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JEGYZİKÖNYV 
 
 
Készült: A Mezıgazdasági és Gazdaságfejlesztési Bizottság 2011. augusztus 23-án, 
      du: 13.00 órakor a Városháza Dísztermében megtartott bizottsági ülésérıl 
 
Jelen vannak:  Kollár László bizottság elnöke 
   Orbán Antal  bizottság tagja 
   Péli Szilveszter bizottság tagja 
 
Belusz László bizottsági tag igazoltan van távol az ülésrıl. 
Keresztes Ferenc bizottsági tag nem jelezte távollétét. 
 
Tanácskozási joggal megjelentek: Basky András polgármester 
      Kutasiné Nagy Katalin jegyzı 
      Gulyás Attiláné csoportvezetı 
 
Jegyzıkönyvvezetı: Márton Györgyné 
 
Kollár László bizottság elnöke 
Tisztelettel köszöntöm a mai bizottsági ülésünkön megjelenteket. Megállapítom, hogy 
ülésünk határozatképes, mert az 5 fıbıl 3 fı van jelen. 
A meghívót mindenki megkapta, az abban foglalt napirendi pont mindenki elıtt 
ismert. 
Megkérdezem, hogy van-e valakinek ezen kívül más önálló napirendi pont 
tárgyalására javaslata. 
Amennyiben nincs, nekem lenne javaslatom, hogy a Vízügyi Társulattal kapcsolatosan 
beszéljünk, hogy hogyan tovább, mi lesz a csatornák sorsa, kinek a feladata lesz a 
továbbiakban, mert olyan hírek vannak, hogy megszőnik a vízgazdálkodási társulat. 
Ezt egyéb napirendi pont keretében tárgyalnánk. Aki egyetért a meghívó szerinti 
napirendi pont tárgyalásával, ezzel a kiegészítéssel, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt –az alábbi napirendi pontok tárgyalását fogadta el: 
 
Napirendi pont:       Elıterjesztı: 
 
1./ Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-tes-  Basky András 
      tületének …./2011. (….) rendelete az önkormányzat polgármester 
      vagyonáról 
 
2./ Egyéb 
 
Kollár László bizottság elnöke 
Én azt javaslom, hogy elsıként tárgyaljuk meg az egyéb napirendi pont keretében a 
Dunavecsei Vízgazdálkodási Társulat témakörét. 
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1./ Napirendi pont 
Egyéb 
Basky András polgármester 
Az önkormányzat tulajdonában vannak a csatornák, de a Dunavecsei Vízgazdálkodási 
Társulat használatában. Az állam csak az állami kezelésben lévı csatornákra fog pénzt 
adni. Azok a csatornák, amik önkormányzat tulajdonában vannak, azokra nem tudunk 
segítséget kérni Dunavecsétıl, csak úgy, hogy meg kell fizetni a költséget. 
Orbán Antal bizottsági tag 
Ha az önkormányzathoz kerül, akkor össze kell hívni a gazdákat és méltányos 
hozzájárulást kell kérni az önkormányzattól. 
Péli Szilveszter bizottsági tag 
Kérni kellene, hogy 1 km-nek a rendben tartása mennyibe kerül. A felháborodást az 
okozta, hogy éveken keresztül senki felé sem nézett, csak a pénzt szedték fel. 
Kollár László bizottság elnöke 
Alsólajoson egy területemen megy keresztül a csatorna, de nagyon el van záródva. 
Orbán Antal bizottsági tag 
Hány közmunkás van? 
Kutasiné Nagy Katalin jegyzı 
Változó, 40-50 fı van az intézményekben, de akik az utcán dolgoznak, a 20 fıt nem 
érik el. 
Orbán Antal bizottsági tag 
Azokkal a közmunkásokkal, akik az utcán dolgoznak, kellene elvégeztetni az 
ároktisztítási, földrendezési munkákat. 
Kutasiné Nagy Katalin jegyzı 
Függetlenül attól, hogy minden ingatlan utca felıli része közterület, de a tulajdonosnak 
kötelessége az ingatlanához tartozó közterület rendben tartása, csapadékelvezetı árok 
tisztítása. 
 
13.30 órakor megérkezett Keresztes Ferenc bizottsági tag, a továbbiakban 4 fıvel 
határozatképes a bizottság. 
 
Kutasiné Nagy Katalin jegyzı 
Azok a közmunkások, akik az utca részen dolgoznak, nem érzik kötelességüknek a 
munkavégzést. Rapi Zoltán – aki a közfoglalkoztatottak irányítója - szabadsága idején 
kimentem megnézni a közfoglalkoztatott dolgozók munkavégzését. Több embert meg 
sem találtam a munkavégzés helyén, keresni kellett, hogy merre vannak. Másnap 
munkakezdésre összehívtam ıket, s elmagyaráztam a munkavégzéssel kapcsolatos 
kötelességeiket. Azt tapasztaltam, hogy nekik arról fogalmuk sem volt, hogy 
kötelességük is van. (Jelenléti ív aláírása, munkaidı pontos kezdése, a munka 
elvégzése, amit rábíznak, munkából való távozás csak akkor, ha a munkaidınek vége, 
stb.). Két hétbe tartott, mire eljutottak odáig, hogy a felsorolt dolgokat be kell tartani. 
Nagyon hosszú idı, mire ezek az emberek megtanulják a következetességet, mert 
rendszerint sajnos a családjukban sem a munkavégzés volt a gyakorlat, ezért ezeket az 
embereket elıször dolgozni kellene megtanítani. 
Másik alkalomkor a Dunavecsei Vízgazdálkodási Társulat közfoglalkoztatott 
dolgozóinál tettem látogatást, tekintettel arra, hogy a Társulat az önkormányzat 
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felügyeletére bízta ıket. Ezeknél az embereknél hasonló dolgokat tapasztaltam. Itt is 
azt tettem, hogy behívtam a dolgozókat, s elmagyaráztam, hogy mik a kötelességeik. 
Ezt a dolgozók nem vették jó néven, erre vonatkozóan tettek megnyilvánulásokat. A 
dolgozók jelenlétében felhívtam a Dunavecsei Vízgazdálkodási Társulat vezetését, 
hogy a problémát megbeszéljem a dolgozók jelenlétében. A Társulat vezetése 
helyeselte az eljárást, mivel az önkormányzat felügyeletére bízta a munkavégzésüket. 
 
Tehát sajnos az a tapasztalat, hogy nem csak lajosmizsei viszonylatban ilyen a 
munkához való hozzáállása a közterületeken közfoglalkoztatott dolgozóknak, hanem 
máshol is. 
 
Keresztes Ferenc bizottsági tag 
Lehet, hogy nincs olyan ember, aki ezeket az embereket rá tudná venni a tisztességes 
munkavégzésre 
 
Kollár László bizottság elnöke 
Köszönöm. E témakört lezárjuk. Rátérünk a meghívó szerinti napirendi pontunk 
tárgyalására. 
 
2./ Napirendi pont 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének …./2011. (….) 
rendelete az önkormányzat vagyonáról 
Kollár László bizottság elnöke 
Nagyon jól elıkészített anyaggal állunk szemben. Minden részletére kiterjedıen 
elıkészített anyag. A rendeletbe beépítésre került, hogy öt éves idıtartamra köthetnek 
bérleti szerzıdést az intézményvezetık. 
Egyedi értékre a Képviselı-testületnek kell javaslatot tenni. Az elızı rendeletben 1 
M/Ft volt. Az a kérdésem, hogy 25 M/Ft nem-e magas összeg? Szakmailag elfogadom, 
de kérdésem lenne, hogy az 1 M/FT miért lett 25 M/Ft. 
Gulyás Attiláné csoportvezetı 
A költségvetési törvényben ez meg van határozva. 
Kollár László bizottság elnöke 
Köszönöm. 
Kérdés, vélemény, észrevétel van-e az anyaggal kapcsolatban? 
Amennyiben nincs, elfogadásra javaslom a rendelet-tervezetet. Szavazásra teszem fel a 
kérdést. 
Aki elfogadja Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének az 
önkormányzat vagyonáról szóló 2011. évi rendelet-tervezetét, kérem, kézfelemeléssel 
jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt –az alábbi határozatot hozta: 
18/2011. (VIII. 23.) Mg. hat. 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének  
…./2011. (….) rendelete az önkormányzat vagyonáról 
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HATÁROZAT 
 
  A Mezıgazdasági és Gazdaságfejlesztési Bizottság megtárgyalta és el- 
  fogadásra javasolja a Képviselı-testületnek Lajosmizse Város Önkor- 
  mányzata Képviselı-testületének az önkormányzat vagyonáról szóló 
  2011. évi rendelet-tervezetét. 
  Határid ı: 2011. augusztus 25. 
  Felelıs:     A bizottság 
 
 
Kollár László bizottság elnöke 
Tekintettel arra, hogy napirendi pontjaink végéhez érkeztünk, megkérdezem, hogy 
van-e még valakinek egyéb kérdése, bejelentenivalója, hozzászólása? 
Amennyiben nincs, megköszönöm a jelenlevık részvételét, a mai ülésünket ezennel 
berekesztem. 
 
 

K.mf. 
 

 
 Kollár László sk.     Kutasiné Nagy Katalin sk. 
 bizottság elnöke      jegyzı 
 
 
 


