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A Mezıgazdasági és Gazdaságfejlesztési Bizottság 
2011. szeptember 13-án megtartott 

ülésérıl 
 
 
Az ülésen hozott határozatok száma és tárgya: 
 
19/2011. (IX. 13.) Mg. hat. Pályázat benyújtásának támogatása a „Külterüle- 
     ti földutak karbantartása, javítása” elnevezéső  
     célterületi pályázati kiírásra 
 
20/2011. (IX. 13.) Mg. hat. A „Külterületi földutak karbantartása, javítása” 
     pályázathoz üzemeltetésre, fenntartásra vonatko- 
     zó külön megállapodás megkötésére felhatalma- 
     zás 
 
21/2011. (IX. 13.) Mg. hat. Pályázat benyújtása települési és térségi fejlesz- 
     tések támogatására (külterületi földutak karban- 
     tását, felújítását biztosító gépek, eszközök beszer- 
     zése) 
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JEGYZİKÖNYV 
 
 
Készült: A Mezıgazdasági és Gazdaságfejlesztési Bizottság 2011. szeptember 13-án,  
                de: 11.00 órakor a Mővelıdési Ház Széplak termében megtartott bizottsági   
                ülésrıl 
 
Jelen vannak: Kollár László bizottság elnöke 
   Belusz László bizottság tagja 
   Keresztes Ferenc bizottság tagja 
   Orbán Antal  bizottság tagja 
   Péli Szilveszter bizottság tagja 
 
Tanácskozási joggal megjelentek: Basky András polgármester 
      Muhariné Mayer Piroska aljegyzı 
      dr. Gazdag Judit jogi referens 
      Dodonka Csaba tanácsos 
      Sápi Tamás fogalmazó 
 
Jegyzıkönyvvezetı: Márton Györgyné 
 
Kollár László 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, tartózkodás nem 
volt –az alábbi napirendi pontok tárgyalását fogadta el: 
 
Napirendi pontok:        Elıterjesztı: 
 
1./ Pályázat benyújtásának támogatása a „Külterületi földutak Basky András 
     karbantartása, javítása” elnevezéső célterületi pályázati  polgármester 
     kiírásra 
2./ Pályázat benyújtása települési és térségi fejlesztések támoga- Basky András 
     tására (külterületi földutak karbantartását, felújítását biztosító polgármester 
     gépek, eszközök beszerzése) 
 
 
Kollár László bizottság elnöke 
Én azt javaslom, hogy mivel a két napirendi pont hasonló, tárgyaljuk együtt. 
Nagyon fontos dologgal állunk szemben, mert a külterületi földutak több kilométerre 
tehetık. Ezeknek a karbantartásának a megoldása nagyon problémás. Nagyon 
fontosnak tartanám, hogy ez a pályázati forrás megvalósuljon.  
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Keresztes Ferenc bizottsági tag 
Teljes mértékben támogatom. Célszerő lenne erre egy célgépet megpályázni, mert egy 
jobb autóval nem lehet elmenni az úton, mert magas az földúton a földnek a szintje, 
nincs elegyengetve. 
Az akácgallyak is benıtték néhol az utakat, ez is nehezíti a közlekedést. 
A parlagfő miatt az önkormányzatot is megbüntethetnék. A telekhatár és a földutak 
közötti terület tisztántartása kinek a feladata? 
Basky András polgármester: 
Az út az önkormányzaté, de a telektulajdonosoknak kell rendben tartani.  
Muhariné Mayer Piroska aljegyzı 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a város közterületeinek 
tisztán tarásáról szóló 14/2005. (IV. 21.) rendeletének 4. § (2) bekezdés a.) pontja 
alapján: 
az ingatlan tulajdonosa /ideértve a tömbtelken lakókat, valamint a külterületi 
ingatlanok tulajdonosait/, intézmények kezelıje, tartós használója, haszonélvezıje (a 
továbbiakban: együtt: használója) köteles végezni a telekhatár és az úttest, földút, 
dőlıút közötti zöldfelület (zöldsáv) és az azon található fák, bokrok, cserjék 
gondozását, ápolását, hulladék- és gyommentesítését, valamint a csapadékvíz 
zavartalan lefolyását akadályozó anyagok eltávolítását, a telekingatlanról a 
gyalogjárda és az úttest illetve dőlıút fölé nyúló ágak és bokrok megfelelı nyesését. 
Belusz László bizottsági tag 
Korábban úgy volt a rendelet, hogy akié az út, annak kötelessége rendben tartani az út 
szélét. 
Apró Ferenc települési képviselı: 
Amikor a költségvetést tárgyaltuk, akkor azt mondtuk, hogy a földutak karbantartására 
jó lenne, ha lenne pályázat. Most itt van a lehetıség, jó lenne, hogy ha összejönne 
Kérdés, hogy van-e lehetıség arra, hogy mindkettı? 
Milyen információ van arra, hogy ezeknek van-e mőszaki díja, vizsgáztatási költsége, 
regisztrációs költsége. 
Basky András polgármester: 
Az önkormányzatnak van átírási kedvezménye. 
Van egy helyi akció csoport a LEADER, aki önállóan határozza meg, hogy mire 
szeretne pályázatot. Jelen esetben a külterületi utak rendbetételére. Erre 85 M/Ft-ot 
hagyott jóvá. Ezt úgy tervezi jóváhagyni, hogy négy gépvásárlásra kerülhetne sor, 
maximum 23 M/Ft lehetne egy gépvásárlásra. Ha önkormányzat pályázik, akkor ÁFA 
is jön hozzá, ha alapítvány, akkor ÁFA nélkül. A Lajosmizséért Közalapítvány keretén 
belül meg lehetne pályázni a külterületi földutak karbantartására a gépvásárlást. 
Elızetesen be kell nyújtani a projekt adatlapot és Helyi Bíráló Bizottságot kell 
létrehozni. Szeptember 29-e után lehet benyújtani a konkrét pályázatot. Elıtte két 
oldalas őrlapot kell kitölteni, hogy mit szeretnénk. Maximum 23 millió forintra lehet 
pályázni. Megfelelı pontokat kell elérni. Több pontot kap a pályázat, hogy ha nem egy 
település, hanem több település is benne van a pályázatban, ezért pályáznánk közösen 
Felsılajossal. Ha kifejezett grédert szeretnénk, az 60 millió forint, arra nincs pénz. 
Lehetıség lenne arra, hogy nem csak a gréder tekintetében, hanem toló lap, szárzúzó 
tekintetében is foglalkoznánk, ami beleférne ebbe a 23 millió forintba. Azt kell 
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eldönteni, hogy mivel jövünk ki jobban, hogy ha több eszközt vásárolunk, vagy ha egy 
erısebb gépünk van. 
Az MTZ-re pályázat lenne a cél, hogy olyan megoldást találni, amivel eredményeket 
lehet elérni. MTZ, plusz gréder, plusz kellene még hozzá toló lap is. 
Belusz László bizottsági tag: 
Az üzemeltetés költségét is meg kellene határozni. 
Basky András polgármester: 
Lajosmizse Város Önkormányzata üzemeltetné és átadja használatra Felsılajosnak is. 
Muhariné Mayer Piroska aljegyzı: 
Felsılajos Község Önkormányzata tegnap ülésezett, mindkét pályázatot támogatta, 
benne vannak abban, hogy közös pályázat legyen. 
A következı napirendi pont tartalmazza a 90-10 %-os arányban történı hozzájárulás 
mértékét. Az üzemeltetési fenntartási költségekhez hogyan járul hozzá. Könnyebb 
helyzetben van az önkormányzat akkor, ha az önkormányzat pályázik. Azáltal, hogy az 
alapítvány pályázik, kikerül az önkormányzat látókörébıl. Az önkormányzat döntést 
nem hozhat arról, hogy milyen eszközöket vásároljanak. Polgármester Úr felveszi a 
kapcsolatot az Lajosmizséért Közalapítvány elnökével és a Mezıgazdasági és 
Gazdaságfejlesztési Bizottság elnökével. 
2./ pont a határozat-tervezetben úgy szól, hogy támogatja a pályázati kiírásra történı 
pályázat benyújtását azzal, hogy a pályázat nyertessége esetén az eszközöknek az 
üzemeltetési fenntartását Lajosmizse Város Önkormányzata részére átadja 
térítésmentesen. Az által, hogy pályázik az alapítvány, a gyakorlat azt mutatja, hogy a 
tulajdonjogát nem ruházhatja át addig, amíg a pályázat fenntartási kötelezettsége 
megvan. Az üzemeltetés költéségét reméljük, hogy engedi a pályázat. Egészítsük ki 
ezzel a határozat-tervezetet. Ez egy kicsit biztonságosabbá tenné az önkormányzat 
helyzetét.  
Basky András polgármester: 
Ezt én egy másik határozatba tenném. 
Apró Ferenc települési képviselı: 
A pályázat megírásához pályázatíró céget kell bevonni. 
Basky András polgármester: 
A LAEDER pályázatnál az a cél, hogy minél olcsóbban lehessen megoldani. 
Hosszú évek óta probléma a Pázmány Péter utca állaga. İszi kátyúzást szeretnénk 
megvalósítani ennél az utcánál, 15 cm aszfaltja lesz, és arra jön rá a többi réteg. 
Kollár László bizottság elnöke: 
Az 5 M/Ft-os külterületi útjavításra szánt összeg elköltésével hogyan állunk? 
Basky András polgármester: 
Sok volt a kátyúzás, kb. 6 M/Ft-os költséget jelentett. 
Kollár László bizottság elnöke 
Van-e még egyéb hozzászólás a napirendhez? 
Amennyiben nincs, szavazásra teszem fel a kérdést. Aki az I. számú határozat-
tervezetet elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
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19/2011. (IX. 13.) Mg. hat. 
Pályázat benyújtásának támogatása a „Külterületi földutak karbantartása, 
javítása”elnevezéső célterületi pályázati kiírásra 

HATÁROZAT 
 

  Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete annak ér- 
  dekében, hogy Lajosmizse és Felsılajos települések külterületi földút 
  hálózatának minısége javuljon, támogatja a Lajosmizséért Közalapít- 
  vány „Külterületi földutak karbantartása, javítása” elnevezéső célterü- 
  leti pályázati kiírásra történı pályázatának benyújtását. 

Határid ı: 2011. szeptember 14. 
Felelıs: Képviselı-testület 

 
 
Kollár László bizottság elnöke 
Az elıterjesztés 2. határozat-tervezete okafogyottá vált, mert a Lajosmizséért 
Közalapítvány partner a pályázat benyújtásában, így az eredeti 2. határozat-tervezet 
helyett az alábbi a javaslata a bizottságnak: 
Az 1. határozatában foglaltakat abban az esetben támogassa, amennyiben nyertes 
pályázat esetén a Lajosmizséért Közalapítvány a gépeket üzemeltetésre 
térítésmentesen átadja az önkormányzat részére. (amennyiben ezt engedi a pályázati 
kiírás). 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete hatalmazza fel a 
polgármestert, hogy Felsılajos Község Önkormányzatával külön megállapodás 
keretében rögzítse az üzemeltetési költségeket. 
2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete kérje fel Lajosmizse 
város polgármesterét és a Mezıgazdasági és Gazdaságfejlesztési Bizottság elnökét, 
hogy segítse a Lajosmizséért Közalapítvány munkáját. 
Aki ezt elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt – az alábbi határozatot hozta: 
20/2011. (IX. 13.) Mg. hat. 
A „Külterületi földutak karbantartása, javítása” 
pályázathoz üzemeltetésre, fenntartásra vonatkozó 
külön megállapodás megkötésére felhatalmazás 

HATÁROZAT 
 
 A Mezıgazdasági és Gazdaságfejlesztési Bizottság javasolja a Képviselı-

testületnek, hogy: 
Az 1. határozatában foglaltakat abban az esetben támogassa, amennyiben   
nyertes pályázat esetén a Lajosmizséért Közalapítvány a gépeket 
térítésmentesen átadja az önkormányzat részére üzemeltetésre, ha ezt a 
pályázati kiírás engedi. 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete hatalmazza fel a 
polgármestert, hogy Felsılajos Község Önkormányzatával külön 
megállapodás keretében rögzítse az üzemeltetési költségeket. 
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2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete kérje fel  
Lajosmizse város polgármesterét és a Mezıgazdasági és Gazdaságfejlesztési 
Bizottság elnökét, hogy segítse a Lajosmizséért Közalapítvány munkáját. 
 
Határid ı: 2011. szeptember 15. 
 Felelıs:     A bizottság 
 

2./ Napirendi pont 
Pályázat benyújtása települési és térségi fejlesztések támogatására (külterületi 
földutak karbantartását, felújítását biztosító gépek, eszközök beszerzése) 
 
Kollár László bizottság elnöke 
E napirendi pontot közösen tárgyaltuk az elsı napirendi ponttal is, mert hasonló a két 
anyag. 
E napirendi pont gépek, eszközök beszerzésével foglalkozik. Év elején volt szó arról, 
hogy gépeket szeretnénk beszerezni és pályázni kell. Ezen gépek, eszközök beszerzése 
a tanyás térségek földútjainak karbantartásához nyújt segítséget. 30 M/Ft-ra lehetne 
pályázni. Itt 200 feletti település pályázhat. Az alapítványon keresztül több gépet 
tudnánk vásárolni, itt pedig 10 M/Ft körüli összegben egy gép és egy gréder férne bele. 
Ennek 10 %-os önereje van, 1.200.000.- Ft, Felsılajossal pedig megállapodást kötünk, 
hogy milyen arányban osztjuk szét a költségeket. Felsılajos Önkormányzata már 
tárgyalta az anyagot és elfogadásra javasolta. 
Kérdés, észrevétel van-e az anyaggal kapcsolatban? 
Amennyiben nincs, szavazásra teszem fel a kérdést. 
Aki javasolja a pályázat benyújtását települési és térségi fejlesztések támogatására 
(külterületi földutak karbantartását, felújítását biztosító gépek, eszközök beszerzése), 
kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
21/2011. (IX. 13.) Mg. hat. 
Pályázat benyújtása települési és térségi fejlesztések 
támogatására (külterületi földutak karbantartását, 
felújítását biztosító gépek, eszközök beszerzése) 
 

HATÁROZAT 
 
  A Mezıgazdasági és Gazdaságfejlesztési Bizottság javasolja a  
  Képviselı-testületnek, hogy kerüljön benyújtásra a pályázat a települési  
  és térségi fejlesztések támogatására, s fogadja el az elıterjesztés határo- 
  zat-tervezetét. 
  Határid ı: 2011. szeptember 14. 
  Felelıs:     A bizottság 
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Kollár László bizottság elnöke 
Tekintettel arra, hogy napirendi pontjaink végéhez érkeztünk, megkérdezem, hogy 
van-e valakinek egyéb kérdése, bejelentenivalója? 
Orbán Antal bizottsági tag 
Szeretném elmondani a bizottság tagjainak, hogy vásár után elmentem 12 órakor a 
Vásártérre. Rengeteg szemét volt. A konténerbe nem rakták bele a szemetes zsákokat. 
Mit lehetne tenni annak érdekében, hogy ez ne így legyen? 
Basky András polgármester 
A lajosmizsei lakosok teszik bele a szemetet a konténerbe, s a vásározók már nem is 
biztos, hogy bele tudják tenni. 
Kollár László bizottság elnöke 
Én azt javasolnám, hogy a vásárosoknak kellene zsákokat és megmondani nekik, hogy 
ha nem rakják bele a szemetet, akkor legközelebb dupla helypénzt kell fizetniük. 
Orbán Antal bizottsági tag 
Lehet-e olyan, hogy vasárnap délután összeszedni a szemetet, illetve, hogy vasárnap 
reggel kellene kitenni a konténert. 
Basky András polgármester 
Vasárnap nem dolgoznak a közmunkások sem, és a hulladékszállító cég sem. Valami 
megoldást próbálunk keresni. 
Kollár László bizottság elnöke 
Kérdezem a bizottság tagjait, hogy van-e még valakinek egyéb hozzászólása? 
Amennyiben nincs, megköszönöm a jelenlevık részvételét, a mai ülésünket ezennel 
berekesztem. 
 
 
 

K.mf. 
 
 
 
    Kollár László sk.     Kutasiné Nagy Katalin 
    bizottság elnöke      jegyzı távollétében: 
 
 
 
 
 
        Muhariné Mayer Piroska sk. 
         aljegyzı 
 
   
   
 


