
 
Lajosmizse Város Önkormányzat 
Mezıgazdasági Bizottsága 
I/2-13/2009.  
 
 
 

Lajosmizse Város Önkormányzat 
Mezıgazdasági Bizottságának ülésérıl 

készült jegyzıkönyv 
2009. március 18. 

 
 
 
 
Az ülésen hozott határozatok száma és tárgya: 
 
4/2009. (III. 18.) Mg. hat.  Pályázati felhívás dőlıutak melletti fák kivágásá- 
     ra 
 
5/2009. (III. 18.) Mg. hat.  A dőlıutak melletti fák kivágására közzétett pá- 
     lyázati felhívásra beérkezett ajánlatok elbírálása 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



JEGYZİKÖNYV 
 
 
Készült: A Mezıgazdasági Bizottság 2009. március 18-án, du. 13.30 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: Szilágyi Ödön csoportvezetı 
      Apró Ferenc települési képviselı 
 
Jegyzıkönyvvezetı: Márton Györgyné 
 
Zsigó Viktor bizottság elnöke 
Tisztelettel köszöntöm a mai bizottsági ülésünkön megjelenteket. Megállapítom, hogy 
ülésünk határozatképes, mert az 5 fı bizottsági tagból 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 önálló napirendi pont 
tárgyalására javaslata. 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 pont tárgyalását fogadta el: 
 
Napirendi pontok:      Elıterjesztı 
 
1./ Pályázati felhívás dőlıutak melletti fák  Basky András 
     kivágására      polgármester 
 
Zsigó Viktor bizottság elnöke 
Nagyon sok olyan dőlıút van, ahol az alék benıtték a dőlıutakat. Jogilag ennek a 
karbantartása, rendben tartása a földtulajdonosokat terheli. Az önkormányzat kitalálta, 
hogy hogyan lehet azt megcsinálni, hogy ez pénzbe ne kerüljön, és jó minıségő 
legyen. Van egy olyan szer a  „Garlon 4-es”, ami ezt meg tudja oldani. Ezt a szert a stíl 
főrésznek a lánc olaj tartályába kell tenni 40 %-ban. 95-98 %-os eredményt ad. A fa, 
ami döntésre kerül, nem fog kihajtani.  Az az aggály, ami jogos aggály volt, hogy több 
kárt csinálunk, mint hasznot. 
Az elıterjesztés arról szól, hogy pályázatot kell kiírni. Ebbe a pályázatba nem került 
bele a vegyszernek a neve. A pályázati kiírásba tegyük bele, hogy a fa kihajtása a 
„Garlon 4-es „ vegyszer szakszerő használatával szüntethetı meg. A pályázat kerüljön 
meghirdetésre azzal a kiegészítı mondattal, hogy kikötjük ennek a vegyszernek a 
használatát. Kérdés, vélemény van-e. 
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Kollár László bizottsági tag 
A parlagfő is minden évben megjelenik. Vállalkozóval próbálkoztam a Csikó dőlıben, 
hogy az út járható legyen, de olyan drága volt, hogy én ezt nem tudtam felvállalni. 
Érdemes lenne elgondolkodni, hogy mi a megoldás. 
Zsigó Viktor bizottság elnöke 
A hivatal érvényesítse a saját közútjának a járhatóságát. Lehetne ilyen döntést hozni. 
Ha van valakinek javaslata ezzel kapcsolatban, akkor azt tegye meg. 
Amennyiben nincs kérdés, vélemény, észrevétel a napirenddel kapcsolatban, 
szavazásra teszem fel a kérdést. 
Aki javasolja e napirend elfogadását azzal a kiegészítéssel, hogy a felhívásban a 
feltételek közé kerüljön be, hogy a fa döntése csak „Garlon 4-es” vegyszer 
használatával történhet, kérem, kézfelemeléssel jelezzük. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat nem volt – az alábbi 
határozatot hozta: 
4/2009. (III. 18.) Mg. hat. 
Pályázati felhívás dőlıutak  
melletti fák kivágására 

HATÁROZAT 
 
  A Mezıgazdasági Bizottság javasolja a Képviselı-testületnek, hogy 
  pályázati felhívás kerüljön közzétételre dőlıutak melletti fák kivágására 
  azzal a kiegészítéssel, hogy a pályázati felhívásban a feltételek közé ke- 
  rüljön be, hogy a fa döntése csak „Garlon 4-es” vegyszer használatával 
  történhet. 
  Határid ı: 2009. március 18. 
  Felelıs:     A bizottság 
 
Zsigó Viktor bizottsági tag 
Javaslom, hogy a beérkezett pályázatok elbírálása legyen a Mezıgazdasági Bizottság 
és Sápi Tibor tanácsnok feladata. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat nem volt – az alábbi 
határozatot hozta: 
5/2009. (III. 18.) Mg. hat. 
A dőlıutak melletti fák kivágá- 
sára közzétett pályázati felhívásra 
beérkezett ajánlatok elbírálása 

HATÁROZAT 
 
  A Mezıgazdasági Bizottság javasolja a Képviselı-testületnek, hogy  
  a dőlıutak melletti fák kivágására közzétett pályázati felhívásra be- 
  érkezett ajánlatok elbírálása a Mezıgazdasági Bizottság és Sápi Tibor 
  tanácsnok feladata legyen. 
  Határid ı: 2009. március 18. 
  Felelıs:     A bizottság 



- 3 - 
 
 
Sápi Tibor települési képviselı 
Az Erdıfelügyelıség, az egész erdészek szövetsége meg fogják keresni az 
önkormányzatot, hogy falopás ügyben össze kell ülni, valami megoldást keresni kell. 
A vízügyi társulásnak lesz április 2-án 10 órakor Dunavecsén közgyőlése.  A társulási 
szerzıdést meg kellene szerezni.  Jó lenne, ha az alpolgármester Úr is ott lenne ezen a 
győlésen. Meg kellene szerezni Kunbaracson, Ladánybenén a képviseleti jogot. Kollár 
Imre megpróbálja összefogni a lajosmizsei gazdakört. 
Zsigó Viktor polgármester 
Ebben polgármester Urat hivatalosan megkérem, hogy a társasági szerzıdést kérje el, 
Sápi Tibornak adja át. 
Más egyéb kérdés, vélemény, bejelentenivaló van-e még. Amennyiben nincs, 
megköszönöm a jelenlevık részvételét, a mai ülésünket ezennel berekesztem. 
 

K.fm. 
 
 
 

     Zsigó Viktor  s.k. 
                   bizottság elnöke 

 
 
  Márton Györgyné s.k. 
   jkv.vez. 


