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A Pénzügyi Ellenőrző Bizottság ülésén hozott határozatok száma és tárgya: 
 
 
124/2017. (X. 24.) PEB hat. Külterületi utak karbantartásával kapcsolatos  

képviselői beadvány 
 
 
125/2017. (X. 24.) PEB hat. Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, 

Egészségügyi  és Szociális Közszolgáltató 
Társulás Társulási Tanácsa Elnökének 
beszámolója a Tanács – 2016. szeptember és 
2017. augusztus között végzett – munkájáról 

 
 
A Mezőgazdasági Bizottság ülésén hozott határozatok száma és tárgya: 
 
Nincs határozat, mert határozatképtelen a bizottság. 
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JEGYZŐKÖNYV 
 
 
Készült: A Pénzügyi Ellenőrző Bizottság és a Mezőgazdasági Bizottság 2017. október 
24-én kedden reggel 8.00 órakor, a Városháza Dísztermében megtartott együttes 
bizottsági üléséről. 
 
Jelen vannak: Pénzügyi Ellenőrző Bizottság részéről: 
 
   Sebők Márta   bizottság elnöke 
   Keresztes Ferenc bizottság tagja 
   Belusz László bizottság tagja 
   Sápi Zsomborné bizottság tagja 

dr. Török Tamás     bizottsági tagja  
    
   Mezőgazdasági Bizottság részről: 
 
   Keresztes Ferenc  bizottság elnöke 
   Fekete Zsolt  bizottság tagja 
 
Orbán Antal, Péli Szilveszter, Kollár László bizottság tagok bejelentéssel vannak távol 
az ülésről. 
 
Tanácskozási joggal megjelentek: Basky András polgármester 
      dr. Balogh László jegyző   
      Muhariné Mayer Piroska aljegyző 
      Sápi Tibor alpolgármester 
      Rostásné Rapcsák Renáta intézményéi re- 
      ferens 
      Szilágyi Ödön irodavezető 
      Farkasné Őze Angéla mb. pénzügyi irodave- 
      zető 
      Varga Mária könyvtár munkatársa 
      Horváth Sándor pályázati referens 
      Tengölics Judit IGSZ vezetője 
      Guti Istvánné Műv. ház vezetője 
      Kocsis Györgyné óvodavezető 
Jegyzőkönyvvezető: Márton Györgyné 
 
Sebők Márta PEB elnök 
Tisztelettel köszöntöm a mai együttes bizottsági ülésünkön megjelenteket. 
Megállapítom, hogy a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság határozatképes, mert az 5 főből 
mind az 5 fő jelen van. Átadom a szót Keresztes Ferenc Mezőgazdasági Bizottság 
elnökének. 
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Keresztes Ferenc MB elnök 
Tisztelettel köszöntöm én is a mai együttes bizottsági ülésünkön megjelenteket. 
Megállapítom, hogy a Mezőgazdasági Bizottság tagjai közül 2 fő van jelen az 5 főből, 
így a Mezőgazdasági Bizottság határozatképtelen.  
A meghívóban három napirendi pont van. Aki a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság részéről 
elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, 
tartózkodás nem volt- az alábbi napirendi pontok tárgyalását fogadta el: 
 
Napirendi pontok:       Előterjesztő: 
 
1./ Külterületi utak karbantartásával kapcsolatos   Basky András 
     képviselői beadvány      polgármester 
2./ Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és  Basky András 
     Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanács  polgármester 
     Elnökének beszámolója a Tanács – 2016. szeptemberé-  
     ber és 2017. augusztus között végzett – munkájáról 
3./ Egyebek 
 
1./ Napirendi pont 
Külterületi utak karbantartásával kapcsolatos képviselői beadvány 
Keresztes Ferenc MB elnök 
A földutak javításával, karbantartásával kapcsolatos napirendet az indította el, hogy a 
Mezőgazdasági Bizottság elnöke és a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság elnöke egy 
beadványt adott be, hogy a közterületi utak javításával párhuzamosan történjen meg a 
földutak javítása is. 20-30 éve van annak, hogy el vannak hanyagolva az utak, a fák 
helyét nem tették rendbe. Bizonyos útszakaszok annyira tönkrementek, hogy benőtte 
őket az útszéli sarja, hogy egy nyomsávon is alig lehet menni. Az utakat újra járhatóvá 
kellene tenni. Mennyi földút van? 
Szilágyi Ödön irodavezető 
450 km. 
Keresztes Ferenc MB elnök 
Köszönöm. Ennek egy töredékét vettük célba, hogy megkezdjük a javítást mintegy 27 
km-en. Ez egy nagyon komoly munka, mert olyan mértékű a benövés, hogy azt csak 
valamilyen komoly célgéppel lehetne megvalósítani. Sápi Tibor rátalált egy olyan 
traktorra, ami az elburgyingosodott területen rendet tud tenni. Egy napot tudott 
dolgozni, s elromlott. 
A témával kapcsolatban pályázatot hirdetett az Önkormányzat, három jelentkező volt, 
s a 14.000.- Ft-os üzemóra díjas gépet választotta. Ez a gép lezúzná az ott lévő cserjét, 
ki lennének vágva a vastagabb fák. A talajból ki lenne szedve a tuskó és a rengeteg 
gyökér. 
Még egy lehetőség van a sarjak karbantartására, a vegyszeres gyomirtás, a Glialka, 
amit 3-3,45 %-os töménységben kell kipermetezni. Ennek komoly ára van. 
Sápi Tiborral többször beszéltünk erről, most is rá fogjuk bízni az ügyintézését. 
Földmérők fognak jönni. Majdnem minden megvan, csak neki kellene fogni.  
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27 km hosszú, ami az I. ütemben lenne elkezdve, ez a felső Mizse részen lenne és a 
következő évben itt folytatnánk tovább, hogy majd a benei és az alsólajosi részen 
történne a következő ütem. 
Sápi Tibor alpolgármester 
Pénteken, 27-én lesz egy rendezvény, földhivatali állományban látszódik a két feladás. 
Több és kevesebb mértékben van benőve a terület, ezt mindent egyedileg kell 
vizsgálni. A földmérő mérnököket megkerestem, az ő általuk kitűzött lajosmizsei 
területeknek az állományát megkértem.  
Keresztes Ferenc MB elnök 
Említette a vegyszeres megoldást, de annak az a hátránya, hogy a gyökérbe bekerül és 
a vegyszer, akkor megszenvedi azt.  
Van egy zúzónk, de meg kell venni egy újat, egy nagyobb teljesítményűt. 
A fakivágással kapcsolatban először a benövéseket kell megszüntetni a zúzóval, amik 
ezzel a géppel nem megoldhatók, indokolt stílezéssel, fakivágással kell megoldani. Ezt 
meg tudná a mi brigádunk is oldani, de a fakivágás elég speciális feladat, de nem 
tudom, hogy a mi csapatunk arra felkészült-e, megfelelünk-e az előírásoknak, ezt még 
át kell gondolni. Pénteken jó lenne, ha a témát tudnánk tárgyalni, 27-én, pénteken 10 
órakor, a hivatalban, díszteremben lesz. 
Sebők Márta PEB elnök 
Mikor indulnak ezek a folyamatok? 
Sápi Zsomborné bizottsági tag 
Referencia munka elindul, szabad-e ezzel foglalkozni, vagy sem. A gép a problémát 
megoldja, a vállalkozóval annyi a probléma, hogy a kitermelt nyárfákat vágnák ki. Ő 
ezekkel a munkákkal van elfoglalva. Ezt a munkát télen is lehet végezni, egyeztetni 
kell. Testületi ülésig beszélek a vállalkozóval, hogy mikor tudja kezdeni a munkát. 
Belusz László ÖB elnök 
A telekhatárig letarolná az utat. Előbb a nagy fákat kellene kiszedni és utána zúzni, 
mert lennének olyan részek, amikhez nem lehet hozzáférni. 
Sápi Tibor alpolgármester 
A vállalkozó szerint először a gallyakat kell levágni, utána a fákat. 
Basky András polgármester 
Ki kell jelölni egy utat és utána lehet a többit csinálni, hogy meglássuk, hogy hogyan 
megy ez a munka. 
Szilágyi Ödön irodavezető 
A Közbeszerzési Szabályzat szerint a legkedvezőbbet kell választani. 
Belusz László ÖB elnök 
Ha egy km-t tud egy nap alatt elkészíteni, 10 nap alatt 14.000 x 10 = 140.000.- Ft, s 
összesen 3.750.000.- Ft lenne. Kérdés, hogy ki vágja ki, mennyiért vágja ki. Emellé 
kellene az a szám, hogy mennyiért szedik ki a tuskókat is. Akkor lenne értelme, hogy 
ha megcsináljuk a kivágást, a tuskózást, gréderezést, és akkor látnánk az összes 
költséget. A problémát ezek nélkül csak átmenetileg tudnánk megoldani. 
Sápi Zsomborné PEB tag 
Kellene egy adott szakaszt kijelölni, s aki szakértelemmel, szaktudással, irányító 
személlyel, felszereléssel odaállna. A gép elvégezné a feladatát és utána jönnének a mi 
közmunkásaink a többi munkára. Egy pár fő útvonalat el kell kezdeni. A kitermelt 
fákkal, ami keletkezik, meg lehetne oldani a rászorulók igényét a téli időszakban. 
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Belusz László ÖB elnök 
Komplett számot kellene látni ahhoz, hogy tovább tudjunk lépni. 
Sebők Márta PEB elnök 
Itt a számokat előre nem lehet látni, el kell kezdeni és utána látjuk a folyamatot, hogy 
mi mennyibe kerül. Olyanról beszélünk, amit nem láttunk még soha, azt ki kell menni 
és meg kell nézni. 
Keresztes Ferenc MB elnök 
Arra konkrétan egy sémát nem lehet ráhúzni, itt szelektíven kell végezni a vágást. Ha 
vannak számok, akkor lehet dönteni, de ha nem, akkor nem. 
Sápi Zsomborné PEB tag 
Polgármester urat, alpolgármester urat meg kell bízni, hogy tárgyaljon egy erdésszel, 
aki szakember. 
Sápi Tibor alpolgármester 
Nem kell minden utat gréderezni. 
Basky András polgármester 
Ahány útszakasz, annyiféle. Nem lehet tudni, hogy hány km-en kell zúzást végezni. 
Az lenne a megoldás, hogy kijelölnénk valamelyik utat és megnéznénk, hogy ebben a 
szakaszban hány olyan út van, amelyik érintett ezzel a problémával. Jelöljünk ki egy 
utat, konkrétan végig menni rajta és megnézni, hogy hány fát kell kivágni. Pár fa 
kivágását el tudja végezni a közfoglalkoztatott brigád is. 
Jelöljünk ki egy útszakaszt, amin megnézzük, hogy mit kell elvégezni. 
Sápi Tibor alpolgármester 
Várjuk meg a műholdas történetet. 
Basky András polgármester 
Hozhatunk egy sorrendet, hogy melyik utat szeretnénk megcsinálni. Földházi 
Zoliékkal beszélni kell, hogy mi az, amit el tud végezni az Önkormányzat 
közfoglalkoztatott brigádja is 
Fekete Zsolt MB tag 
Egy vállalkozóval kellene beszélni, aki kivonul, egy két sort kivág. 
dr. Török Tamás PEB tag 
Csorba dűlőre kellene árajánlatot kérni, mivel ez volt a referencia munka és, hogy 
mennyibe került volna. 
Sápi Tibor alpolgármester 
Az erdőszerű utakra gondoltam, ahol szélesek az utak. A gyűjtő útvonalak 8 m 
szélesség alatt nincsenek. Minden dűlő más eset. A vállalkozóval bizalmi dolognak 
kell lenni. 
Józsáné dr. Kiss Irén tanácsnok 
Olyan árajánlatok legyenek, hogy ha a vállalkozó elviszi a kitermelt fát, akkor mennyi 
lesz, vagy ha az Önkormányzaté lesz a kitermelt fa, akkor mennyi lesz, mert óriási 
érték a fa. 
Basky András polgármester 
Legyen a Csorba dűlő befejezése és Földházi dűlő és arra hatalmazzanak fel 
bennünket, hogy mit tudunk megoldani saját magunktól és mi az, amit nem, úgy is, 
hogy a vállalkozó elviszi a kitermelt fát, vagy úgy is, hogy nem viszi el a fát. 
Keresztes Ferenc MB elnök 
A Glialka levélen keresztül szívódik fel, a növényzetet, s a parét is irtaná. 
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Basky András polgármester 
Elfogadható a Csorba dűlő és a Földházi dűlőnek a megvizsgálása gépi javítás 
szempontjából? 
Józsáné dr. Kiss Irén tanácsos 
Fakivágásra árajánlatot arra vonatkozóan is kellene kérni, hogy elviszi a vállalkozó a 
fát, vagy nem. A fa, amit ott ki fognak termelni, az nagyon nagy érték lesz. Ez az 
Önkormányzatnak is nagy segítség lenne, hogy a télen rászoruló embereknek oda 
lehetne adni. 
Sápi Tibor alpolgármester 
Amit a gép lezúz, az nem képvisel nagy értéket, az fog nagy értéket képviselni, amit a 
mi brigádunk kivág. 
Keresztes Ferenc MB elnök 
Azt javaslom, hogy Sápi Tibor kiegészítené csütörtökre és, hogy mit mondanak a 
video rendszerrel és utána lehetne továbblépni. 
Sebők Márta PEB elnök 
Ki határozta meg a 4 millió forintot? 
Basky András polgármester 
Ezt én határoztam meg. Erre a feladatra még 4 millió forintot el tudunk különíteni. 
Sebők Márta PEB elnök 
Azok a dűlők, amik szeméttel terheltek, azokra a dűlőutakra érdemes lenne kamerát 
kihelyezni, hogy megakadályoznánk a további szemétkihordást oda.  
dr. Balogh László jegyző 
Oda olyan kamera kellene, ami leolvassa az autónak a rendszámát, ez 150.000.- Ft 
lenne. 
Sápi Zsomborné PEB tag 
Csütörtökön a testületi döntésnek kellene születni. Mindenféleképpen tenni kell 
valamit. 
Keresztes Ferenc MB elnök 
A napirendi pontot lezárnánk, a bizottság a határozatot nem tud hozni, mert 
határozatképtelen. 
Sebők Márta PEB elnök 
Az előterjesztést elfogadjuk azzal, hogy érkezzen kiegészítés a testületi ülésre, hogy a 
Csorba dűlő befejezése és Földházi dűlő felújítása kezdődjön el azzal, hogy 
kiegészítésre kerüljön árajánlattal. 
Aki ezt elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
124/2017. (X. 24.) PEB hat. 
Külterületi utak karbantartásával kapcsolatos  
képviselői beadvány 

HATÁROZAT 
 
   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pén- 
   zügyi Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-tes- 



 7

tületnek az előterjesztés határozat-tervezetét azzal, hogy a Csorba  
dűlő befejezése, és a Földházi dűlő elkezdése legyen azzal, hogy 
kiegészítésre kerüljön az árajánlattal. 
Határidő: 2017. október 26. 
Felelős:     PEB 

 
 
2./ Napirendi pont 
Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató 
Társulás Társulási Tanácsa Elnökének beszámolója a Tanács – 2016. szeptember 
és 2017. augusztus között végzett – munkájáról 
Sebők Márta PEB elnök 
 Kérném Basky Andrást a Társulási Tanács elnökét, hogy mondjon néhány szót. 
Basky András polgármester 
A beszámolóban leírtam mindent. A Társulási Tanács az összes döntését meghozta. A 
döntéseket teljes egyhangúsággal hoztuk meg. 
Keresztes Ferenc MB elnök 
Van-e valakinek hozzászólása, véleménye? Nincs. Köszönöm. A Mezőgazdasági 
Bizottság határozatot nem hozott, mert határozatképtelen a bizottság. 
Sebők Márta PEB elnök 
Aki a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság részéről elfogadja Lajosmizse és Felsőlajos 
Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsa 
Elnökének beszámolóját a Tanács – 2016. szeptember és 2017. augusztus között 
végzett – munkájáról, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
 
125/2017. (X. 24.) PEB hat. 
Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi  
és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsa  
Elnökének beszámolója a Tanács – 2016. szeptember 
és 2017. augusztus között végzett – munkájáról 

HATÁROZAT 
 
  Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi 
  Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek 
  Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Köz- 
  szolgáltató Társulás Társulási Tanácsa Elnökének beszámolóját a Tanács 

- 2016. szeptember és 2017. augusztus között végzett – munkájáról. 
Határidő: 2017. október 26. 
 Felelős:     PEB 

 
3./ Napirendi pont 
Egyebek 
Keresztes Ferenc MB elnök 
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Tekintettel arra, hogy napirendi pontjaink végéhez érkeztünk, megkérdezem, hogy 
van-e még valakinek egyéb kérdése, bejelentenivalója? 
Amennyiben nincs, megköszönöm a jelenlevők részvételét, a mai együttes ülésünket 
ezennel berekesztem 9.20 órakor. 
 
 

K.mf. 
 
 
 
 
 Sebők Márta      Keresztes Ferenc 
 PEB elnök      MB elnök 
 
 
 
 Belusz László  
 PEB tagja 
 jkv. aláírója     

 
 
 


