak van 
egy kötelezı feladata, az ivóvíz szolgáltatással és szennyvízelvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátása, 
amelyet a Bácsvíz Zrt. közremőködésével oldjuk meg. Évente kell gördülı fejlesztési tervet készítenünk. 
A Bácsvíz Zrt. 2016. január 15. napján megkereséssel fordult Lajosmizse Város Önkormányzatához, 
felajánlotta, hogy vállalja elkészíteni és jóváhagyásra benyújtani a Magyar Energetikai és Közmő-
szabályozási Hivatal részére a 2017. évi gördülı fejlesztési tervet, továbbá a Bácsvíz Zrt. a gördülı 
fejlesztési tervben tervezett, valamint a havária jellegő pótlások és felújítások 2016. évtıl történı 
elvégzése érdekében felajánlotta a közremőködését. Január 31-ig kell a döntést meghoznunk. Minden 
egyes munkálat elıtt, bejelenti az önkormányzat felé, és erre 15 napon belül választ kell adnunk, hogy ezt 
a munkálatot elvégezheti-e. Értelemszerően az azonnali intézkedést igénylı vészhelyzetek esetén nem 
tudjuk behozni a Képviselı-testület elé döntéshozatal céljából, ezt azonnal el kell hárítania. Sütı 
Vilmossal egyeztettem, hogy nem kezdhetik meg a munkálatokat, a jóváhagyásunk nélkül a havária esetet 
kivéve. Elmondta nekem, hogy egyes önkormányzatok fél év után reagálnak. Nálunk ez nem jellemzı, 
mindig idıben reagálunk. A Bácsvíz elkészíti a gördülı fejlesztési tervet, árajánlatot adnak, mi annak 
tükrében megrendeljük a munkálatokat és ık azt elvégzik.  
 
Józsáné dr. Kiss Irén képviselı: A fejlesztési tervet visszahozza a Testület elé? Nekünk kell felkészülni, 
hogy jók-e az árak?  
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Basky András polgármester: Az árakat már szerepelteti mellette, félévente hozza be. Körbe kell járni, 
ezért van a 15 napos határidı. Leírja, hogy milyen munkálatokat kell elvégezni és árajánlattal 
alátámasztja a munkálatok költségeit. 
Van-e valakinek kérdése, véleménye, javaslata ezzel kapcsolatosan? Amennyiben nincs, a határozat-
tervezetet szavaztatom. Kérem, aki elfogadja a határozat-tervezetet, kézfelemeléssel jelezze.  
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 12 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az 
alábbi határozatot hozta: 
 
8/2016. (I.21.) ÖH. 
Lajosmizse Város Önkormányzatának tulajdonában lévı víziközmő-vagyonnal kapcsolatos 
döntések meghozatala 
 

Határozat 
 

 
1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy megbízza a Bácsvíz 

Zrt-t azzal, hogy a 2017. évi gördülı fejlesztési tervet ingyenesen elkészítse és jóváhagyásra a 
Magyar Energetikai és Közmő-szabályozási Hivatal részére benyújtsa. 
 

2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy jóváhagyja az 
elıterjesztés 2. mellékletét képezı vállalkozási szerzıdést.  
 

3.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy felhatalmazza 
Basky András Polgármestert jelen határozattal érintett szerzıdések megkötésére.  

 
 

Felelıs: Képviselı-testület, polgármester 
Határid ı: 2016. január 21. 

 
 
9. Napirendi pont: Interpelláció 
 
Basky András polgármester: Mielıtt az interpellációk következnek, szeretném elmondani, hogy az 
ivóvíz javító program befejezıdött, de a víz klórosabb lett azóta. Balogh Zoltánnal átbeszéltem ezt az 
észrevételt. İ azt mondta, hogy kettı hónapos próbaüzem van. Elıírt mennyiségekkel kell dolgozniuk 
Február közepén lesz vége a próbaüzemnek. 
 
Orbán Antal képviselı: A víznyomással is sokszor gond van.  
 
Basky András polgármester: Jeleztük már. Jelentıs javulás volt érezhetı. Attól függ, hogy milyen 
magasan áll a tartályban a víz. Még fogom jelezni, hátha van valamilyen beállítási lehetıség, ami 
megoldaná a problémát. 
 
Mivel nincs interpellációnk és nincs több napirendi pontunk sem, a mai ülést 14.35 órakor bezárom.  
 
 
 

K.m.f. 

 
   Basky András sk.                                   dr. Balogh László sk.    
      polgármester                                           jegyzı  
 


