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JEGYZŐKÖNYV 
 
Készült: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Mezőgazdasági   
                 Bizottsága 2014. november 19-én, du: 13.00 órakor megtartott bizottsági  
                 ülésről 
 
Jelen vannak:  Keresztes Ferenc bizottság elnöke   
    Orbán Antal  bizottság tagja 
    Péli Szilveszter bizottság tagja 
    Kollár László bizottság tagja 
 
Fekete Zsolt bizottsági tag később fog érkezni. 
 
Tanácskozási joggal megjelentek: Basky András polgármester 
       dr. Balogh László jegyző 
       Muhariné Mayer Piroska aljegyző 
       Gyurgyik Erzsébet vezetői referens 
       Horváth Sándor pályázati referens 
       Józsáné dr. Kiss Irén települési képviselő 
       Sebők Márta települési képviselő 
       Borbély Ella települési képviselő 
       Belusz László települési képviselő 
       Farkas Gábor főépítész 
       Szabó Eszter  
Jegyzőkönyvvezető: Márton Györgyné 
 
Keresztes Ferenc bizottság elnöke 
Tisztelettel köszöntöm a mai bizottsági ülésünkön megjelenteket. Megállapítom, hogy 
ülésünk határozatképes, mert az 5 fő bizottsági tagból 4 fő jelen van. Fekete Zsolt 
bizottsági tag jelezte, hogy később fog érkezni.  
A jegyzőkönyvet az Mötv. alapján az elnök mellett alá kell írnia a bizottság egy 
tagjának is. Én azt javaslom, hogy ne állandó tagot válasszunk, hanem mindig az adott 
ülésen valakit. 
A jelen ülés jegyzőkönyvének hitelesítésével javaslom megbízni Orbán Antal 
bizottsági tagot. 
Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt -  a mai ülés jegyzőkönyvének hitelesítőjeként Orbán Antal bizottság tagot 
választotta. 
A meghívót mindenki megkapta, az abban foglalt napirendi pontok mindenki előtt 
ismertek. Megkérdezem, hogy ezen kívül van-e még valakinek más önálló napirendi 
pont tárgyalására javaslata.  
Basky András polgármester 
Nekem lenne javaslatom, hogy a „Tájékoztatás a helyi jelentőségű védett platánfákkal 
kapcsolatban” című napirendi pont is kerüljön megtárgyalásra. 
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Keresztes Ferenc bizottság elnöke 
Köszönöm. Aki a meghívó szerinti napirendi pontokat a kiegészítéssel együtt megtár- 
gyalásra javasolja, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt, az alábbi napirendi pontok tárgyalását fogadta el: 
 
Napirendi pontok:        Előterjesztő: 
 
1.)  Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Keresztes Ferenc 
      Mezőgazdasági Bizottsága Ügyrendjének elfogadása  MB elnök 
2.) Iskola-tó további fejlesztésével kapcsolatos irányvonalak meg- Basky András 
      határozása III.         polgármester 
3./ Gépbeszerzés a parkfenntartás részére    Basky András 
          polgármester 
4./ Lajosmizse Város Településrendezési Terve 2014. évi  Basky András 
     módosításához kapcsolódóan környezeti vizsgálat szükséges- polgármester 
     ségének meghatározása 
 
5./ Tájékoztatás a helyi jellegű védett platánfákkal kapcsolatban Basky András 
          polgármester 
 
1./ Napirendi pont 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Mezőgazdasági Bizott- 
sága Ügyrendjének elfogadása 
Keresztes Ferenc bizottság elnöke 
A Bizottság Ügyrendjét 30 napon belül be kell adni az önkormányzati SzMSz 32. § 
ban foglaltak alapján.  
Jegyzőkönyv aláírót kell választani. Én erre azt javaslom, hogy mindig az adott ülésen 
jelenlevő tagok közül válasszuk meg a jegyzőkönyv hitelesítő személyét. Most Orbán 
Antal bizottsági tagot választottuk meg a jegyzőkönyv hitelesítő személynek.  
A bizottság ügyrendje az előterjesztés mellékletét képezi. Kérdezem, hogy ezzel kap- 
csolatban van-e valakinek kérdése, hozzászólása, javaslata? 
Amennyiben nincs, elfogadásra javaslom Lajosmizse Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének Mezőgazdasági Bizottsága Ügyrendjét azzal, hogy az ülés 
jegyzőkönyvét az elnök mellett az adott ülésen megválasztott bizottsági tag írja alá. 
Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
 
1/2014. (XI. 19.) MB hat. 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
Mezőgazdasági Bizottsága Ügyrendjének elfogadása 
 

HATÁROZAT 
 
  Lajosmizse Város Önkormányzata  Képviselő-testületének 
  Mezőgazdasági Bizottsága a bizottság ügyrendjét a határozat 
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  melléklete szerint állapítja meg az alábbi kiegészítéssel: 
 

-  az Ügyrend I.3. pontja egészüljön ki az alábbiakkal: 
„Erre tekintettel a Bizottság jegyzőkönyvét Keresztes Ferenc elnök, és az adott 
bizottsági ülésen megválasztott bizottsági tag írja alá.  

 
  Határidő: 2014. november 19. 
  Felelős:     A bizottság 
 

1/2014. (XI. 19.) MB határozat melléklete 
 

 Ü  G Y  R E N  D  
 

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési 
Szabályzatról szóló 11/2011.  (IV. 14.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: SZMSZ) 
32. § (6) bekezdésében foglaltak alapján Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-
testületének Mezőgazdasági Bizottsága az alábbi Ügyrendet alkotja: 

 
 

I. 
Általános rendelkezések 

 
1. A Bizottság hivatalos megnevezése, címe:  
LAJOSMIZSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
MEZŐGAZDASÁGI BIZOTTSÁGA 
6050 Lajosmizse, Városház tér 1. 
 
2. A Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Mezőgazdasági Bizottsága 
(a továbbiakban: Bizottság) az SZMSZ alapján 5 tagból áll. 
 
A Bizottság elnöke:   Keresztes Ferenc önkormányzati képviselő  
 
A Bizottság tagja:   Orbán Antal   önkormányzati képviselő 

Fekete Zsolt  önkormányzati képviselő 
Péli Szilveszter önkormányzati képviselő 
Kollár László  nem képviselő tag 

 
 
A Bizottság elnökét akadályoztatása esetén az általa írásban meghatalmazott képviselő 
helyettesíti. 
 
3. A Bizottság ülésének összehívására, működésére, nyilvánosságára, határozatképességére 
és határozathozatalára, döntésének végrehajtására, a Bizottság tagjainak kizárására, a 
Bizottság üléséről készített jegyzőkönyv tartalmára a képviselő-testületre vonatkozó 
szabályokat kell megfelelően alkalmazni, azzal az eltéréssel, hogy a kizárásról a Bizottság 
dönt, továbbá a jegyzőkönyvet a Bizottság elnöke és egy tagja írja alá. Erre tekintettel a 
Bizottság jegyzőkönyvét Keresztes Ferenc bizottsági elnök és az adott ülésen megválasztott 
bizottsági tag írja alá.  
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A Bizottság meghívójára, a Bizottság tanácskozási rendjére, a határozatok jelölésére a 
Bizottság elé kerülő anyagok tartalmi követelményeire és benyújtásukra az SZMSZ-nek a 
Képviselő-testület működésére meghatározott szabályait kell alkalmazni. 

 
II. 

A Bizottság feladat- és 
hatásköre 

 
A Bizottság részletes feladatát és hatáskörét az SZMSZ 1. melléklet 3. pontja határozza 
meg.  

 
 
 
 
 

III. 
A Bizottság elnökének és tagjainak jogosítványai és 

kötelezettségei  
 

1. Bizottság elnöke, akadályoztatása esetén az általa írásban meghatalmazott képviselő az 
SZMSZ-ben meghatározott jogokon és kötelezettségeken túl részt vehet továbbá a bizottsági 
döntések előkészítésében, javasolhatja témakörök napirendre tűzését. 
 
2. A Bizottság nem képviselő tagjait a Bizottság ülésein a Bizottság képviselő tagjaival 
azonos jogok illetik meg. 

 
3. A bizottsági elnöki és tagsági tisztség megszűnésére az SZMSZ 32. § (8)-(9) bekezdését, 
és (12) bekezdését kell alkalmazni. 

 
IV. 

A Bizottság ülése 
 
1. A Bizottság feladat- és hatáskörét ülésén gyakorolja.  

 
2. A Bizottság üléseit –július hónap kivételével – havonta egy alkalommal Képviselő-
testület hetében tartja. 

 
3. Rendkívüli körülmények által indokolt esetben, halaszthatatlan ügyek megtárgyalása 
érdekében a Bizottság szükség szerinti időpontban rendkívüli ülést tarthat. A rendkívüli ülés 
összehívásakor a bizottsági ülésre szóló meghívót a bizottsági elnök az ülés előtt legalább 
24 órával korábban – az összehívás okának megjelölésével – küldi meg. Az írásbeli 
meghívás mellőzhető, ha az ülésre okot adó körülmény a bizottsági ülés azonnali 
megtartását indokolja. 
A rendkívüli ülés napirendjére csak olyan tárgysorozat vehető fel, amely annak összehívását 
indokolttá tette, vagy indokolttá tenné. 

 
4. A meghívót Lajosmizse Város honlapján történő megjelentetéssel kell közzétenni. 

 
5. A polgármester, alpolgármester, a települési képviselő, a jegyző, aljegyző, valamint az 
őket érintő napirend esetén Helyi Nemzetiségi Önkormányzat képviselője, a Közös 
Önkormányzati Hivatal érintett köztisztviselője, és a tanácsnok tanácskozási joggal vesznek 
részt a Bizottság ülésén. 
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6. Igény szerint az állandó bizottságok összevont ülést is tarthatnak. Az összevont ülésre az 
SZMSZ 32. §-ában foglalt szabályokat kell alkalmazni. 

 
V. 

A Bizottság döntéshozatala 
 
1. A Bizottság határozatképes, ha az ülésen a tagjainak több, mint a fele (3 fő) jelen van. 

 
2. A Bizottság döntéseit szavazással hozza.  

 
3. A szavazás nyíltan, kézfelemeléssel történik. A határozati javaslatról a bizottság tagjai 
„igen”, „nem”, „tartózkodom” nyilatkozattal szavaznak. 

 
4. A javaslat elfogadásához a jelenlévő tagok több mint a felének „igen” szavazata 
szükséges. 

 
5.  Minősített többség szükséges az SZMSZ 24. § (3) bekezdésében felsorolt ügyekkel 
kapcsolatos döntéshez (minősített többség). 

 
6. A Bizottság döntését tartalmazó határozatokat külön-külön, a naptári év elejétől 
kezdődően, folyamatos sorszámmal, évszámmal és a döntés tartalmára utaló tömör címmel 
kell ellátni. 
A Bizottság határozatainak jelölése: …../20… (hó,nap) MB. határozat. A zárójelben 
feltüntetett dátum a határozat meghozatalának – a Bizottság ülésének – időpontja. 

 
 

VI. 
Záró 

rendelkezések 
 
1. Az Ügyrend 2014. november 20-án lép hatályba. 
2. Az Ügyrendben nem szabályozott kérdésekben az SZMSZ szabályai az irányadók. Az 
Ügyrendben foglaltak hatályosulását a Bizottság elnöke folyamatosan figyelemmel kíséri, 
szükség esetén javaslatot tesz az Ügyrend módosítására. 
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2./ Napirendi pont 
Iskola-tó további fejlesztésével kapcsolatos irányvonalak meghatározása 
Keresztes Ferenc bizottság elnöke 
Megkérem Farkas Gábor építész urat, hogy terjessze a bizottság elé elképzeléseit. 
Farkas Gábor építész 
Tisztelettel köszöntöm a bizottságon megjelenteket. A feladatunk az volt, hogy 
készítsünk el egy olyan rendezési tervet, ami az Iskola-tó hasznosítását tartalmazza. 
Ami itt szerepel, az a végleges felé közelít. Szerkezeti vizsgálatot végeztünk, ami 
egyértelműen igazolta azt, hogy egy olyan centrális helyen helyezkedik el, ami kiemelt 
figyelmet érdemel, és olyan adottságokkal rendelkezik, ami nem minden településnek 
adatik meg. Megnézzük, hogy mi a szerkezeti rendje, látható, hogy egy szabad 
vezetési vonal van, ami biztosítja azt, hogy egyrészt sétára alkalmas, másrészt pedig, 
hogy a város központjában szükségesnek látszik, hogy egy intenzív kapcsolat 
alakuljon ki az óvoda és az iskola közötti területen, ezért egy kerékpárúttal történő 
összekötést javaslunk. Ezt a területet az iskola kevésbé használja. Amikor a 
megközelítési lehetőségek tisztázódtak, a tó körül ki kellett jelölni olyan területet, ami 
centrum lenne. Ez a terület az lenne, ahol az óvoda és az iskola összekötő útja 
találkozik. Ott egy teret javaslunk kialakítani. 3-4 m-enként padok lennének. A 
felfuttatott környezet biztosítja az óvoda elhatárolását. A kis térnek a folytatásában egy 
gőrdeszka pálya lenne. Szinte egy kiemelt központja a területnek a Városház térnek a 
tó felőli része, ott egy burkolt terület kialakítását javasoljuk. Ennek a végén kisméretű 
stéget lehet kialakítani. Az új koncepcióban ebben az irányban sportolásra alkalmas 
terület a piknikező terület a víz körül, ahol a családoknak pihenési lehetősége lenne. 
Tervezzük egy kiszolgáló helyiségnek a megvalósítását. 
Parkolási lehetőséget javaslunk, ha megjelenik egy intenzívebb rendezvény. 
Szánkózó pálya kialakítását tervezzük. Ennek az áthelyezését a Városház tér felé nem 
nagyon javaslom. Ezen a területen a szánkózó pálya miatt az utat fel kellene hozni. Az 
az út, amely a lakóházak előtt végigfut, az egy laza ívvel csatlakozik a főútvonal felé. 
Felmerült a délelőtti bizottsági ülésen az is, hogy a csatornának a lefedése, hogy az 
árkot be lehetne temetni. Ez elhatározás és pénz kérdése. 
Ha tovább megyünk ezen a szakaszon, az előbb említettem, hogy a zöld terület a 
domináns. Táncsics utca végébe javaslunk egy stéget, ahova ki lehessen állni. 
Az óvodából és az iskolából ki lehetne menni a zöld területre, így oktatási, nevelési 
célra is alkalmas lenne. 
A játszótér kialakítását javasoljuk padok elhelyezésével. A sport téren lehetne kosár 
palánk, asztali tenisz, s asztalok lennének elhelyezve. 
A főtérnek nevezett területre javaslunk egy kilátót elhelyezni, ahova fel lehetne menni. 
Járható, keskeny tanösvénynek a kialakítását is javasoljuk. 
A víznek a közepén egy esti időszakban kivilágított vízsugárnak az elhelyezését 
javasoljuk, ami a víz oxigénnel való biztosítását is szolgálja. 
Ezen a területen, ahol a most meglévő út van, ami a Városházához vezet, oda egy előre 
lefektetett energiacsatlakozási lehetőséget lehetne biztosítani, ha sátras rendezvény 
lesz. Az is szerepel, hogy kiegészítő növényzetet javasoltunk.  Vannak olyan 
növények, amiket ide lehetne telepíteni. 
Ez egy rendezési terv, hosszú távú koncepció, ami alkalmas arra, ha részleteiben 
valósul meg, akkor szakaszolható. Ebben benne van minden olyan, ami távlati 
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elképzelés, azoknak az elvárásoknak felel meg, amiket megfogalmaztak nekünk 
tervezési programként. Ezt tudtuk javasolni, köszönjük a figyelmet, ha kérdés van, 
válaszolok. 
Keresztes Ferenc bizottság elnöke 
Köszönjük, várjuk a kérdéseket. 
Péli Szilveszter bizottsági tag 
Mivel itt elég nagy embertömeg is megjelenhet, illemhelynek a kialakítása is fontos 
lenne. 
Farkas Gábor építész 
A kiszolgáló helyiségnek a másik részében lenne ez a kiszolgáló illemhely. 
Keresztes Ferenc bizottság elnöke 
Említést tettek arról, hogy a víz minősége kiváló a tóban. Egy másik szakértői 
vélemény azt állapította meg, hogy teli van szerves anyaggal. Az élő víznek a PH-ja 
7,1-7,2. A víztorony felől haladja meg a 8 PH értéket. 
A szellőztetés az jó ötlet, mert a víz oxigéntartalmat követelne. 
Ha amúr hal kerül a tóba, bizonyos növényféleséget megeszik, ilyen a sás, a vízitök. A 
vízzel különösebb probléma nem lesz. Ami problémás lesz, az iskola és a tó közötti 
terület, ami meg lett töltve agyagos anyaggal, s ez nem engedi át a vizet. Egy olyan 
veszély is fennállhat, hogy a termőföld egy része belemosódik a tóba. A talajvizsgálati 
eredmény a hét végére lesz meg. Ami problémát jelenthet a víztorony előtt lévő, rossz 
minőségű szikes talaj, amin a gyomok sem élnek meg, nem hogy az ültetett növények. 
Úgy gondolom, hogy komoly talajjavítás szükséges. Itt az első feladat az lenne, hogy 
egy altalaj lazítóval meg kellene mozdítani a területet, s ezt követően rá lesz terítve a 
30-40 cm –es termőréteg és rá lesz vetve a fű. Ha ez jövőre el lenne végezve, akkor 
nagyon nagy előrelépés lenne és a többi majd megoldódik.  
Én a tóparti létesítményeket soknak találom. 
 
Fekete Zsolt bizottsági tag megérkezett 14.15-kor. A bizottság a továbbiakban 5 fővel 
határozatképes. 
 
Józsáné dr. Kis Irén települési képviselő 
Keresztes Ferenc amit elmondott, úgy gondolom, hogy a szakmai tudására bőven 
alapozhatunk. Amiket ő tanácsolt, azokat a lépéseket meg kell tenni. Külön kellene 
választani, a közeljövőben megteendő intézkedéseket és a hosszú távú intézkedéseket. 
A jelen téma a tó hosszú távú intézkedése. Amit Farkas úr idehozott, az megfelel 
annak, amit Lajosmizse, mint megrendelő kért. 
Minden városvezető a tó környékét szabadidős sport tevékenységnek szánta. Többen 
elmentünk más településekre megnézni, hogy milyen lehetőségek vannak a tó 
környékének kialakítására, többször tárgyalták bizottságok, Képviselő-testület, 
Hírlapban is hirdettük. 
A közösségi igényeket Farkas úrnak átadtuk. Ez maximálisan kiszolgálja az igényeket. 
Nekem tetszik, hogy szervesen illeszkedik a 2008-ban elkészült szerkezeti tervhez, 
integrálja azokat a koncepciókat, amiket az önkormányzat megrendelt és, hogy az 
iskolával és az óvodával egy kohéziós területet teremt. Az is tetszik nekem, hogy ide 
olyan funkciókat tesz, ami a gyermekeket szolgálja ki. A felnőttek részére szabadidős 
tevékenységet is biztosít, vagy ha az önkormányzat rendezvényeket szervez, arra is 
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megfelelő. Tetszik a tó funkciónak az összeköttetése, s hogy lerendezi a terv azt is, 
hogy ha egy rendezvény kapcsán több ezren érkeznek, akkor hogyan tudnak parkolni. 
Én a magam részéről nagyon elfogadhatónak tartom. Figyel arra is, hogy a 
járdaszakaszt hogyan köti össze a sétáló úttal, a Mizsei utcát összeköti egy 
meghatározott útszakasszal, ügyelve arra, hogy az itt lakók életét ne borítsa fel. 
Részemről nagyon szépnek tartom a tervet, megvalósításra érdemes. 
Mindenféleképpen javaslom, hogy fogadjuk el ezt a tervet. 
Amit Keresztes Ferenc elmondott, hogy meg kell vizsgálni a talajt, azt érdemes 
megvizsgálni. A kivitelezéskor, ha szükséges, akkor új termőföld kell, a közlekedő 
utaknak a kialakítása is egy nagyobb mennyiségű földet fog adni. Lehet, hogy magából 
a területből is fogunk tudni termőföldet nyerni. Ha nem, s ha szükséges a 
fatelepítéshez, növénytelepítéshez, akkor a földcserét meg kell valósítani. Az, hogy 
hosszú távon milyen funkciókat tegyünk ide, ez a terv nagyon szép és nagyon alkalmas 
arra, hogy egy ilyen  közösségi tér alakuljon ki. Én megvalósításra javaslom a tervet. 
Orbán Antal bizottsági tag 
Nagyon látványos, szép a terv, de honnan veszünk 100 millió forintot a kivitelezéshez. 
Lajosmizse lakossága örülne annak is, hogy ha körbejárható lenne a tó, s gyeppel 
lenne befedve. 
Józsáné dr. Kiss Irén települési képviselő 
A tanácsadói napon részt vettem. Sok-sok információt hallottam. Az Unió létezésének 
ez a 2013-2020. közötti időszaka az, amikor országok arra számíthatnak, - többek 
között Magyarország is -, hogy vissza nem térítendő támogatást tudnának szerezni. 
Meg kellene határozni, hogy mi az, amit meg szeretnénk valósítani: utak javítása, 
központi tér rendezése, tó rendezése, stb. Ezekre a terveket el kell készíteni, mert 
várhatóan 2014. januártól fognak kijönni ennek a 7 éves időszaknak a pályázatai. 
Bízunk benne, hogy pályázati úton sok mindent meg tudunk valósítani. 
Basky András polgármester 
A nélkül nem tudunk előrelépni, hogy nincsenek céljaink. Kérdés, hogy akarunk-e 
ebből a tóból olyan tavat csinálni, hogy az itt élő emberek jól érezzék magukat, ha ide 
kijönnek. Mindenki számára fontos az Iskola-tó környéke, ez egy olyan cél, amit a 
várossal az önkormányzatnak közösen ki kell tűzni.  Ahhoz, hogy pályázni tudjunk, 
terveket kell készíteni. Amikor valamelyik elképzelésünkre volt pályázati lehetőség, 
akkor ráhangolódtunk. A terv jó, akkor rá kell hangolódni arra. Ha ennek a projektnek 
bizonyos része megvalósul folyamatosan, az nagyon jó. Elsősorban ki kell mondani, 
hogy akarjuk-e célként kitűzni, ha igen, akkor a tervet tovább kell vinni, ha nem, akkor 
hagyjuk. 
Szilágyi Ödön irodavezető 
Ez egy vázlat terv, amikor pályázatról beszélünk, akkor ez szükséges hozzá. 
Farkas Gábor építész 
Itt grafikailag az látszik, hogy mindent elveszünk a zöldterületből, de valójában 
nagyon minimális részt veszünk el. A rendezvényterület egy zöldterület, amit 
elhasználunk építményekre, az 10 %-ot nem tesz ki. 
Kérdés, hogy honnan lesz ehhez pénz. Ez a koncepció nagyon jól szakaszolható. Ki 
kell alakítani az útvonalat, megcsinálni a zöldterületet. Úgy gondolom, hogy első 
ütemben az ökológiai rendezés után egy olyan területté varázsolható, ami tovább 
fejleszthető. 
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Keresztes Ferenc bizottsági elnök 
Környezetvédelmi lehetőséget nem vettünk figyelembe. 
Sebők Márta települési képviselő 
Élettelen a talaj. Le kell fedni 30-40 cm-es réteggel, hogy oda telepíteni lehessen 
növényzetet. Ez a talaj alkalmatlan arra, hogy oda lombkoronás fákat tegyünk. Ezt a 
tervet elfogadjuk, mert a pályázatokhoz szükséges ez a terv. Ha nem lesz alkalmas ez a 
terv, akkor újabb kiviteli terv kell, van-e arra pénz? Aki ideengedte hordani ezt a 
hulladékot, s idehozták, elszállítják-e ingyen és bérmentve? 
Basky András polgármester 
Nem tudom, hogy ha azt mondom a vállalkozónak, hogy vigye el innen az idehordott 
földet, biztosan elviszi. Szalontai Sándor úr azt mondta, hogy ez a föld, ami itt van, az 
nem rossz, hanem inkább jó. Ezen a terven akarunk-e módosítani, elfogadjuk-e az 
elmondott dolgokat. Ha elfogadjuk, akkor bízzuk meg a Farkas urat, hogy tervezze 
tovább, de egyeztetve a szakhatóságokkal. 
A városnak van egy koncepcionális elképzelése. A természetvédőknek a véleményét 
meg kell várni, hogy mi az, amit megengednek. A földállomány témán lépjünk túl. 
Majd a szakemberek eldöntik, hogy mi lesz a jó. Én a tervhez igazítanám a területet. 
A konkrét fásítás egy külön szakember gárda által elkészített variáció lesz. 
Keresztes Ferenc bizottság elnöke 
A talajvizsgálat a héten meglesz, úgy gondolom, hogy ennek megfelelően léphetünk 
tovább és kezdhetjük a fűtelepítést, illetve annak előkészítését talajlazítással. A 
talajlazítást én vállalom, hogy elvégzem. 
Kollár László bizottság tagja 
Egyetlen egy árajánlat van, kellene még árajánlatot bekérni. 
Basky András polgármester 
A tóval kapcsolatosan mi az álláspont? Kérdés, hogy akarunk-e a tóba növényt 
telepíteni. A másik alapkérdés, hogy azt akarjuk-e, hogy tovább terveződjön. Ha 
elkészül a terv, akkor a növénytelepítési rész is fontos része ennek a dolognak, ami egy 
külön terv lesz. 
Keresztes Ferenc bizottság elnöke 
A terv mindenféleképpen kell. 
Basky András polgármester 
A tónak a növénytelepítésében lépjünk, vagy ne lépjünk. Kérjünk-e szakvéleményt, 
álláspontot. Az, hogy a víz minőség jelenleg ilyen, az nagyon jó, de hogy ilyen is 
maradjon, kell-e valamit csinálni? Induljon a füvesítés a területen és meglátjuk, hogy 
hogyan alakul? 
 
Farkas Gábor építész úr 14.30 órakor eltávozott. 
 
Keresztes Ferenc bizottság elnöke 
Köszönöm. Van-e még kérdés, vélemény, észrevétel, javaslat? Amennyiben nincs, 
elfogadásra javaslom az Iskola-tó további fejlesztésével kapcsolatos irányvonalak 
meghatározását az előterjesztés határozat-tervezete szerint.  
Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
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Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
2/2014. (XI. 19.) MB hat. 
Az Iskola-tó további fejlesztésével kapcsolatos  
irányvonalak meghatározása 

HATÁROZAT 
 
  Lajosmizse Város Önkormányzat Képviselő-testületének Mezőgaz- 
  dasági Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az 
  előterjesztés határozat-tervezetét. 
  Határidő: 2014. november 20. 
  Felelős:     A bizottság 
 
3./ Napirendi pont 
Gépbeszerzés a parkfenntartás részére 
Keresztes Ferenc bizottság elnöke 
A falevél kézzel nem takarítható össze, a város vezetése ezért úgy döntött, hogy egy 
nagy teljesítményű lombszívó gép beszerzésére kerül sor. Ez nagyon nagy segítség 
lenne. Egy darab ára 1.200.000.- Ft lenne. A másik két szerkezet a lomb 
összekaparásában segítene. Ezen kívül szóba került egy toló lap és egy sószóró 
szerkezet is, ami gyakorlatilag műtrágyaszóró. A távlatokba pedig szóba került az út- 
javításhoz komolyabb gép beszerzése 8-10 millió forint értékben. 
Én a magam részéről nagyon örülök, nagyon támogatom, és támogattam, hogy az 
előterjesztés 3. pontjában lévő fűnyíró is megvásárlásra kerüljön kb. 1,5 MFt 
összegben. Kérem, hogy tegye meg a bizottság erre vonatkozó javaslatát. Van-e 
kérdés, vélemény, észrevétel, hozzászólás? 
Péli Szilveszter bizottsági tag 
Ezekkel a gépekkel kapcsolatban konzultáltam egy szakemberrel, hogy melyiket 
mennyiért lehet megvásárolni. A gyártónak a T-25-ös traktorra való toló lapot csak fel 
kell tenni csavarral és kész. Ennek a toló lapnak van egy olyan lehetősége, hogy lehet 
gumi toló lappal és fém toló lappal is felszerelni. A fém toló lapra lenne szükség azért, 
mert az praktikusabb. A T-25-ös 311.000.- Ft + ÁFA a két éllel együtt. 
Basky András polgármester 
Az a nagy kérdés, hogy a toló lapot előre tesszük, vagy hátra, ezt majd a továbbiakban 
megbeszéljük. 
Az legyen a Mezőgazdasági Bizottságnak a kompetenciája, hogy mi az, amit jónak 
tartanak. 
Kollár László bizottsági tag 
Én a meglévő traktort nem látom erre alkalmasnak, hogy lehessen rátenni hótolót. 
Basky András polgármester 
Támogassuk azt, hogy ezeket az eszközöket beszerezzük, akinek van jó gondolata, 
akkor ezt beszéljük át, nézzük meg a lombszívót, mielőtt megvesszük, a pénzforrást 
mellé fogjuk tudni tenni. Mi ebben eddig jutottunk el. Legyen legalább két eszközünk, 
amivel tudunk dolgozni. Amennyiben a felsorolt eszközök beleférnek a 3,5 millió 
forintba, akkor jó, ha nem, akkor hozzá tesszük az összeget. 
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Keresztes Ferenc  bizottság elnöke 
Van-e még egyéb kérdés, vélemény, észrevétel, javaslat? 
Amennyiben nincs, elfogadásra javaslom az előterjesztés határozat-tervezetét az alábbi 
gépbeszerzésekkel és értékekkel: 
 
1/1. Parkban, közterületeken levelek összegyűjtése, szállítása 

Gépigény:  1 db nagy teljesítményű lombszívó   
2 db nagy teljesítményű háti lombfúvó 
Összesen: 1.6 M Ft értékig. 

1/2. Hó eltakarítás hatékonyságának növelése, üzembiztonságának javítása 
 Eszközigény: 1 db tolólap  
   1 db műtrágyaszóró 

Összesen: 0.4 M Ft értékig. 
 

Az előterjesztés  határozat-tervezetének 1./ pontja egészüljön ki az alábbi 3./ alponttal: 
1/3. Fűnyírási kapacitás növelése, üzembiztonság növelése 

           Eszközigény: 1 db fűnyíró traktor 1,5 M Ft értékig. 
 
Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
3/2014. (XI. 19.) MB. hat. 
Gépbeszerzés a parkfenntartás részére 
 

HATÁROZAT 
 
  Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Mező- 
  gazdasági Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek 
  az előterjesztés határozat-tervezetét az alábbi gépbeszerzésekkel és 
  értékekkel: 
  1/1. Parkban, közterületeken levelek összegyűjtése, szállítása 

Gépigény:  1 db nagy teljesítményű lombszívó   
2 db nagy teljesítményű háti lombfúvó 
Összesen: 1.6 M Ft értékig. 

1/2. Hó eltakarítás hatékonyságának növelése, üzembiztonságának 
 javítása 

 Eszközigény: 1 db tolólap  
   1 db műtrágyaszóró 

Összesen: 0.4 M Ft értékig. 
 

  Az előterjesztés  határozat-tervezetének 1./ pontja egészüljön ki az alábbi  
3./ alponttal: 
 
1/3. Fűnyírási kapacitás növelése, üzembiztonság növelése 

 Eszközigény: 1 db fűnyíró traktor 1,5 M Ft értékig. 
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 Határidő: 2014. november 20. 
 Felelős:     A bizottság 
 

 4./ Napirendi pont 
Tájékoztatás a helyi jelentőségű  védett platánfákkal kapcsolatban 
Keresztes Ferenc bizottság elnöke 
A platánfákat meg kellene metszeni, a gyökereket és a lombkoronákat összhangba 
kellene hozni. Két szakember is jelentkezett erre a munkavégzésre, az egyik egy pesti 
cég 6.000.000.- Ft +ÁFA összegért tenné rendbe, a Partner für Forst elnevezésű cég  
pedig 8.000.000.- Ft+ÁFA összegért. Felmerült az kérdésként, hogy lajosmizsei ember 
nem tudná ezt elvégezni? Az kellene, hogy elmenni Szeged mellé és megnézni, hogy 
ott hogyan vágták a fákat. A platánfák nem szeretik a visszavágást. 
Basky András polgármester 
Ezeket a fákat védetté nyilvánítottuk, de ettől függetlenül rendbe kell tenni. A fáknak a 
védelme érdekében fontos lenne lépni valamit. A bizottság véleményére szükség van, 
hogy hogyan látják a platánfák kérdéskörét. Abba az irányba el kell indulni, hogy 
adatokat gyűjtünk arra vonatkozóan, hogy optimális lenne megcsinálni, és hogy 
mennyibe kerül. Ha úgy dönt a bizottság, akkor beszélünk olyan szakemberekkel, akik 
elvégzik a munkát. 
Mi az álláspontja a bizottságnak ezzel kapcsolatban? 
Előbb-utóbb foglalkozni kell vele, kérdés, hogy van-e olyan társulat, aki ezt el tudja 
végezni. 
Orbán Antal bizottsági tag 
A tűzoltókkal nem lehet ilyen próbavágást végezni? 
Péli Szilveszter bizottsági tag 
Ez támogatandó, az utca képét javítaná. 
Basky András polgármester 
A lényeg az, hogy támogassa a bizottság, a következőkben a testület elé fogjuk vinni. 
Megnézzük azt, hogy helyi vállalkozókkal, tűzoltókkal meg tudjuk-e csinálni, és hogy 
mennyiért. 
Keresztes Ferenc bizottság elnöke 
Egyéb kérdés, vélemény, észrevétel van-e? Amennyiben nincs, szavazásra teszem fel a 
kérdést? 
Aki elfogadja a tájékoztatót azzal, hogy készüljön egy előterjesztés arra vonatkozóan, 
hogy a platánfák metszését, gallyazását milyen cégek, mekkora összegért tudják 
elvégezni., kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
4/2014. (XI. 19.)  MB. hat. 
Tájékoztatás a helyi jelentőségű  védett 
platánfákkal kapcsolatban 

HATÁROZAT 
 
  Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Mezőgaz- 
  dasági Bizottsága elfogadja a helyi jelentőségű védett platánfákkal  
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kapcsolatban készült tájékoztatást, mely szerint a fák gallyazását minden 
évben el kell végezni rendszeresen kertészeti szakemberek bevonásával. 
A bizottság javasolja a Képviselő-testület részére, hogy készüljön egy 
előterjesztés arra vonatkozóan a soros testületi ülésre, hogy a platánfák 
metszését, gallyazását milyen cégek és mekkora összegért tudják 
elvégezni.a kidolgozott előterjesztés soros testületi ülésen történő 
megtárgyalását. 
Határidő: 2014. november 19. 
Felelős:     A bizottság 
 
 

5./ Napirendi pont 
Lajosmizse Város Településrendezési Terve 2014. évi módosításához 
kapcsolódóan  környezeti vizsgálat szükségességének meghatározása 
Keresztes Ferenc bizottság elnöke 
Felkérem dr. Balogh László jegyző urat, hogy mondjon erről néhány szót. 
dr. Balogh László jegyző 
A rendezési tervünkben volt 21 tétel. A beérkezett vélemények alapján javaslatot tettek 
arra, hogy egy pár esetben környezeti terhelést, értékelést lehetne kidolgozni. A 
kollégának az az álláspontja, hogy ez a környezeti vizsgálat nem szükséges. Olyan 
beruházások jönnek, amik a környezetet nem változtatják meg és olyan javaslattal 
éltünk, hogy ezekre a vizsgálatokra nincs szükség. 
Keresztes Ferenc bizottság elnöke 
Van-e kérdés, vélemény, észrevétel a napirenddel kapcsolatban? 
Amennyiben nincs, elfogadásra javaslom a Képviselő-testületnek az előterjesztés 
határozat-tervezetét. 
Aki ezt elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
 
5/2014. (XI. 19.) MB hat. 
Lajosmizse Város Településrendezési  
Terve 2014. évi módosításához kapcsolódóan 
környezeti vizsgálat szükségességének meghatározása 
 

HATÁROZAT 
 
  Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
  Mezőgazdasági Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testü- 
  letnek az előterjesztés határozat-tervezetét. 
  Határidő: 2014. november 20. 
  Felelős:     A bizottság 
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Keresztes Ferenc bizottság elnöke 
Tekintettel arra, hogy napirendi pontjaink végéhez érkeztünk, megkérdezem, hogy 
van-e még valakinek egyéb kérdése, bejelentenivalója, hozzászólása? 
Amennyiben nincs, megköszönöm a jelenlevők részvételét, a mai ülésünket ezennel 
berekesztem 15.00 órakor. 
 
 
 

K.mf. 
 
 
 
 
  Keresztes Ferenc sk.    Orbán Antal sk. 
  MB elnöke      MB tagja 
         jkv. aláíró 
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Lajosmizse Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének 
Mezőgazdasági Bizottsága 
I/704/38/2014. 

KIVONAT  
a 

 Mezőgazdasági Bizottság üléséről készült 
jegyzőkönyvből 

2014. november 19. 
 
 
Kihagyva a kihagyandók! 
 
1/2014. (XI. 19.) MB hat. 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
Mezőgazdasági Bizottsága Ügyrendjének elfogadása 
 

HATÁROZAT 
 
  Lajosmizse Város Önkormányzata  Képviselő-testületének 
  Mezőgazdasági Bizottsága a bizottság ügyrendjét a határozat 
  melléklete szerint állapítja meg az alábbi kiegészítéssel: 
 

-  az Ügyrend I.3. pontja egészüljön ki az alábbiakkal: 
„Erre tekintettel a Bizottság jegyzőkönyvét Keresztes Ferenc elnök, és az adott 
bizottsági ülésen megválasztott bizottsági tag írja alá.  

 
  Határidő: 2014. november 19. 
  Felelős:     A bizottság 
 

1/2014. (XI. 19.) MB határozat melléklete 
 

 Ü  G Y  R E N  D  
 

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési 
Szabályzatról szóló 11/2011.  (IV. 14.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: SZMSZ) 
32. § (6) bekezdésében foglaltak alapján Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-
testületének Mezőgazdasági Bizottsága az alábbi Ügyrendet alkotja: 

 
 

I. 
Általános rendelkezések 

 
1. A Bizottság hivatalos megnevezése, címe:  
LAJOSMIZSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
MEZŐGAZDASÁGI BIZOTTSÁGA 
6050 Lajosmizse, Városház tér 1. 
 
2. A Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Mezőgazdasági Bizottsága 
(a továbbiakban: Bizottság) az SZMSZ alapján 5 tagból áll. 
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A Bizottság elnöke:   Keresztes Ferenc önkormányzati képviselő  
 
A Bizottság tagja:   Orbán Antal   önkormányzati képviselő 

Fekete Zsolt  önkormányzati képviselő 
Péli Szilveszter önkormányzati képviselő 
Kollár László  nem képviselő tag 

 
 
A Bizottság elnökét akadályoztatása esetén az általa írásban meghatalmazott képviselő 
helyettesíti. 
 
3. A Bizottság ülésének összehívására, működésére, nyilvánosságára, határozatképességére 
és határozathozatalára, döntésének végrehajtására, a Bizottság tagjainak kizárására, a 
Bizottság üléséről készített jegyzőkönyv tartalmára a képviselő-testületre vonatkozó 
szabályokat kell megfelelően alkalmazni, azzal az eltéréssel, hogy a kizárásról a Bizottság 
dönt, továbbá a jegyzőkönyvet a Bizottság elnöke és egy tagja írja alá. Erre tekintettel a 
Bizottság jegyzőkönyvét Keresztes Ferenc bizottsági elnök és az adott ülésen megválasztott 
bizottsági tag írja alá.  
 
A Bizottság meghívójára, a Bizottság tanácskozási rendjére, a határozatok jelölésére a 
Bizottság elé kerülő anyagok tartalmi követelményeire és benyújtásukra az SZMSZ-nek a 
Képviselő-testület működésére meghatározott szabályait kell alkalmazni. 

 
II. 

A Bizottság feladat- és 
hatásköre 

 
A Bizottság részletes feladatát és hatáskörét az SZMSZ 1. melléklet 3. pontja határozza 
meg.  

 
III. 

A Bizottság elnökének és tagjainak jogosítványai és 
kötelezettségei  

 
2. Bizottság elnöke, akadályoztatása esetén az általa írásban meghatalmazott képviselő az 
SZMSZ-ben meghatározott jogokon és kötelezettségeken túl részt vehet továbbá a bizottsági 
döntések előkészítésében, javasolhatja témakörök napirendre tűzését. 
 
2. A Bizottság nem képviselő tagjait a Bizottság ülésein a Bizottság képviselő tagjaival 
azonos jogok illetik meg. 

 
3. A bizottsági elnöki és tagsági tisztség megszűnésére az SZMSZ 32. § (8)-(9) bekezdését, 
és (12) bekezdését kell alkalmazni. 

 
 

IV. 
A Bizottság ülése 

 
1. A Bizottság feladat- és hatáskörét ülésén gyakorolja.  
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2. A Bizottság üléseit –július hónap kivételével – havonta egy alkalommal Képviselő-
testület hetében tartja. 

 
 
 
3. Rendkívüli körülmények által indokolt esetben, halaszthatatlan ügyek megtárgyalása 
érdekében a Bizottság szükség szerinti időpontban rendkívüli ülést tarthat. A rendkívüli ülés 
összehívásakor a bizottsági ülésre szóló meghívót a bizottsági elnök az ülés előtt legalább 
24 órával korábban – az összehívás okának megjelölésével – küldi meg. Az írásbeli 
meghívás mellőzhető, ha az ülésre okot adó körülmény a bizottsági ülés azonnali 
megtartását indokolja. 
A rendkívüli ülés napirendjére csak olyan tárgysorozat vehető fel, amely annak összehívását 
indokolttá tette, vagy indokolttá tenné. 

 
4. A meghívót Lajosmizse Város honlapján történő megjelentetéssel kell közzétenni. 

 
5. A polgármester, alpolgármester, a települési képviselő, a jegyző, aljegyző, valamint az 
őket érintő napirend esetén Helyi Nemzetiségi Önkormányzat képviselője, a Közös 
Önkormányzati Hivatal érintett köztisztviselője, és a tanácsnok tanácskozási joggal vesznek 
részt a Bizottság ülésén. 

 
6. Igény szerint az állandó bizottságok összevont ülést is tarthatnak. Az összevont ülésre az 
SZMSZ 32. §-ában foglalt szabályokat kell alkalmazni. 

 
V. 

 
A Bizottság döntéshozatala 

 
 
1. A Bizottság határozatképes, ha az ülésen a tagjainak több, mint a fele (3 fő) jelen van. 

 
2. A Bizottság döntéseit szavazással hozza.  

 
3. A szavazás nyíltan, kézfelemeléssel történik. A határozati javaslatról a bizottság tagjai 
„igen”, „nem”, „tartózkodom” nyilatkozattal szavaznak. 

 
4. A javaslat elfogadásához a jelenlévő tagok több mint a felének „igen” szavazata 
szükséges. 

 
5.  Minősített többség szükséges az SZMSZ 24. § (3) bekezdésében felsorolt ügyekkel 
kapcsolatos döntéshez (minősített többség). 

 
6. A Bizottság döntését tartalmazó határozatokat külön-külön, a naptári év elejétől 
kezdődően, folyamatos sorszámmal, évszámmal és a döntés tartalmára utaló tömör címmel 
kell ellátni. 
A Bizottság határozatainak jelölése: …../20… (hó,nap) MB. határozat. A zárójelben 
feltüntetett dátum a határozat meghozatalának – a Bizottság ülésének – időpontja. 
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VI. 
Záró 

rendelkezések 
 
1. Az Ügyrend 2014. november 20-án lép hatályba. 
2. Az Ügyrendben nem szabályozott kérdésekben az SZMSZ szabályai az irányadók. Az 
Ügyrendben foglaltak hatályosulását a Bizottság elnöke folyamatosan figyelemmel kíséri, 
szükség esetén javaslatot tesz az Ügyrend módosítására. 

 
 
 
Kihagyva a kihagyandók! 
 

K.mf. 
 
 
  Keresztes Ferenc sk.    Orbán Antal sk. 
  MB elnöke     MB tagja 
        jkv. aláíró 
 
 
 
 
  Kivonat hiteles 
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Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő- 
testületének Mezőgazdasági Bizottsága 
 
I/704/38/2014. 
 

K I V O N A T  
a 

Mezőgazdasági Bizottság üléséről készült 
jegyzőkönyvből 

2014. november 19. 
 
Kihagyva a kihagyandók! 
 
 
1/2014. (XI. 19.) MB hat. 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
Mezőgazdasági Bizottsága Ügyrendjének elfogadása 
 

HATÁROZAT 
 
  Lajosmizse Város Önkormányzata  Képviselő-testületének 
  Mezőgazdasági Bizottsága a bizottság ügyrendjét a határozat 
  melléklete szerint állapítja meg az alábbi kiegészítéssel: 
 

-  az Ügyrend I.3. pontja egészüljön ki az alábbiakkal: 
„Erre tekintettel a Bizottság jegyzőkönyvét Keresztes Ferenc elnök, és az adott 
bizottsági ülésen megválasztott bizottsági tag írja alá.  

 
  Határidő: 2014. november 19. 
  Felelős:     A bizottság 
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1/2014. (XI. 19.) MB határozat melléklete 
 

 Ü  G Y  R E N  D  
 

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési 
Szabályzatról szóló 11/2011.  (IV. 14.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: SZMSZ) 
32. § (6) bekezdésében foglaltak alapján Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-
testületének Mezőgazdasági Bizottsága az alábbi Ügyrendet alkotja: 

 
 

I. 
Általános rendelkezések 

 
1. A Bizottság hivatalos megnevezése, címe:  
LAJOSMIZSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
MEZŐGAZDASÁGI BIZOTTSÁGA 
6050 Lajosmizse, Városház tér 1. 
 
2. A Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Mezőgazdasági Bizottsága 
(a továbbiakban: Bizottság) az SZMSZ alapján 5 tagból áll. 
 
A Bizottság elnöke:   Keresztes Ferenc önkormányzati képviselő  
 
A Bizottság tagja:   Orbán Antal   önkormányzati képviselő 

Fekete Zsolt  önkormányzati képviselő 
Péli Szilveszter önkormányzati képviselő 
Kollár László  nem képviselő tag 

 
 
A Bizottság elnökét akadályoztatása esetén az általa írásban meghatalmazott képviselő 
helyettesíti. 
 
3. A Bizottság ülésének összehívására, működésére, nyilvánosságára, határozatképességére 
és határozathozatalára, döntésének végrehajtására, a Bizottság tagjainak kizárására, a 
Bizottság üléséről készített jegyzőkönyv tartalmára a képviselő-testületre vonatkozó 
szabályokat kell megfelelően alkalmazni, azzal az eltéréssel, hogy a kizárásról a Bizottság 
dönt, továbbá a jegyzőkönyvet a Bizottság elnöke és egy tagja írja alá. Erre tekintettel a 
Bizottság jegyzőkönyvét Keresztes Ferenc bizottsági elnök és az adott ülésen 
megválasztott bizottsági tag írja alá.  
 
A Bizottság meghívójára, a Bizottság tanácskozási rendjére, a határozatok jelölésére a 
Bizottság elé kerülő anyagok tartalmi követelményeire és benyújtásukra az SZMSZ-nek a 
Képviselő-testület működésére meghatározott szabályait kell alkalmazni. 

 
II. 

A Bizottság feladat- és 
hatásköre 

 
A Bizottság részletes feladatát és hatáskörét az SZMSZ 1. melléklet 3. pontja határozza 
meg.  
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III. 
A Bizottság elnökének és tagjainak jogosítványai és 

kötelezettségei  
 

3. Bizottság elnöke, akadályoztatása esetén az általa írásban meghatalmazott képviselő az 
SZMSZ-ben meghatározott jogokon és kötelezettségeken túl részt vehet továbbá a bizottsági 
döntések előkészítésében, javasolhatja témakörök napirendre tűzését. 
 
2. A B izottság nem képviselő tagjait a Bizottság ülésein a Bizottság képviselő tagjaival 
azonos jogok illetik meg. 

 
3. A bizottsági elnöki és tagsági tisztség megszűnésére az SZMSZ 32. § (8)-(9) bekezdését, 
és (12) bekezdését kell alkalmazni. 

 
IV. 

A Bizottság ülése 
 
1. A Bizottság feladat- és hatáskörét ülésén gyakorolja.  

 
2. A Bizottság üléseit –július hónap kivételével – havonta egy alkalommal Képviselő-
testület hetében tartja. 

 
3. Rendkívüli körülmények által indokolt esetben, halaszthatatlan ügyek megtárgyalása 
érdekében a Bizottság szükség szerinti időpontban rendkívüli ülést tarthat. A rendkívüli ülés 
összehívásakor a bizottsági ülésre szóló meghívót a bizottsági elnök az ülés előtt legalább 
24 órával korábban – az összehívás okának megjelölésével – küldi meg. Az írásbeli 
meghívás mellőzhető, ha az ülésre okot adó körülmény a bizottsági ülés azonnali 
megtartását indokolja. 
A rendkívüli ülés napirendjére csak olyan tárgysorozat vehető fel, amely annak 
összehívását indokolttá tette, vagy indokolttá tenné. 

 
4. A meghívót Lajosmizse V áros honlapján történő megjelentetéssel kell közzétenni. 

 
5. A polgármester, alpolgármester, a települési képviselő, a jegyző, aljegyző, valamint az 
őket érintő napirend esetén Helyi Nemzetiségi Önkormányzat képviselője, a Közös 
Önkormányzati Hivatal érintett köztisztviselője, és a tanácsnok tanácskozási joggal 
vesznek részt a Bizottság ülésén. 

 
6. Igény szerint az állandó bizottságok összevont ülést is tarthatnak. Az összevont ülésre az 
SZMSZ 32. §-ában foglalt szabályokat kell alkalmazni. 

 
V. 

A Bizottság döntéshozatala 
 
1. A Bizottság határozatképes, ha az ülésen a tagjainak több, mint a fele (3 fő) jelen van. 

 
2. A Bizottság döntéseit szavazással hozza.  
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3. A szavazás nyíltan, kézfelemeléssel történik. A határozati javaslatról a bizottság tagjai 
„igen”, „nem”, „tartózkodom” nyilatkozattal szavaznak. 

 
4. A javaslat elfogadásához a jelenlévő tagok több mint a felének „igen” szavazata 
szükséges. 

 
5.  Minősített többség szükséges az SZMSZ 24. § (3) bekezdésében felsorolt ügyekkel 
kapcsolatos döntéshez (minősített többség). 

 
6. A Bizottság döntését tartalmazó határozatokat külön-külön, a naptári év elejétől 
kezdődően, folyamatos sorszámmal, évszámmal és a döntés tartalmára utaló tömör címmel 
kell ellátni. 
A Bizottság határozatainak jelölése: …../20… (hó,nap) MB. határozat. A zárójelben 
feltüntetett dátum a határozat meghozatalának – a Bizottság ülésének – időpontja. 

 
 

VI. 
Záró 

rendelkezések 
 
1. Az Ügyrend 2014. november 20-án lép hatályba. 
2. Az Ügyrendben nem szabályozott kérdésekben az SZMSZ szabályai az irányadók. Az 
Ügyrendben foglaltak hatályosulását a Bizottság elnöke folyamatosan figyelemmel kíséri, 
szükség esetén javaslatot tesz az Ügyrend módosítására. 

 
 
Kihagyva a kihagyandók! 
 
 
 

K.mf. 
 
 
  Keresztes Ferenc s.k.   Orbán Antal s.k. 
  MB elnöke     MB tagja 
        jkv. aláíró 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 24

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 


