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Az ülésen hozott határozatok száma és tárgya: 
 
1/2011. (II. 22.) Mg. Biz. hat. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-tes- 
     tületének …/2011. (…) önkormányzati rendelete 
     a 2011. évi költségvetésrıl 
 
2/2011. (II. 22.) Mg. Biz. hat. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-tes- 
     tületének …/2011. (…) önkormányzati rendelete 
     a vásárokról és piacokról szóló 4/2055. (II. 18.) 
     önkormányzati rendelet módosításáról 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

JEGYZİKÖNYV 
 
 
Készült: A Mezıgazdasági és Gazdaságfejlesztési Bizottság 2011. február 22-én, du:  
                15.00 órakor a Városháza Dísztermében megtartott bizottsági ülésrıl. 
 
Jelen vannak:  Kollár László bizottság elnöke 
   Belusz László bizottság tagja 
   Keresztes Ferenc bizottság tagja 
   Orbán Antal  bizottság tagja 
Péli Szilveszter bizottsági tag igazoltan van távol az ülésrıl. 
 
Tanácskozási joggal megjelentek: Basky András polgármester 
      Kutasiné Nagy Katalin jegyzı 
      dr. Gazdag Judit jogi referens 
      Dömötör Klára pénzügyi irodavezetı 
      Kocsis Györgyné óvodavezetı 
 
Jegyzıkönyvvezetı: Márton Györgyné 
 
Kollár László bizottság elnöke 
Tisztelettel köszöntöm a mai bizottsági ülésünkön megjelenteket. Megállapítom, hogy 
ülésünk határozatképes, mert az 5 fı bizottsági tagból 4 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 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt – az alábbi napirendi pontok tárgyalását fogadta el: 
 
Napirendi pontok:       Elıterjesztı: 
  
1./ Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-  Basky András 
     testületének …/2011. (….) önkormányzati rende-  polgármester 
     lete a 2011. évi költségvetésrıl 
2./ Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testüle- Basky András 
     tének …/2011. (…) önkormányzati rendelete a vásárok- polgármester 
     ról és piacokról szóló 4/2005. (II. 18.) önkormányzati 
     rendelet módosításáról 
 
1./ Napirendi pont 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének …/2011. (…) 
önkormányzati rendelete a 2011. évi költségvetésrıl 
Kollár László bizottság elnöke 



Örülök annak, hogy hitelfelvétel nélkül próbálja tervezni az önkormányzat a 2011-es 
évet. Elsıbbséget élvez, hogy a pályázati forrásból megvalósult beruházás, és az 
elkezdett beruházások, (bölcsıde, csatorna beruházás).  
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Egy probléma van, hogy a külterületi utak karbantartására 5 M/Ft van betervezve. Az 
ıszi esızések miatt igen tönkrement a külterületi utak állaga. Megtakarítottunk pénzt a 
hó eltakarításra szánt keretbıl, s ebbıl is lehetne az utak javítására fordítani. 
A gépjármő adó összege emelkedett. Szeretném ezt az összeget ráfordítani az 
útjavításra. Van egy vállalkozó, aki az utunkat minden évben tönkre teszi és nem 
tudom, hogy ezt hogyan lehetne megszüntetni, s ennyi összegbıl hogyan tudjuk 
megoldani. A költségvetést elfogadásra javaslom. 
Keresztes Ferenc bizottsági tag 
Lajosmizsén tudok nagy traktort és grédert is, utána tudok nézni. 
Basky András polgármester 
Minden megoldást szeretettel várunk. 
Koller Dániel bizottsági tag 
Ismerek egy vállalkozót, aki 18.- Ft/m2-ért is vállalja a külterületi utak javítását. Azt 
mondta, hogy jelöljünk ki egy útszakaszt és azt ingyen és bérmentve megcsinálja és 
utána kötünk vele megállapodást, ha meg vagyunk elégedve vele. A belterületi utakat 
is kátyúzás szintjén megcsinálja. 
Kollár László bizottság elnöke 
Van-e még kérdés, hozzászólás a napirendhez? Amennyiben nincs elfogadásra 
javaslom Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. évi 
költségvetésrıl szóló rendelet-tervezetét. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel 
jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt – az alábbi határozatot hozta: 
1/2011. (II. 22.) Mg. Biz.hat. 
Lajosmizse Város Önkormányzata  
Képviselı-testületének …/2011. (…) önkormányzati 
rendelete a 2011. évi költségvetésrıl 

HATÁROZAT 
 
  A Mezıgazdasági és Gazdaságfejlesztési Bizottság Lajosmizse 
  Város Önkormányzata Képviselı-testületének a 2011. évi költség- 
  vetésrıl szóló önkormányzati rendelet-tervezetét elfogadja, megtár- 
  gyalásra és elfogadásra javasolja a Képviselı-testületnek. 
  Határid ı: 2011. február 23. 
  Felelıs:     A bizottság 
 
2./ Napirendi pont 
Kollár László bizottság elnöke 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének …/2011. (…) 
önkormányzati rendelete a vásárokról és piacokról szóló 4/2055. (II. 18.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 



Kollár László bizottság elnöke 
Nagyon kevés változás van a rendeletben. Felkérem Basky András polgármester Urat, 
hogy mondja el az elıterjesztés lényegét. 
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Basky András polgármester 
A Vásártéren annak érdekében, hogy egy kicsit nagyobb rendet tudjunk tartani, az 
elızı évben kialakítottuk annak a lehetıségét, hogy parcellákra lehet felosztani azt a 
részt, ahol az árusok árusítani tudjanak. Az állandó árusok elıvásárlási joghoz 
köthetnék a parcellák megváltását. Ezzel jogot szerez ahhoz, hogy mindig ugyanazon a 
helyen tudna árulni, s 10 %-os kedvezményt kapna félévre, egy évre. Ez ösztönözné 
egy kicsit a vásárba menıknek az életét. Annak érdekében, hogy a körülmények 
jobbak legyenek, mobil WC.-t állítanánk le és a WC használat díja 100.- Ft lenne. Így 
ezzel a módszerrel bérletet lehetne venni 6 hónapra és 1 évre, 1 illetve 2 hónapos 
kedvezménnyel. 
Kollár László bizottság elnöke 
3. vasárnapi plusz vásárt szeretnénk tartani áprilistól szeptemberig. 
Orbán Antal bizottsági tag 
Nem rossz ötlet, támogatom. 
Turupuli Péterné hatósági irodavezetı 
Nem sok értelme van újabb héten kirakódó vásárt rendezni. Mi is veszteségessé 
válnánk azzal, ha egybeesik két vásár. 
Basky András polgármester 
Ezzel kapcsolatban hatásvizsgálatot kell készíteni, látnunk kell ezzel kapcsolatban, 
hogy mennyi a kiadás, mennyi az egyéb költség, ami ezzel kapcsolatban felmerül. Azt 
kérem Kollár László képviselı Úrtól, hogy ezt Turupuli Péterné hatósági irodavezetı 
Asszonnyal beszélje meg. 
Orbán Antal települési képviselı 
A bérelt helyet a vásár nyitásáig el kell foglalni. Én ezt annyiban módosítanám, hogy a 
nyitást követı egy órán belüli idıpontig kell elfoglalni. Én ezt így látom 
elfogadhatónak, mert bármi közbe jöhet, s nem biztos, hogy minden esetben a nyitásra 
pontosan ide tud érni az árus. 
Basky András polgármester 
Javaslom, hogy ezt az egy órát tegyük bele. 
Keresztes Ferenc bizottsági tag 
A piaci díjszabásoknál kérnék módosítást az 1. sz. mellékletben: Olyan már nincs, 
hogy „Ged láda”, hanem M-30-as láda. 
dr. Adonyi Lajos alpolgármester 
Egy hónap múlva indul a pályázat. Az önkormányzat és tanyatulajdonosok is 
pályázhatnak. A külföldi tulajdonú tanya és a nyaraló tanya ki van zárva a pályázati 
lehetıségbıl. 
Kollár László bizottság elnöke 
Van-e még kérdés, vélemény, hozzászólás a napirendhez. Amennyiben nincs, 
elfogadásra javaslom a vásárokról és a piacokról szóló önkormányzati rendelet 
módosítását az elhangzott kiegészítı javaslatokkal. Aki ezzel egyetért, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. 



Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt – az alábbi határozatot hozta: 
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2/2011. (II. 22.) Mg. hat. 
Lajosmizse Város Önkormányzata  
Képviselı-testületének …/2011. (…) önkormányzati  
rendelete a vásárokról és piacokról szóló 4/2055.  
(II. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról 

HATÁROZAT 
 
  A Mezıgazdasági és Gazdaságfejlesztési Bizottság elfogadja 
  Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a  
  vásárokról és piacokról szóló önkormányzati rendelet módo- 
  sítását, s elfogadásra javasolja Lajosmizse Város Önkormányzata 

Képviselı-testületének az alábbi javaslatokkal: 
 
- vásári árusok bérleti szerzıdés kötése 6 hónapra, illetve egy évre; 

hat hónapi bérletkötéskor 1 hónapra 10 % kedvezmény, egy évi    
      bérletkötéskor 2 hónapra 2 x10 % kedvezmény; 
- „Ged láda” helyett „M-30-as láda” kifejezés; 
- a bérelt helyet az árusnak a nyitást követı 1 órán belül kell elfoglalni; 
- mobil WC használat díja 100.- Ft legyen. 
 
Határid ı: 2011. február 23. 
Felelıs:     A bizottság 

 
Kollár László bizottság elnöke 
Tekintettel arra, hogy napirendi pontjaink végéhez érkeztünk, megkérdezem, hogy 
van-e még valakinek kérdése, bejelentenivalója. 
Amennyiben nincs, megköszönöm a jelenlevık részvételét, a mai ülésünket ezennel 
berekesztem. 
 

K.m.f. 
 

     Belusz László 
     bizottság elnöke 

 
 Márton Györgyné 
       jkv.vez. 
 
 
 


