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JEGYZŐKÖNYV 
 
 
Készült: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Mezőgazdasági 
Bizottsága 2016. november 22-én, reggel 8.00 órakor, a Városháza Dísztermében 
megtartott bizottsági ülésről. 
 
Jelen vannak: Keresztes Ferenc bizottság elnöke 
   Orbán Antal  bizottság tagja 
   Fekete Zsolt  bizottság tagja 
   Péli Szilveszter bizottság tagja 
   Kollár László bizottság tagja 
 
Tanácskozási joggal megjelentek: Basky András polgármester 
      dr. Balogh László jegyző 
      Muhariné Mayer Piroska aljegyző 
      Sápi Tibor alpolgármester 
      Mezeiné Hrubos Henriette csoportvezető 
      Sápi Zsomborné települési képviselő 
      Dodonka Csaba pályázati referens 
 
Jegyzőkönyvvezető: Márton Györgyné 
 
Keresztes Ferenc bizottság elnöke 
Tisztelettel köszöntöm a mai bizottsági ülésünkön megjelenteket. Megállapítom, hogy 
ülésünk határozatképes, mert az 5 fő bizottsági tagból mind az 5 fő jelen van. 
Jegyzőkönyv hitelesítőnek javaslom Fekete Zsolt bizottsági tagot megválasztani. Aki 
ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen 
szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- a mai jegyzőkönyv hitelesítőjének 
Fekete Zsolt bizottsági tagot megválasztotta. 
A meghívót mindenki megkapta, az abban foglalt napirendi pontok mindenki előtt 
ismertek. Megkérdezem, hogy ezen kívül van-e valakinek egyéb módosító illetve 
kiegészítő javaslata? Amennyiben nincs, javaslom, hogy a meghívó szerinti napirendi 
pontokat fogadjuk el. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi napirendi pontok tárgyalását fogadta el: 
 
Napirendi pont:       Előterjesztő: 
 
1./ Hozzájárulás adása a „Külterületi helyi közutak fejlesz- Basky András 
     tése” című pályázati kiírás vonatkozásában a pályázat  polgármester 
     benyújtását megalapozó előkészítő munka elkezdéséhez 
 
2./ A helyi adó rendeletek felülvizsgálata   Basky András 
         polgármester 
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1./ Napirendi pont 
Hozzájárulás adása a „Külterületi helyi közutak fejlesztése” című pályázati kiírás 
vonatkozásában a pályázat benyújtását megalapozó előkészítő munka 
elkezdéséhez 
Keresztes Ferenc bizottság elnöke 
Felkérem a polgármester urat, hogy terjessze elő. 
Basky András polgármester 
Van egy vidékfejlesztési pályázat. Ez egy olyan pályázat, amiben a lajosmizsei 
önkormányzat is pályázhat külterületi utak fejlesztésére. Vannak olyan dolgok, amik 
még nem tisztázottak, ilyen az ÁFA kérdés. Az önkormányzatnak az ÁFÁ-t is kell-e 
fizetni. 100 millió forintra lehetne pályázni, a pályázati pénzhez 50 %-ot kellene 
hozzátenni. 20 km utat lehetne megcsinálni. Az önkormányzat 50 millió forintot nem 
tud hozzátenni. Az előterjesztésben felsoroltuk, azt, hogy mi az, ami beleférne. 
Beleférne a Vásártér mellei jelenleg is aszfaltos út, ennek a felújítása nem drága. 
Benne volt a Buckói út egy szakasza, és a Vásártér folytatása. A pályázat első részében 
a Vásártér melletti utat kellene megcsinálni, illetve a másik fontos dolog lenne a 
gépbeszerzés. Ahhoz, hogy még hatékonyabbak tudjunk lenne, szükség lenne olyan 
gépekre, amik a belterületen is, külterületen is hasznosak. Lehetne venni még egy 
multicar gépet. A Vásártér melletti útszakasz becsült értéke 37 millió forint. A VP-s 
pályázat keretében útjavításra és gépbeszerzésre szeretnénk pályázatot benyújtani. 
Az el nem adósodott települések vonatkozásában benyújtott 200 millió forintos 
pályázat nyert. A Görgey Artúr utca a Vásártérig rendben lenne. 
Keresztes Ferenc bizottság elnöke 
750 m hosszú és 5 m széles aszfalt szőnyeget jelent, ez kerülne 37 millió forintba. 
Basky András polgármester 
Ez közbeszerzés lenne, s az tudja pontosan megmondani, hogy mennyibe kerül 
valójában. Az önkormányzat tartalék alapjában 1 millió forint van, s a jövő évben is 
vannak beruházásaink, amire tartalékolni kell. 
Sápi Tibor alpolgármester 
A Buckói útnak a felújítása is szükséges lenne. Mi lenne, hogy ha ezt az úttorkolatot 
megvizsgálnánk, hogy mennyibe kerülne? 
Basky András polgármester 
A 30 m2-t ebbe a pályázatba nem tudjuk beletenni, mert ez belterületi út, s abban a 
pályázatban külterületi utakról van szó, s csak külterületi utakat lehet belevinni. 
Sápi Tibor alpolgármester 
Alsólajos és Mizse, Ceglédi út megvalósítását is vizsgáltuk. A Kupa faluba vezető 
útnak a javítását is vizsgáljuk. Mindenáron nem kellene belefutni abba a 30 millió 
forintot történetbe, mert az ÁFA is változhat. 
Keresztes Ferenc bizottság elnöke 
Vásártér körüli út építésénél az önerő 13.750.000.- Ft, az idei évi tartalékalapot terheli 
370.000.- Ft. 13.380.000.- Ft-ot kell 2017-ben kifizetni. A pályázatot január 7-ig kell 
beadni, lényeg az, hogy hozzá kell fogni az előkészítési munkákhoz. A polgármester 
úr és a jegyző úr a lépéseket tegye meg, hogy a pályázat elindulhasson. 
Basky András polgármester 
December 25-én nyílik a pályázat? 
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Dodonka Csaba pályázati referens 
Lehet, hogy csak december 31-én nyílik meg a pályázat, akkor a határidő tolódik. 
Basky András polgármester 
A pályázattal készülni kell, de csak akkor tudjuk beadni, amikor a pályázat megnyílik. 
Keresztes Ferenc bizottság elnöke 
Véleményt szeretnék kérni. 
Péli Szilveszter bizottsági tag 
Támogatom a pályázatot a csökkentett változatban. 
Kollár László bizottsági tag 
Készüljön az előkészítő munka és majd később kiderül később, hogy mit tudunk 
megcsinálni. 
Dodonka Csaba pályázati referens 
Meg kell határozni konkrétan, hogy mit akarunk csinálni. 
Péli Szilveszter bizottsági tag 
A Vásártér mindenképp legyen benne. 
Keresztes Ferenc bizottság elnöke 
Aki a II. verziót támogatja, az 55 millió forintos útszakasz fejlesztését, amiben a 
Vásártér és a gépvásárlás benne van, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
22/2016. (XI. 22.) MB hat. 
Hozzájárulás adása a „Külterületi helyi közutak fejlesztése” 
című pályázati kiírás vonatkozásában a pályázat benyújtását 
megalapozó előkészítő munka elkezdéséhez 

HATÁROZAT 
 
   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Me- 
   zőgazdasági Bizottsága a „Külterületi helyi közutak fejlesztése” 
   című pályázati kiírás vonatkozásában a pályázat benyújtását 
   illetően a II. verziót támogatja, az 55 millió forintos útszakasz 
   fejlesztését, amiben a Vásártér körüli meglévő szilárd burkolatú  

út felújítása és a gépvásárlás van benne. 
   Határidő: 2016. november 24. 
   Felelős:     A bizottság 
 
 
2./ Napirendi pont 
A helyi adó rendeletek felülvizsgálata 
Keresztes Ferenc bizottság elnöke 
Az idevonatkozó törvény értelmében a következő vagyoni adónemek vezethetők be: 
telekadó, építési adó, kommunális adó, idegenforgalmi adó, helyi iparűzési adó. A 
helyi iparűzési adó, és az idegenforgalmi adó bevezetésre került Lajosmizsén. A két 
utóbbinak meg kell felelnie az önkormányzat gazdálkodási követelményeinek és az 
adóalanyok teherviselési képességének. 
Az idegenforgalmi adó legfeljebb 505,10.- Ft egy vendégéjszaka, a helyi iparűzési adó 
az adóalap 2 %-a lehetne, nálunk jelenleg 1,6 %-a az adóalapnak az iparűzési adó. A 
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kedvezménnyel kapcsolatban az iparűzési adó kapcsán, ha 1,2 millió forintot nem 
haladja meg az adóalap, akkor nem kell fizetni. Ezt a lehetőséget 99 vállalkozó tudta 
érvényesíteni 2015-ben. 2016. január 1-től az önkormányzat lehetőséget biztosít a 
helyi orvosoknak és ápolónőknek, hogy ne fizessenek iparűzési adót. A két adónemből 
származó bevétel az önkormányzat működésének mintegy 32 %-át teszi ki. 
A bizottság megállapítja, hogy az önkormányzat Képviselő-testületének a rendelte az 
idegenforgalmi és az iparűzési adóval kapcsolatosan a hatályos törvényeknek 
megfelel. 
dr. Balogh László jegyző 
Január 1-től a helyi adókról szóló törvény egy új szakasszal fog kiegészülni. Miután a 
januárban hatályban lévő rendeletekre is alkalmazni kell, ezért kimondanánk, hogy 
figyelemmel van a rendelet a helyi sajátosságokra. A helyi adótörvény kereti között 
tud az önkormányzat adónemeket bevezetni. Az adónemek nem a maximum értéken 
vannak kivetve. A helyi sajátosságok és az önkormányzatok gazdálkodását is 
figyelembe véve és az adóalanyok terheit is figyelembe véve vannak a rendeleteink 
megalkotva. – ezt kell megvizsgálnunk. 
Keresztes Ferenc bizottság elnöke 
Van-e még kérdés, vélemény ezzel kapcsolatban? Nincs. Javaslom, hogy fogadjuk el a 
határozat-tervezetet. Aki elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
23/2016. (XI. 22.) MB hat. 
A helyi adó rendeletek felülvizsgálata 

HATÁROZAT 
 
   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
   Mezőgazdasági Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-tes- 
   tületnek az előterjesztés határozat-tervezetét. 
   Határidő: 2016. november 24. 
   Felelős:     A bizottság 
 
3./ Napirendi pont 
Egyebek 
Keresztes Ferenc bizottság elnöke 
Van.-e valakinek megjegyzése, hozzáfűznivalója. 
Fekete Zsolt bizottsági tag 
Az útjavításokkal kapcsolatban szeretnék szólni, hogy a gépek nem mindig ott 
dolgoznak, ahol kellene. Nagyon sok reklamáció van, mert amikor olyan idő van, 
akkor a közlekedés is nehézkes. Egy ember végig tudna menni a dűlőn és ha tudja, 
hogy hol vannak gödrök, amit meg lehetne csinálni, akkor azt jelezné. Alsólajosi 
részen belesüppednek a sárba a lakosok. 
Basky András polgármester 
A traktorokkal problémák vannak, sűrűn romlanak el, nem úgy tud menni minden 
esetben az útjavítás, ahogy kellene. 
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Keresztes Ferenc bizottság elnöke 
Igaza van Fekete Zsoltnak, mert az útjavítás óriási nagy probléma, viszonylag a falevél 
eltakarítással jól állunk. 
Basky András polgármester 
Magánszemély is be tudna segíteni az útjavításba, nem csak az önkormányzattól 
kellene ezt várni kizárólagosan. 
Fekete Zsolt bizottsági tag 
Azt nem lehetne, hogy a nagyobb cégek beleszállnának az útjavításba? 
Basky András polgármester 
Azt meg lehetne nézni, hogy meg tudjuk-e vizsgálni annak lehetőségét, hogy ha valaki 
hosszabb távon nagy gépekkel használja az utat, hogy milyen hozzájárulást tud adni 
ennek vonatkozásában. 
Keresztes Ferenc bizottság elnöke 
Ezt a témát nem tudjuk lezárni, folyamatosan vissza kell térni rá. 
Kollár László bizottsági tag 
December 15-ig határidős a permetező gépek bejelentése műszaki vizsgálatra, azt 
hangos bemondóban be kellene mondatni. 
Sápi Tibor alpolgármester 
Előre nem lehet haladni, majd amikor konkrét dolgok lesznek, csak akkor. Zsanán 
vagy Kecskeméten fognak tájékoztatást adni erre vonatkozóan. 
dr. Balogh László jegyző 
ŰA fúrtkutak legalizálására még nincs végrehajtási rendelet, határidő még van.  
Keresztes Ferenc bizottság elnöke 
A kamara tájékoztatása szerint 2018. március 1-jén indulna a jégelhárítási rendszer, 
addig számítunk az önkormányzat segítségére. 
Kérdezem, hogy van-e még egyéb bejelentenivaló. Amennyiben nincs, megköszönjük 
a jelenlevők részvételét, a mai ülésünket ezennel berekesztem 8.50 órakor. 
 
 
 

K.mf. 
 
 
 
 
  Keresztes Ferenc    Fekete Zsolt 
  MB elnök     MB tagja 
        jkv. aláírója 
 
 


