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JEGYZŐKÖNYV 
 
 
 
Készült: A Mezőgazdasági Bizottság 2019. február 12-én, kedden reggel 8.00 órakor  
               a Városháza Dísztermében megtartott bizottsági ülésről. 
 
Jelen vannak:  Fekete Zsolt  bizottság elnöke 

Orbán Antal  bizottság tagja 
Sápi Zsomborné 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 
      Rostásné Rapcsák Renáta int. ref. 
      Farkasné Őze Angéla Pü. Iroda irodavez. 
      Szilágyi Ödön Önk. Iroda irodavez. 
      Guti Istvánné Műv. Ház igazgató 
      dr. Mátyus Béla jogi referens 
      Sebők Márta települési képviselő 
      Kocsis Györgyné Meserét Óvoda óvodavez. 
 
Jegyzőkönyvvezető: Márton Györgyné 
 
Fekete Zsolt MB elnök 
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 Orbán Antal bizottsági tagot. Aki ezzel egyetért, 
kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat nem volt, 1 fő 
tartózkodással,  – a mai ülés jegyzőkönyv hitelesítőjének Orbán Antalt választotta. 
A meghívót mindenki megkapta, az abban foglalt napirendi pont mindenki előtt 
ismert. 
Kérdezem, hogy van-e még valakinek egyéb módosításra, illetve kiegészítésre 
javaslata?  
Kollár László bizottság tagja 
Javaslatom lenne az úttal kapcsolatos probléma megtárgyalása. 
Fekete Zsolt MB elnök 
Aki egyetért a meghívó szerinti napirendi pont tárgyalásával, plusz a kiegészített 
napirenddel, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt – az alábbi napirendi pontok tárgyalását fogadta el: 
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Napirendi pont:       Előterjesztő: 
 
1./ Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületé- Basky András 
     nek Mezőgazdasági Bizottsága Ügyrendjének módosí- polgármester 
     tása 
2./ Úttal kapcsolatos probléma megtárgyalása   Kollár László 
         képviselő 
 
1./ Napirendi pont 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Mezőgazdasági 
Bizottsága Ügyrendjének módosítása 
Fekete Zsolt MB elnök 
Sajnálattal bejelentjük, hogy Keresztes Ferenc képviselő úr 2019.01.21. napon elhunyt, 
aki a bizottság elnöke volt. Erre tekintettel szükségessé vált a Bizottság Ügyrendjének 
módosítása. A Mezőgazdasági Bizottság elnökének új személyt kellett megválasztani,  
amit a bizottság ügyrendjén is át kell vezetni az előterjesztés határozat-tervezete 
szerint. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- elfogadta az előerjesztés határozat-tervezetét az alábbiak szerint: 
3/2019. (II. 12.) MB hat. 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
Mezőgazdasági Bizottsága Ügyrendjének módosítása 

HATÁROZAT 
 

1. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Mezőgazdasági 
Bizottsága - Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 
Szervezeti és Működési Szabályzatról  szóló  11/2011.  (IV. 14.) 
önkormányzati rendelete 32. § (6) bekezdésében foglaltak alapján - a 
Bizottság 1/2014. (XI. 19.) MB határozattal elfogadott Ügyrendjét az 
alábbiak szerint módosítja: 
 
a) Az Ügyrend I/2 pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 
,,Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
Mezőgazdasági Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság) az SZMSZ 
alapján 5 tagból áll.  
A Bizottság elnöke: Fekete Zsolt önkormányzati képviselő  
A Bizottság tagja:  Orbán Antal önkormányzati képviselő  

Sápi Zsombor Antalné önkormányzati képviselő  
Péli Szilveszter önkormányzati képviselő  
Kollár László nem képviselő tag.  

A Bizottság elnökét akadályoztatása esetén az általa írásban 
meghatalmazott képviselő helyettesíti.” 
  

2. Az Ügyrend I/3 pontjának utolsó mondata helyébe az alábbi rendelkezés 
lép: 
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,,Erre tekintettel a Bizottság jegyzőkönyvét a bizottsági elnök és az adott 
ülésen megválasztott bizottsági tag írja alá.” 
 

3. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Mezőgazdasági 
Bizottsága Ügyrendjének módosítása a határozat elfogadásával lép 
hatályba. 
 

4. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Mezőgazdasági 
Bizottsága felkéri a jegyzőt az egységes szerkezetű Ügyrend elkészítésére. 

Felelős: Mezőgazdasági Bizottság 
Határidő: 2019. február 12. 
 
 

2./ Napirendi pont 
Úttal kapcsolatos probléma megtárgyalása 
Fekete Zsolt MB elnök 
Felkérem Kollár László képviselő urat, hogy terjessze elő a problémát. 
Kollár László települési képviselő 
A Csikó boltnál a földúttal van probléma. Feljönni ott a Ceglédi útra lehetetlen. Ha 
nem jön senki, akkor szerencsénk van, ha nem, akkor vissza kell tolatni. Ott olyan lejtő 
van, hogy nem lehet elindulni, mert a lejtő visszahúzza a gépkocsit. Vittünk már oda 
salakot, ez kevés. Vízelvezető árkot is csináltak, de az is kevés. 
Basky András polgármester 
Valami hatékonyabb megoldás kellene. 
Szilágyi Ödön irodavezető 
Sárrázót kellene csinálni. 
Basky András polgármester 
Egy nagyobb földmunkát kellene csinálni, hogy szintbe kerüljön a talaj. Fel kellene 
szedni az ott lévő alapot, és 8-10 m távolságban ezt meg kellene csinálni. 
Kollár László bizottsági tag 
Ezt az útszakaszt meg kellene csinálni. 
Basky András polgármester 
Az a kérésem, hogy ezt járjuk körbe, és valamilyen megoldást csinálni kell. Feltöltést 
kellene végezni, az alapot, 10 m-t meg kell csinálni, viszont 30 m-en keresztül is kell 
valamit csinálni. 
Sápi Zsomborné bizottsági tag 
Azt javasolnám, hogy a Mezőgazdasági Bizottság kibővítve a polgármester úrral, az 
alpolgármester úrral össze kellene ülni, és megbeszélést tartani a dűlő utak 
karbantartására vonatkozóan. A tanyasi lakosság nagy része autóval jár. A földutak 
javítását, karbantartását tervbe kellene venni, pénzügyi kerettel együtt. 
Fekete Zsolt MB elnök 
A földutak karbantartását én már korábban is jeleztem, de ez nem készült el. 
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Kollár László bizottsági tag 
Egy szilárdabb anyagot kellene odatenni, ami megköti azt a részt. 
Fekete Zsolt MB elnök 
Elfogadom. 
Kérdezem, hogy van-e még valakinek egyéb bejelentenivalója? Nincs. Megköszönöm 
a jelenlevők részvételét, a mai ülésünket ezennel berekesztem 8.20 órakor. 
 
 
 

Kmf. 
 
 
 
 
  Fekete Zsolt      Orbán Antal 
  MB elnök      MB tag 
         jkv. aláírója  
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