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JEGYZŐKÖNYV 
 
 
Készült: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Mezőgazdasági, 
Környezetvédelmi és Városstratégiai Bizottsága 2020. március 19-én, csütörtökön 
délután,  13.45 órakor megtartott bizottsági ülésről. 
 
 
Jelen vannak:  Lukács Józsefné bizottság elnöke 
   Cseh Katinka  bizottság tagja 
   Bagó István  bizottság tagja 
   Borbély Ella  bizottság tagja 

Sápi Tibor                bizottság tagja 
 
 

Tanácskozási joggal megjelentek: Basky András polgármester 
      dr. Adonyi Lajos alpolgármester 
      Fekete Zsolt alpolgármester 
      dr. Balogh László jegyző 
      Muhariné Mayer Piroska aljegyző 
      Sebők Márta települési képviselő 
       
Jegyzőkönyvvezető: Márton Györgyné 
 
Lukács Józsefné bizottság elnöke 
Megállapítom, hogy a bizottság határozatképes, mert az 5 fő bizottsági tagból mind az 
5 fő jelen van.  
Polgármester úr javaslatait az egyes napirendi pontokhoz kapcsolódó döntésre 
ismerjük. Tekintettel a koronavírus fertőzésveszélyre, gyorsított ülést tartunk 
polgármester úr javaslatára. 
Aki a meghívó szerinti napirendi pontokat elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi napirendi pontok tárgyalását fogadta el: 
 
 

Napirend 
 

Előterjesztő 

1./ A Független Kisgazda-, Földmunkás-és Polgári Párt Lajosmizse Szervezete részéről 
Engelmann József veszélyes hulladéktárolás tárgyában tett beadványának 
megtárgyalása/KT ülés 6. napirendi pontja/ 
 

Basky András 
     polgármester 

2./ Használaton kívüli önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékesítése 
/KT ülés 7. napirendi pontja/ 
 

Basky András 
     polgármester 

3./ A 2020. évi Környezetvédelmi Nap program-tervezetének elfogadása 
/KT ülés 8. napirendi pontja/ 

Basky András 
     polgármester 
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4./ Egyebek  

 
1./ Napirendi pont 
A Független Kisgazda-, Földmunkás és Polgári Párt Lajosmizse Szervezete 
részéről Engelmann József veszélyes hulladéktárolás tárgyában tett 
beadványának megtárgyalása 
Basky András polgármester 
Ez a Kisgazda Pártnak a beadványa. Amit itt leírtak, azok törvényileg, 
önkormányzatilag, egyéb területeken szabályozva vannak, nekünk erre külön 
szabályozást már nem kell hoznunk. Itt a határozati javaslat az, hogy megtárgyalta a 
bizottság, elfogadja a beadványt, a mezőgazdasági termelést érintő külön 
hulladékgazdálkodási intézkedések megtételét nem tartja indokoltnak az 
önkormányzat. Erről értesítjük Engelmann Józsefet.  
Lukács Józsefné MKVB elnök 
Észrevétel, hozzászólás van-e? Nincs. 
Aki elfogadja az előterjesztés határozat-tervezetét, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
10/2020. (III. 19.) MKVB hat. 
A Független Kisgazda-, Földmunkás és Polgári 
Párt Lajosmizse Szervezete részéről Engelmann  
veszélyes hulladéktárolás tárgyában tett beadványának 
megtárgyalása 

HATÁROZAT 
 
   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Me- 
   zőgazdasági, Környezetvédelmi és Városstratégiai Bizottsága 
   elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés 
   határozat-tervezetét. 
   Határidő: 2020. március 19. 
   Felelős:     A bizottság 
 
 
2./ Napirendi pont 
Használaton kívüli önkormányzati ingatlanok értékesítése 
Basky András polgármester 
A döntést későbbre halasztjuk, mert pillanatnyilag semmiféle jó döntést nem tudunk 
hozni. Vannak ingatlanjaink, amit értékesítésre jelöltünk ki, de most a döntést 
későbbre halasztjuk. 
Lukács Józsefné MKVB elnök 
Hozzászólás van-e? Nincs. 
Aki javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a használaton kívüli ingatlanok 
értékesítése tekintetében a döntést halassza későbbre, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
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Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
 
11/2020. (III. 19.) MKVB hat. 
Használaton kívüli önkormányzati tulajdonú  
ingatlanok értékesítése 

HATÁROZAT 
 
   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
   Mezőgazdasági Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, 
   hogy a használaton kívüli önkormányzati tulajdonú ingatlanok 
   értékesítése tekintetében a döntést halassza későbbre. 

 Határidő: 2020. március 19. 
Felelős:     MKVB 

 
 
3./ Napirendi pont 
A 2020. évi Környezetvédelmi Nap program-tervezetének elfogadása 
Basky András polgármester 
Sebők Márta bizottsági elnöknek volt egy javaslata, hogy a virágosítást engedjük. Én 
erre azt mondtam, hogy nem biztos, hogy ebben a helyzetben ezt a virágosítást 
fontosnak tartanám. Lehet, hogy egyéb módon majd megoldható lesz, de most itt a 
döntést későbbre halasztanánk. Ebben a pillanatban én sem a Városházára, sem a 
központi parkba nem tennék virágokat, meg az oszlopokra sem, mert ha itt hosszú 
távon gondok lesznek a koronavírus miatt, akkor ezek a költségek szükségesek lesznek 
a Városháza költségvetésében. Nem tudom, hogy ezt ki hogyan látja, de én nagyon 
szigorú intézkedéseket hoznék minden területen. A koronavírus miatti fertőtlenítés 
óriási költségeket foglal magában. Ha mégis ültetni szeretnénk, akkor ültethetünk 
esetleg keveset. 
Én javasolnám, hogy a döntést halasszuk későbbre.  
Lukács Józsefné MKVB elnök 
Hozzászólás, észrevétel van-e? Nincs. A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, 
hogy a döntést későbbre halassza. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
 
12/2020. (III. 19.) MKVB hat. 
A 2020. évi Környezetvédelmi Nap program-tervezetének 
elfogadása 

HATÁROZAT 
 

A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a döntést a 
2020. évi Környezetvédelmi Nap program-tervezetére 
vonatkozóan későbbre halassza. 
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Határidő: 2020. március 19. 
   Felelős:     A bizottság 
 
 
 
4./ Napirendi pont 
Egyebek 
Lukács Józsefné MKVB elnök 
A gazdák részéről volt egy indítványozás, hogy rendelkeznek traktorral, permetező 
szerrel. Kellene nekik víz, fertőtlenítőszer, s üzemanyag, hogy lefújják éjszaka a 
várost, az utakat, az épületeket, amennyire a traktorral megközelíthető lenne az iskola, 
a parkok, posta. Erre vannak jelentkezőink. A vegyszert nem tudom, hogy mit lehet 
használni. Felosztanánk a várost, 10-15 traktorral körbe járnánk az utcákat, és 
fertőtlenítenénk. 
Sebők Márta települési képviselő 
Ezt én nagyon jó ötletnek tartom.  
Basky András polgármester 
Fontos a lakosság részére a tájékoztatás, hogy ez önkéntes a gazdák részéről felajánlott 
dolog, hogy ezzel a megelőzést szeretnénk végezni, s ne ijedjen meg éjszaka senki, 
hogy milyen katasztrófa történik. Ezt csak akkor lehet megcsinálni, ha kellően le 
tudjuk kommunikálni, hogy mi az az eszköz, szer, amit érdemes és szabad kijuttatni, s 
aminek van értelme. Ebben a dologban szeretnénk kérni a segítséget és 
közreműködést, én is támogatom. 
Sebők Márta települési képviselő 
Ezt én is támogatom, de ebben gyorsan kellene lépni. 
dr. Balogh László jegyző 
Annyit el szeretnék mondani, hogy ez kizárólagosan állami feladat. Ha erre lesz 
lehetőség, akkor azt gondolom, hogy ezt mindenképpen felsőbb szervekkel egyeztetni 
kell. Ez pillanatnyilag nem az önkormányzatnak a feladata, de nagyon köszönjük a 
felajánlást, ha erre lesz mód és lehetőség, ha a Katasztrófavédelem és az illetékes 
szervek megadják az engedélyt, meg kell vizsgálni a lehetőséget. Megköszönjük a 
gazdáknak a felajánlást. Saját hatáskörünkben pillanatnyilag ezt nem lehet végezni. 
Basky András polgármester 
Ezt körbe kell járni, s akkor azt gondolom, hogy lehet. 
Lukács Józsefné MKVB elnök 
A Ceglédi út elkerülő útnál van egy földterület, aminek a megközelíthetőségét kellene 
megoldani, térképen kijelölt földút. Van egy szakasz, ami járhatatlan és van egy 
szakasz, amit ki kell jelölni, hogy az út. Van egy 100 m-es szakasz, ami most készült 
el, s ez része a szakasznak. Tehát a tojásgyár kerítésétől van egy útszakasz, amit fel 
kellene újítani. 
 
Basky András polgármester 
Volt egy olyan szakasz, ami útépítési szakasz volt, a feltöltése ennek a területnek 
megtörtént. Az út biztosítását megvizsgáljuk, hogy a kérdéses rész is hozzáférhető 
legyen. Megteszünk mindent annak érdekében, hogy működjön az út. 
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Lukács Józsefné MKVB elnök 
Tekintettel arra, hogy napirendi pontjaink végéhez érkeztünk, megköszönöm 
mindenkinek a jelenlétet a mai ülésünket ezennel berekesztem 14.00 órakor. 
 
 
 

K.mf. 
 
 
 
 
  Lukács Józsefné    Borbély Ella 
  FKB elnök     FKB tagja 
        jkv. hit. 


