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JEGYZİKÖNYV 

 
 
Készült: A Mezıgazdasági Bizottság 2009. február 17-én, 9.30 órakor a Városháza  
               Dísztermében megtartott bizottsági ülésrıl 
 
Jelen vannak:  Zsigó Viktor  bizottság elnöke 
   Kollár László bizottság tagja 
   Rubos János  bizottság tagja 
   Koller Dániel bizottság tagja 
   Orbán Antal  bizottság tagja 
 
Tanácskozási joggal megjelentek: Basky András polgármester 
      Kutasiné Nagy Katalin jegyzı  
      Tengölics Judit irodavezetı 
      Sápi Tibor képviselı 
 
Jegyzıkönyvvezetı: Márton Györgyné 
 
Zsigó Viktor bizottság elnöke 
Tisztelettel köszöntöm a mai bizottsági ülésünkön megjelenteket, s elnézést kérek 
mindenkitıl a késésemért. Megállapítom, hogy ülésünk határozatképes, mert az 5 fı 
bizottsági tag ból mind az 5 fı jelen van. A meghívót mindenki megkapta, az abban 
foglalt napirendi pontok mindenki elıtt ismertek. Megkérdezem, hogy ezen kívül van-
e még valakinek más egyéb napirendi pont tárgyalására. Amennyiben nincs, s 
egyetértünk a meghívó szerinti napirendi pontok tárgyalásával, kérem, kézfelemeléssel 
jelezzük. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat nem volt – az alábbi 
napirendi pontok tárgyalását fogadta el: 
 
Napirendi pontok:       Elıterjesztı: 
1./ Lajosmizse város Önkormányzatának …/2009./(…) Basky András 
     rendelete a 2009. évi költségvetésrıl    polgármester 
2./ Dülıutak melletti fák kivágására tett ajánlat   Basky András 
         polgármester 
3./ Döntés földtulajdonosok közössége kérésével  Basky András 
     kapcsolatban 
 
1./ Napirendi pont 
Lajosmizse város Önkormányzatának …./2009. /(…) rendelete a 2009. évi 
költségvetésrıl 
Zsigó Viktor bizottság elnöke 
Nehéz gazdasági helyzet alakult ki. Nagy a bizonytalansági tényezı és senki nem tud 
semmit. Ez a költségvetés elfogadható, megvan az egyensúlya. 
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A közalkalmazottak, köztisztviselık munkahelyzete nagyon fontos számomra. 
Törvényben megalkották, hogy a bérek be vannak fagyasztva. Sok olyan negatívumot 
hoztak, ami ezt a szférát sérti. Az önkormányzatokat is radikálisan át fogják alakítani. 
Véleményem szerint elég lenne 8-10 képviselı Lajosmizsén. Ami érdekes lesz a 
közigazgatásnak az átalakítása. Benne vagyunk egy válságba, aminek nem tudjuk a 
végét. Nagy kérdés, hogy hogyan fog alakulni az iparőzési adó. Továbbra is fenyeget 
bennünket egy államcsıd. Ajánlom a település vezetıinek, hogy készítsenek egy vész 
forgató könyvet, hogy mi lesz akkor, ha például júniusban 10-15 %-kal kevesebb lesz 
az önkormányzat bevétele, mint amire számítunk. 
A jelenlegi tervezés viszonylag jó helyzetben került összeállításra, mert bizonyos 
pénzmaradvány is van. A magam részérıl a részletekbe azért nem látom értelmét 
belemenni, mert a vezetésnek kell napi szinten odafigyelni az irányításra. 
Ha ezek az adatok, amik itt vannak, majdnem fixek, akkor jó lenne, ha ez így is 
maradna. 
A költségvetés tárgyalásra alkalmas, javaslom, hogy így fogadjuk el. Van-e kérdés 
ezzel kapcsolatban? 
Kollár László bizottsági tag 
A polgármester Úrtól szeretném megkérdezni, hogy a pedagógusokkal hogyan sikerült 
megállapodni? 
Basky András polgármester 
A tervezést az elızı évi szinten kell mindenkinek megtenni, plusz dolgokat elindítani 
nem lehet, ezt beszéltük meg az intézményvezetıkkel. Januárban a sarokszámok 
ismerete nélkül nem lehet úgy tervezni, hogy plusz dolgok kerüljenek be a 
költségvetésbe, mert a gazdasági helyzet ezt nem engedi meg. Minden intézmény úgy 
tervezett, ahogyan kértem. Az érdekegyeztetı fórumon az intézmények úgy 
nyilatkoztak, hogy elfogadták. Az iskola képviselıje tartózkodott, mert ı szeretett 
volna még plusz dolgokat bevezetni az iskola életében, de ezt nem teszi lehetıvé a 
jelenlegi gazdasági helyzet. Az intézményvezetık úgy nyilatkoztak, hogy ha ez a 
költségvetés elfogadásra kerül, akkor az intézmények mőködıképesek maradnak. 
Rubos János bizottsági tag 
Az elıterjesztésben leírt 125 M/Ft-os pénzmaradvány megvan nekünk teljes 
egészében? Ha igen, ez nagyon jó, s jó lenne, ha megmaradna az év második felében 
is, mert ha most ez nem lenne, akkor is el kellene készíteni a költségvetést. 
Basky András polgármester 
A 125 M/Ft nagy része olyan tétel, ami feladattal van terhelve, ebbıl 15 M/Ft az 
általános tartalék. 
Tengölics Judit irodavezetı 
A késıbbi lehetséges 3 %-os ÁFA növekedés bizonytalansági tényezı A 
járulékcsökkentés 5 %, kb. 10 M/Ft-ot jelentene, ha ez nálunk maradna. Régen volt a 
költségvetésben kötelezı tartalékképzés, volt olyan év, amikor 5 % volt, s ezeket a 
pénzeket nem kaptuk vissza. Nem tudjuk, hogy a meghozandó intézkedések milyen 
elvonásokat fognak eszközölni. 
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Rubos János bizottsági tag 
Múlt év novemberében megszavazott a Képviselı-testület – én nem – egy olyan 
elıterjesztést, hogy egy adózó állampolgár 3 M/Ft-ot fizet be, ezt nem látom. 
Basky András polgármester 
Ez a munkavállalás az okmányirodában lett volna, de nem valósult meg. 
Rubos János bizottsági tag 
Külterületi utak javítására 6,5 M/Ft van betervezve, a belterületi utakra pedig 10 M/Ft. 
A külterületi utakra nem jutott pályázat pénz. Azt szeretném, hogy a külterületi utakra 
tervezett pénz ki lenne pótolva a belterületi utak kárára kb. 500 ezer - 1.000.- M/Ft-al. 
Az utolsó oldal 2. bekezdését is figyelembe véve, az anyagot elfogadásra javaslom. 
Basky András polgármester 
Ha úgy adódik pályázati lehetıség, a két út (külterületi, belterületi) közötti 
átcsoportosítás mőködik. 
Sápi Tibor képviselı 
Korábban a Bács-Kiskun Megyei Földhivatal írt ki pályázatot a külterületi utak 
javítására, s ez 3 M/Ft-ot jelentett évente, ezt most már elvonták. 
Zsigó Viktor bizottság elnöke 
Van-e még kérdés, vélemény, észrevétel a napirenddel kapcsolatban 
Amennyiben nincs, szavazásra teszem fel a kérdést. 
A Mezıgazdasági Bizottság alkalmasnak találja a 2009. évi költségvetési rendelet-
tervezetet megtárgyalásra és elfogadásra, felhívja a Képviselı-testület figyelmét arra, 
hogy a halasztható felhalmozási kiadásokra az elsı félévben lehetıség Aszerint  
felhasználásra ne kerüljön sor, csak a második félévben, amikor már látja az 
önkormányzat a gazdasági helyzetét. Aki ezzel egyetért, s javasolja a Képviselı-
testületnek elfogadásra, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat nem volt – az alábbi 
határozatot hozta.  
1/2009. (II. 17.) Mg. hat. 
Lajosmizse Város Önkormányzatának 
…./2009. / (…) rendelete a 2009. évi 
költségvetésrıl 

HATÁROZAT 
 
  A Mezıgazdasági Bizottság alkalmasnak találja a 2009. évi költségvetési 
  rendelet-tervezetet megtárgyalásra, és elfogadásra, felhívja a Képviselı- 
                      testület figyelmét arra, hogy a halasztható felhalmozási kiadásokra az  
                      elsı félévben lehetıség szerint  felhasználásra ne kerüljön sor, csak a  
                      második félévben, amikor már látja az önkormányzat a gazdasági  
                      helyzetét. 
  Határid ı: 2009. február 18. 
  Felelıs:     A bizottság 
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2.) Napirendi pont 
Dülıutak melletti fák kivágása 
Zsigó Viktor bizottság elnöke 
A dőlıutak mellett lévı fák gallyazása fontos kérdés, mert folyamatosan terjeszkedik 
befelé. Legalább 6 m szabad területnek kellene lenni a dőlıút és a kétoldali fasor 
között. Ez a gazdasági munkát akadályozza. Én azt mondom, hogy erre hatékony 
megoldást kell találni. A földtulajdonosokat kellene megbízni azzal, hogy ez sokkal 
fontosabb, mint amilyennek ez tőnik. Ezt egységesen lenne jó megcsináltatni egy 
vállalkozóval.  Meg kellene teremteni annak a lehetıségét, hogy egy nagyobb 
mezıgazdasági géppel be lehessen menni a külterületi utakra. Fel kellene szólítani a 
földtulajdonosokat, arra vonatkozóan, de gondolom „0” százalék lesz az eredmény. Ha 
semmilyen megoldás nem lehetséges, akkor kényszermegoldást kell eszközölni, egy a 
lényeg, hogy ennek van egy törvényben elıírt határideje. Van rá idı, azt javaslom, ha 
nincs ellenvetés és nincs több probléma, akkor kivágja egy vállalkozó, s a fa értékének 
kb. a 20 %-át befizeti az önkormányzatnak. Ez a megoldás megfelel, ami az 
elıterjesztésben van. 
Kollár László bizottsági tag 
Én nem értek ezzel egyet, mert ez csak pillanatnyi megoldás. Mi megcsináltuk ezt a 
Csikó dőlıben, s most ugyan az a helyzet. Ha levágatjuk a fát, akkor a vállalkozónak 
vállalni kellene azt is, hogy a következı évben a felújulásokat, sarjakat is vágja le. A 
közmunkásokkal nem lehetne ez elvégeztetni? 
Sápi Tibor képviselı 
A vállalkozó vállalja, hogy a fakadásokat is levágja, szerzıdés lesz kötve. 
Zsigó Viktor bizottság elnöke 
Én el tudom képzelni ezt a megoldást. 
Kollár László bizottsági tag 
Én a lakosság felhívását látnám megoldásnak. Meg kell büntetni azt, aki nem csinálja 
meg a földtulajdona területén ezt a problémát. 
Zsigó Viktor bizottság elnöke 
A lakosság nem fog hozzányúlni, én úgy gondolom. Valami más megoldást kell 
keresni. Ez a földtulajdonosnak a feladata. Azt is el tudom képzelni, hogy a gép ott 
elvégzi a munkát és utána letisztázza a földet. Mindenkihez ki kellene küldeni a 
felszólítást szankcióval, határidıvel. Lehetne rá ember, aki határidı után jelentést tesz, 
a testület elé hozza, és a polgármester kihirdeti, hogy milyen intézkedés történt. 
Basky András polgármester 
A dőlıutak problémája valójában probléma. Ahol volt probléma, ott meg is tudtuk 
oldani. Volt olyan szakasz, ahol olyan szintő volt a probléma, hogy csak úgy lehetett 
megoldani a problémát, hogy ki is kellett tuskózni a területet, ez 80 eFt-ba került. Ha 
továbbra is benne van a tuskó, akkor a sarjadzás megmarad évekig. Csak akkor lehetne 
jó megoldás, ha mindenki elvégezné a saját területén a feladatát. Van olyan költség, 
mint például a kimérés, ennek van pénzügyi oldala is. 
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Tengölics Judit irodavezetı 
Itt csak olyan megoldás jöhet számításba, ahol van megállapodás és a vállalkozó 
leszámlázza az önkormányzat részére a fakitermelés költségeit, az önkormányzat pedig 
érétkesíti a kivágott fát. Amennyiben létrejön ez a megbízás, csak abban az esetben 
jöhet létre, ahol szerzıdés van, s le vannak rögzítve a követelmények. 
Basky András polgármester 
Érdemes lenne elıször egy bizonyos területen kipróbálni és annak az eredményét meg 
kellene nézni. Az összes dőlı út problémáját az önkormányzat nem tudja felvállalni 
sem anyagilag, sem közmunkásokkal. Azt kellene, hogy a fát kihúzni gyökerestül, 
utána a sarjadzást is kiszedni. 
Zsigó Viktor bizottság elnöke 
Arról kellene beszélni, hogy hogyan lehet megoldást találni. Ehhez én ragaszkodni 
fogok, hogy erre megoldást találjunk és vissza fogom kérni, hogy milyen intézkedés 
történt. 
Rubos János bizottsági tag 
Legyen kijelölve egy út és nézzük meg, hogy a vállalkozó mit tud vele csinálni. 
Zsigó Viktor bizottság elnöke 
Bízzuk meg a polgármester Urat, hogy a következı mezıgazdasági bizottsági ülésre 
hozza elı az átgondolt javaslatát. 
Rubos János bizottsági tag 
Vigye el a vállalkozó a fát, amit kivág, vagy megcsináljuk szakszerően, vagy 
sehogyan.  Állapodjunk meg 10 km-es dőlıútnak a rendbetételérıl, például a Pintér 
dőlı plusz a Varga dőlı. 
Zsigó Viktor bizottság elnöke 
Legalább egy útszakaszon kezdjük el, s kijelölés nélkül kellene megoldani. 
Basky András polgármester 
Én a Mezıgazdasági Bizottságra bízom a feladatot. 
Kollár László bizottsági tag 
Csak azt tudom mondani, hogy fel kell szólítani a lakosságot, hogy a földtulajdonos a 
földtulajdona végét tegye rendbe, ha nem teszi, akkor meg kellene büntetni. Ha nem 
csinálja meg, akkor meg kell csináltatni és ennek a díját rákényszeríteni a lakosra. 
Zsigó Viktor bizottság elnöke 
Addig jussunk el, hogy beszéljünk a vállalkozóval. 
Basky András polgármester 
A vállalkozó megkapta a meghívót, nem tudott megjelenni. Olyan feladatot vállalunk 
csak, ami egyébként az önkormányzatot nem terhelné. 
Sápi Tibor képviselı 
A vállalkozó el tudja dönteni, hogy vállalja-e a meghatározott feltételek mellett. 
Zsigó Viktor bizottság elnöke 
Minden egyes földtulajdonosra rá kell terhelni egy ilyen doboz vegyszer árát, amivel 
le lehet szórni a fát, s a fa elrothad, a sarjak sem nınek ki. 
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Basky András polgármester 
Ki kellene jelölni egy útszakaszt, ha idejön a vállalkozó, fel kell méretni Az összes 
ezzel kapcsolatos költségeket összegyőjtjük, megmondja a vállalkozó, hogy mit tud 
bevállalni. A vállalkozóval úgy kell megcsinálni a szerzıdést, hogy a 4 m az pontosan 
annyi legyen, hogy ezért ı vállalja a felelısséget. Legyen a kijelölt dőlı a Horváth 
dőlı és a Kucsera dőlı. 
Zsigó Viktor bizottság elnöke 
A bizottság javaslata, hogy nem támogatja az itt lévı határozatot, hanem kijelöl 8 km 
utat, s a következı ülésen tárgyalja újra a napirendet. Ragaszkodunk egy olyan 
vegyszer használatához, ami megakadályozza a levágott sarjadások újra fakadását. 
Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a bizottság 5 
igen szavazattal – ellenszavazat nem volt –az alábbi határozatot hozta: 
2/2009. (II. 17.) Mg. jkv. 
Dőlıutak melletti fák kivágá- 
sára tett ajánlat 

HATÁROZAT 
 
  A Mezıgazdasági Bizottság nem támogatja az elıterjesztés határo- 
  zat-tervezetét, hanem kijelöl 8 km utat, a Horváth dőlı és a Kucsera 
  dőlı vonatkozásában, s javasolja, hogy a vállalkozóval szerzıdést kell  
                      kötni, amiben meg kell határozni, hogy a vállalkozó olyan vegyszert 
                      használjon, ami megakadályozza a levágott sarjadások újra fakadását. 
  Határid ı: 2009. február 18. 
  Felelıs:     A bizottság 
 
3./ Napirendi pont 
Döntés földtulajdonosok közössége kérésével kapcsolatosan 
Zsigó Viktor bizottság elnöke 
Tájékoztatást kérek arról, hogy hogyan került ez a napirend ide. 
Basky András polgármester 
Az Aranyhomok Vadásztársasággal kapcsolatban került ide. 2007-ben volt a 
földtulajdonosi közösségnek olyan döntése, hogy azt a pénzt, amit a vadásztársaságtól 
kapnak, átadják az önkormányzatnak, s az önkormányzat a földutak javítására fogja 
fordítani. Öt év elıtt nem adhatja át. Mi kötöttünk egy szerzıdést, a pénzt 
felhasználtuk arra, amire kötöttük a szerzıdést. Öt évig ott kell hagyni a számlán. 
Miután ez a pénz átutalásra került, a pénzt felhasználtuk a dőlıutak javítására. Pénzt 
vissza nem tudjuk utalni. A szerzıdéskötést fel fogjuk bontani. 
Zsigó Viktor bizottság elnöke 
Köszönöm. A napirenddel kapcsolatban kérdés, vélemény, észrevétel van-e a 
jelenlevık részérıl? 
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Amennyiben nincs, szavazásra teszem fel a kérdést. 
Aki az elıterjesztés határozat-tervezeté elfogadja, megtárgyalásra és elfogadásra 
javasolja a Képviselı-testületnek, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat nem volt – az alábbi 
határozatot hozta: 
3/2009. (II. 17.) Mg. hat. 
Döntés földtulajdonosok közössége  
kérésével kapcsolatosan 

HATÁROZAT 
 
  A Mezıgazdasági Bizottság az elıterjesztés határozat-tervezetét el- 
  fogadja, megtárgyalásra és elfogadásra javasolja a Képviselı-testü- 
  letnek. 
  Határid ı: 2009. február 18. 
  Felelıs:     A bizottság 
 
Zsigó Viktor bizottság elnöke 
Tekintettel arra, hogy napirendi pontjaink végéhez érkeztünk, megkérdezem, hogy 
van-e még valakinek egyéb kérdése, bejelentenivalója. 
Amennyiben nincs, megköszönöm a jelenlevık részvételét, a mai ülésünket ezennel 
berekesztem. 
 

K.mf. 
 

    Zsigó Viktor s.k. 
         bizottság elnöke 

 
 
 Márton Györgyné s.k. 
    jkv.vez. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 


