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Az ülésen hozott határozatok száma és tárgya: 
 
 
 

9/2012. (V. 30.) Mg. hat. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-
testületének …/2012. (….) önkormányzati 
rendelete az állatok tartásáról 

10/2012. (V. 30.) Mg. hat.           Ló, szarvasmarha darabszámára javaslattétel 

11/2012. (V. 30.) Mg. hat.  Juh, kecske darabszámára javaslattétel 

12/2012. (V. 30.) Mg. hat.  Juh, kecske darabszámára javaslattétel 

13/2012. (V. 30.) Mg. hat.  Sertés darabszámára javaslattétel 

14/2012. (V. 30.) Mg. hat.  Sertés darabszámára javaslattétel 

15/2012. (V. 30.) Mg. hat.  Baromfi darabszámára javaslattétel 

16/2012. (V. 30.) Mg. hat.  Nyúl, húsgalamb darabszámára javaslattétel 

17/2012. (V. 30.) Mg. hat. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-
testületének …/2012. (….) önkormányzati 
rendelete az állatok tartásáról 

18/2012. (V. 30.) Mg. hat. Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatalának 
beszámolója a 2011. évben végzett munkájáról 
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JEGYZİKÖNYV 
 
 
Készült: A Mezıgazdasági és Gazdaságfejlesztési Bizottság 2012. május 30-án, de: 
9.00 órakor megtartott bizottsági ülésrıl. 
 
Jelen vannak:  Kollár László bizottság elnöke 
   Belusz László bizottság tagja 
   Orbán Antal  bizottság tagja 
   Péli Szilveszter bizottság tagja 
 
Keresztes Ferenc bizottsági tag igazoltan van távol az ülésrıl. 
 
Tanácskozási joggal megjelentek: Basky András polgármester 
      Kutasiné Nagy Katalin jegyzı 
      Muhariné Mayer Piroska aljegyzı 
      dr. Gazdag Judit jogi referens 
      Bay Tímea tanácsos 
      Turupuli Péterné irodavezetı 
      Rostásné Rapcsák Renáta Flajos Kir.vez. 
      Kasnyikné Földházi Tünde környezetvédelmi 
      ügyintézı 
 
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 jelezze. 
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-testületé- Basky András 
     nek …./2012. (….) önkormányzati rendelete az állatok polgármester 
     tartásáról 
 
2./ Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatalának beszámo- Kutasiné Nagy Katalin 
     lója a 2011. évben végzett munkájáról   jegyzı 
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1./ Napirendi pont 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének …/2012. (….) 
önkormányzati rendelete az állatok tartásáról 
Kollár László bizottság elnöke 
Észrevételem van, hogy lósportra vonatkozó telepet nem érint a rendelet, s az általános 
rendelkezésekben a nagy haszonállatok közül kimaradt a ló. Kérdésem pedig az, hogy 
a nem megfelelı állattartási körülményekbıl adódóan volt-e bejelentés az 
önkormányzat felé? 
Bay Tímea tanácsos 
Kutyatartással kapcsolatban igen, más állattartással nem. 
Kollár László bizottság elnöke 
A haszonállat tartásra vonatkozóan lenne kiegészítési javaslatom, hogy a 4 db ló és 
szarvasmarha helyett 5 db legyen. Mivel fellendülıben van a sertés piac, ezért én arra 
gondoltam, hogy 1 db anyadisznó a szaporulatával, 10 kis malacával engedélyezett 
lehetne. A hízót 15 db-ra szeretném módosítani, mivel az elızıeken felül még plusz 1-
2 db hízó lehetne saját szükségletre. Ezeket belterületre gondoltam, hogy érvényes 
legyen. 
Orbán Antal bizottsági tag 
Ebben az esetben a „családi szükséglet” kifejezést ki kell vonni a rendeletbıl. 
Kollár László bizottság elnöke 
Azért gondoltam, hogy a rendeletben lévı számokat emelni kellene, hogy egy kis 
plusz jövedelem jó lenne az embereknek. 
Basky András polgármester 
A belterületen arra kell ügyelni, hogy az ott élı emberek nyugalmát ne zavarjuk sem 
hangoskodással, sem egyéb mással. Azért vannak az ipari területek és a tanyák. Össze 
kell hangolni a két dolgot. Régen a belterületen is volt állattartás. Nem az a probléma, 
hogy mennyi állatot tartanak, hanem az, hogy milyen körülmények között tartják. A 
tisztaság, a rendben tartás, az állatok almának rendszeres cserélése a fontos. 
A rendeletünknek általánosságban kell megfelelnie. 
Belusz László bizottsági tag 
A belterületre meghatározott létszámok soknak tőnnek. Elsı gondolatom az volt, hogy 
négyzetméterre vonatkozóan legyen bekorlátolva az állattartás. Sertésbıl a 15 db 
soknak tőnt. Ezt ketté lehetne venni, hogy malacból mennyi és anyadisznóból mennyi. 
Péli Szilveszter bizottsági tag 
Én soknak tartom ezt a számot, ami ide le van írva. Egy családi házas övezetben, ha 
mindenki 10 sertést tart, hogyan tudja tisztántartani, a trágyáját hova tudja tenni, ahol a 
házak 20 m-re vannak egymástól, s a szél a bőzt viszi szét. Ez a mennyiség már nem 
családi szükséglet. 
Orbán Antal bizottsági tag 
Ma már van zárt felülető trágyatároló. Ha mindenki betartaná ezt, akkor jó lenne. 
Kollár László bizottság elnöke 
Ami itt a rendeletben fel van sorolva, nem mindenki fog mindenfajta állatot tartani, s 
ugyanennyi mennyiségben. 
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Basky András polgármester 
Egyik oldalról emelést szeretnénk, másik oldalról csökkentést, maradjon a régi 
rendeletünk. Korábban volt panaszbejelentés, ÁNTSZ vizsgálatot kértünk. Ha tiszta, 
rendes körülmények között van tartva az állat, akkor nincs probléma, ha nem, akkor 
igen. Belterületen nem tartom célszerőnek megemelni a számot, mert ha több háznál 
tartanak sertést, akkor már probléma lenne. 
Kollár László bizottság elnöke 
Van-e még valakinek javaslata? Nincs. Akkor szavazásra teszem fel a kérdést. Aki 
egyetért az általam tett módosító javaslattal, hogy:   
 

a) ló, szarvasmarha: 5 darab, 
b) juh, kecske: 10 darab, 
c) sertés: 15 darab, 
d) baromfi: 60 darab, 
e) nyúl, húsgalamb, prémes állat: 25 darab 

 
legyen, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
 
Megállapítom, hogy a bizottság 1 igen szavazattal, 3 ellenszavazattal, - tartózkodás 
nem volt- az alábbi határozatot hozta: 

9/2012. (V. 30.) Mg. hat. 

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
 …/2012. (….) önkormányzati rendelete az állatok tartásáról 

HATÁROZAT 
 
  A Mezıgazdasági és Gazdaságfejlesztési Bizottság nem fogadja el 
  az elıterjesztett javaslatot. 
  Határid ı: 2012. május 30. 
  Felelıs:     A bizottság 
 
Kollár László bizottság elnöke 
Kérdezem, hogy aki csökkenteni kíván ezeken a számokon, tegyen javaslatot. 
Péli Szilveszter bizottsági tag 
Én a 15 db sertést soknak tartom és a szarvasmarha számot is. Sertésbıl 2 db-ot 
javaslok, szarvasmarhából 2 db-ot, lóból 2 db-ot, kecske, juh 2-2 db-ot, baromfiból 20 
db-ot, nyúl, húsgalamb, prémes állat 20 db. 
Basky András polgármester 
Volt-e olyan panasz, ami ebbe a sorba nem fért bele? 
Kutasiné Nagy Katalin jegyzı 
Igen, sertésnél és baromfinál is volt. 
Basky András polgármester 
Olyan probléma, ami ebbe a létszámba nem fért bele, nem érkezett ilyen panasz. Én 
nem változtatnám a rendeletben lévı számokat. 
Kollár László bizottság elnöke 
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Péli Szilveszter javaslata: 
a) ló, szarvasmarha: 4 darab, 
b) juh, kecske: 4 darab, 
c) sertés: 2 darab, 
d) baromfi: 20 darab, 
e) nyúl, húsgalamb, prémes állat: 20 darab 

 
Basky András polgármester 
Nekem a következı javaslatom lenne: 

f) ló, szarvasmarha: 4 darab, 
g) juh, kecske: 4 darab, 
h) sertés:                                             10 darab, 
i) baromfi: 40 darab, 
j) nyúl, húsgalamb, prémes állat: 20 darab 

 
Kollár László bizottság elnöke 
Mivel ilyen eltérı javaslatok vannak, egyenként szavaztatom a darabszámokat. 
Ló, szarvasmarha az elıterjesztés szerint 4 db, javaslat szerint is. Aki ezzel egyetért, 
kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 3 igen szavazattal – 1 nem szavazattal, tartózkodás 
nem volt- az alábbi határozatot hozta: 
10/2012. (V. 30.) Mg. hat. 
Ló, szarvasmarha darabszámára 
javaslattétel 

HATÁROZAT 
A Mezıgazdasági és Gazdaságfejlesztési Bizottság a ló, szarvasmarha 
darabszámát 4 db-ban javasolja meghatározni. 
Határid ı: 2012. május 31. 
Felelıs:     A bizottság 

 
Kollár László bizottság elnöke 
Juh, kecske az elıterjesztés szerint 10 db, módosítási javaslat szerint 4 db. Aki ezzel 
egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 1 igen szavazattal – 3 nem szavazattal – tartózkodás 
nem volt – az alábbi határozatot hozta: 
 
11/2012. (V. 30.) Mg. hat. 
Juh, kecske darabszámára 
javaslattétel 

HATÁROZAT 
 A Mezıgazdasági és Gazdaságfejlesztési Bizottság a juh, kecske darab- 
 számára vonatkozóan a 4 darabszámot  nem fogadta el.. 
 Határid ı: 2012. május 31. 
 Felelıs:     A bizottság 
 

 



 6 

Kollár László bizottság elnöke 
Aki az elıterjesztés szerint a juh, kecske darabszámát 10 db-ban javasolja 
meghatározni, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 3 igen szavazattal – 1 nem szavazattal – tartózkodás 
nem volt, az alábbi határozatot hozta: 
12/2012. (V. 30.) Mg. hat. 
Juh, kecske darabszámára 
javaslattétel 

HATÁROZAT 
 A Mezıgazdasági és Gazdaságfejlesztési Bizottság a juh, kecske darab- 
 számát 10 db-ban javasolja meghatározni. 
 Határid ı: 2012. május 31. 
 Felelıs:     A bizottság 

 

Kollár László bizottság elnöke 
Sertés darabszámára javaslatként 2 db érkezett. Aki ezzel egyetért, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 1 igen szavazattal, 3 nem szavazattal – tartózkodás 
nem volt, az alábbi határozatot hozta: 
13/2012. (V. 30.) Mg. hat. 
Sertés darabszámára javaslat- 
tétel 

HATÁROZAT 
  A Mezıgazdasági és Gazdaságfejlesztési Bizottság a sertés darab- 
  számára vonatkozóan a 2 darabszámot nem fogadta el. 
  Határid ı: 2012. május 31. 
  Felelıs:     A bizottság 

 

Kollár László bizottság elnöke 
Aki az elıterjesztés szerint a sertés darabszámát 10 db-ban javasolja meghatározni, 
kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 3 igen szavazattal – 1 nem szavazattal – tartózkodás 
nem volt, az alábbi határozatot hozta: 
14/2012. (V. 30.) Mg. hat. 
Sertés darabszámára javaslat- 
tétel 

HATÁROZAT 
  A Mezıgazdasági és Gazdaságfejlesztési Bizottság a sertés darab- 
  számát 10 db-ban javasolja meghatározni. 
  Határid ı: 2012. május 31. 
  Felelıs:     A bizottság 
 
Kollár László bizottság elnöke 
Aki Péli Szilveszter baromfira vonatkozó 20 darabos javaslatával ért egyet, kérem, 
kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
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Megállapítom, hogy a bizottság 4 nem szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
15/2012. (V. 30.) Mg. hat. 
Péli Szilveszter baromfira vonatkozó 
40 db-os javaslata 

HATÁROZAT 
 
  A Mezıgazdasági és Gazdaságfejlesztési Bizottság Péli Szilveszter 
  baromfira vonatkozó 20 darabos javaslatát nem fogadta el 
  Határid ı: 2012. május 31. 
  Felelıs:     A bizottság 
 
Kollár László bizottság elnöke 
Aki a baromfi darabszámát 40 darabban javasolja meghatározni, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
16/2012. (V. 30.) Mg. hat. 
Baromfi darabszámára javaslat- 
tétel 

HATÁROZAT 
  A Mezıgazdasági és Gazdaságfejlesztési Bizottság a baromfi darab- 
  számát 40 db-ban javasolja meghatározni. 
  Határid ı: 2012. május 31. 
  Felelıs:     A bizottság 
 
Kollár László bizottság elnöke 
Aki a nyúl, húsgalamb darabszámát 20 db-ban javasolja meghatározni, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 3 igen szavazattal – 1 nem szavazattal – tartózkodás 
nem volt, az alábbi határozatot hozta: 
17/2012. (V. 30.) Mg. hat. 
Nyúl, húsgalamb darabszámára 
javaslattétel 

HATÁROZAT 
A Mezıgazdasági és Gazdaságfejlesztési Bizottság a nyúl, húsgalamb  

  darabszámát  20 db-ban javasolja meghatározni. 
  Határid ı: 2012. május 31. 
  Felelıs:     A bizottság 
 
 
Kollár László bizottság elnöke 
Aki elfogadja Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének az állatok 
tartásáról szóló önkormányzati rendeletét az elfogadott állatlétszámokkal együtt, 
kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
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Megállapítom, hogy a bizottság 2 igen szavazattal, 2 nem szavazattal – az alábbi 
határozatot hozta: 
18/2012. (V. 30  .) Mg. hat. 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı- 
testületének …/2012. (….) önkormányzati rendelete 
az állatok tartásáról 

HATÁROZAT 
  A Mezıgazdasági és Gazdaságfejlesztési Bizottság Lajosmizse Város   
                      Önkormányzata Képviselı-testületének az állatok tartásáról szóló  
                      önkormányzati rendeletét nem fogadta el. 
  Határid ı: 2012. május 31. 
  Felelıs:   A bizottság 
 
2./ Napirendi pont 
Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatalának beszámolója a 2011. évben végzett 
munkájáról 
Kollár László bizottság elnöke 
Egy jól elıkészített munkával állunk szemben. A Hivatal dolgozóinak nagy köszönet 
jár. A Duna-völgyi Vízgazdálkodási Társaság csatornadíjat fog szedni a saját belsı 
szabályzata szerint, amit már el is fogadtak tudomásom szerint. Ismét lesz dunavecsei 
vízgazdálkodási csatornadíj, erdı esetében 100.- Ft/ha, szántó esetében 300.- Ft/ha. 
Várom a hozzászólásokat. Amennyiben nincs hozzászólás, javaslom, hogy az eredeti 
formájában fogadjuk el Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatalának beszámolóját a 
2011. évben végzett munkájáról. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
19/2012. (V. 30.) Mg. hat, 
Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatalának beszámolója 
a 2011. évben végzett munkájáról 

HATÁROZAT 
 
  A Mezıgazdasági és Gazdaságfejlesztési Bizottság elfogadásra javasol- 
  ja Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatalának beszámolóját a 2011. év- 
  ben végzett munkájáról 
  Határid ı: 2012. május 31. 
  Felelıs:     A bizottság 
 
Kollár László bizottság elnöke 
Tekintettel arra, hogy napirendi pontjaink végéhez érkeztünk, megkérdezem, hogy 
van-e még valakinek más egyéb kérdése, bejelentenivalója? Amennyiben nincs, 
megköszönöm a jelenlevık részvételét, a mai ülésünket ezennel berekesztem. 
 

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