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JEGYZŐKÖNYV 
 
Készült: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Mezőgazdasági  
Bizottsága 2015. november 24-én, délután 13.00 órakor, a Városháza Dísztermében 
megtartott üléséről. 
 
Jelen vannak: Keresztes Ferenc bizottság elnöke 
   Orbán Antal  bizottság tagja 
   Péli Szilveszter bizottság tagja 
   Kollár László bizottság tagja 
 
Tanácskozási joggal megjelentek: Basky András polgármester 
      dr. Balogh László jegyző 
      Borbély Ella települési képviselő 
 
Jegyzőkönyvvezető: Márton Györgyné 
 
Keresztes Ferenc bizottság elnöke 
Tisztelettel köszöntöm a mai bizottsági ülésünkön megjelenteket. Megállapítom, hogy 
ülésünk határozatképes, mert az 5 fő bizottsági tagból 4 fő jelen van. Fekete Zsolt 
bizottsági tag jelezte távollétét.  
A jegyzőkönyv aláírójának javaslom Kollár László bizottsági tagot megválasztani. Aki 
ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 3 igen szavazattal – 1 tartózkodással: Kollár László – 
elfogadta, hogy a mai ülés jegyzőkönyvének aláírója Kollár László legyen. 
A meghívót mindenki megkapta, az abban foglalt napirendi pont mindenki előtt 
ismert. Megkérdezem, hogy ezen kívül van-e még valakinek egyéb kiegészítő, illetve 
módosító javaslata. 
Amennyiben nincs, s egyetértünk a meghívó szerinti napirendi pont tárgyalásával, 
kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi napirendi pont tárgyalását fogadta el: 
 
Napirendi pont:        Előterjesztő: 
 
1./ Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületé-  Basky András 
     nek  …./2015. (…..) önkormányzati rendelete a környezet- polgármester 
     védelemről szóló 7/2008. (III. 20.) önkormányzati rendelet   
     módosításáról 
 
Keresztes Ferenc bizottság elnöke 
A környezetvédelmi díj adományozásának feltételei újra átgondolásra kerültek. Erre a 
jelenlegi gyakorlat adott okot, mi szerint nem az ingatlan belső részét kell kizárólag 
csak rendben tartani, hanem az ingatlan előtti utcafront gondozottsága is fontos. Ki 
kellene terjeszteni az értékelést az ingatlanok előtti környezet kialakítására. Az ott lakó 
betartja-e a szabályokat, tiszta, ápolt terület van-e a ház előtt. Lényegesen nagyobb 
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hangsúlyt kellene fektetni a közterület ápoltságára, mint a kerítésen belüli magán 
területre. 60-70 %-ban lenne beszámítva a közterület ápoltsága, a magánterület pedig 
30-40 %-ban. A vállalkozókat jó lenne a pályázók között látni és ösztönözni őket. 
Javaslatom, hogy a díjazott pályázó 5 évig ne pályázhasson. A pályázaton kívül el 
tudom képzelni, hogy valamilyen más díjat is kaphasson az is, aki nem pályázott, s az 
kapja meg a környezetvédelmi díjat, aki megérdemli. A környezetvédelmi díj  
odaítélésében szerepet kapna  a Mezőgazdasági Bizottság és a Pénzügyi Ellenőrző 
Bizottság. Úgy gondoljuk, hogy éves szinten, aki pályázott, vagy akit valamely 
képviselő társunk javasolt, egy 5 személy lenne jogosult a díjazásra. A fenti javaslatok 
beépítésre kerülnének a környezetvédelemről szóló rendelet-tervezetbe. Az előzetes 
hatásvizsgálat pozitív vizsgálatokat sorolt fel. Akik szép környezetet hoznak létre 
lakókörnyezetükbe, mindenképpen jó példával járnak a helyi lakosság előtt.  A 
személyi tényező és pénzügyi feltétel is adott az önkormányzatnál. 
Módosító javaslatok: 
A következő rendelkezések lépnek az előbb említett törvény 14. § (1) bekezdése 
helyébe: 
(1) bekezdés: A díj elnyerésének módjai: pályázat benyújtása útján és a Képviselő-
testület tagjai és bizottságai javaslatainak útján. Mindkét esetben a fényképes 
dokumentációt és írásos dokumentációt kell benyújtani. A Képviselő-testületi tagok 
javaslatai alapján a javaslatot tevő maga, vagy a bizottság nyújtaná be a 
dokumentációt. Képet és leírást kell tartalmaznia a pályázatnak. Lényeges eleme volna 
ennek a dolognak, hogy a külterületi ingatlanok is pályázhatnának. A pályázatot 
írásban lehet benyújtani Lajosmizse Város Önkormányzatához minden év június 1. 
napjáig. Véleményem szerint ez egy kicsit korai időpont, ezt minimum egy hónappal 
későbbre kellene tenni. A díj odaítélésére a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság és a 
Mezőgazdasági Bizottság helyszíni bejárással tesz javaslatot a Képviselő-testület felé. 
A javaslattétel időpontja a júniusi Képviselő-testület előtti bizottsági ülés. A díjak 
odaítéléséről a Képviselő-testület dönt. A díjazottak egy díszes táblát kapnának és 
jogosultak volnának a használatára, valamint 20.000.-Ft ajándékutalvány szerepel, de 
ez nem ösztönző, s ezt a 2,5 szeresére meg kellene emelni, ami azt jelenti, hogy 
50.000.- Ft lenne. Az emléklapon fel kell tüntetni az indokolást. A pályázatok 
elbírálására a Képviselő-testületi tagok közül 2 fő, a bizottsági tagok közül 3 fő lenne. 
A díjban részesítettek 5 éven belül nem díjazhatók újra. A korábbi rendelet 7/2008. 
önkormányzati rendelet 17. § (2) bekezdése hatályát veszti. Ez a rendelet 2016. január 
1-el lép hatályba. 
Kollár László bizottsági tag 
Egyetértek vele, pozitívnak tartom, hogy a tanyavilágra is ki lett szélesítve a díjazás. 
Egy dicsérő oklevél nagyon sokszor ösztönző hatással van, nem feltétlenül szükséges 
pénzjutalommal díjazni. Minimálisan egyetértek és támogathatónak tartom. 
Felsőlajoson ennek hagyománya van. 
Keresztes Ferenc bizottság elnöke 
Több üzletet is ki lehetne jelölni, ahol el lehet költeni az ajándékutalványt. 
Basky András polgármester 
Utalványfüggő, hogy hol lehet levásárolni. 
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dr. Balogh László jegyző 
Célszerű lenne egy általános utalványt adni, ami bárhol elkölthető lenne.  
Basky András polgármester 
A június 1-je  az egy későbbi benyújtási határidő, azért került bele, hogy a díjak 
átadásának ideje az augusztus 20-i ünnepségen szokott lenni, s addig már jól látható az 
ingatlanokon az ültetvények, virágok díszessége, szépsége. 
Régebben 50.000.- Ft a díj összege az előző rendeletünkben. Lehetett kertépítéssel 
kapcsolatos dolgokat vásárolni és a számlát be kellett hozni az önkormányzathoz. A 
20.000.- Ft-ot nem tartom kevésnek. Az 50.000.- Ft-ot soknak tartom. 
Belusz László bizottsági tag 
Ha egyszer adunk, akkor adjuk oda. Ez nem segélyezés, hogy el kell számolni a 
számlával. Ilyenféle jutalmazásban kellene gondolkodni, hogy ne kelljen utána még 
számlákat behozni. 
Péli Szilveszter bizottsági tag 
Szépen hangzik az 50.000.- Ft, de van-e erre fedezet? Illetve ennek van adója is. Ez a 
pénz egy kicsit húzós. 
Orbán Antal bizottsági tag 
50.000.- Ft-ot gyorsan el lehet költeni. 
Péli Szilveszter bizottsági tag 
Az eddigi 20.000.- Ft-on egy kicsit lehetne emelni, 30.000.- Ft-ig. 
Kollár László bizottsági tag 
Ez egy kicsit elismerés, de aki a környezetét megfelelőn csinálja, az 50.000.- Ft nélkül 
is megcsinálja. 
Basky András polgármester 
Én nem elsősorban a pályázatot tartom jónak. Akinek szép a környezete, de nem 
pályázik, és sokat tett azért, hogy Lajosmizse város képe szép legyen, az is 
részesülhetne jutalmazásban úgy, hogy ha valakinek látjuk a szép környezetét, akkor 
meglepetésszerűen jutalmaznánk. Annak értelme nincs, hogy valaki pályázik, de csak 
5 pályázatot fogadnánk el, s ha valakit kizárunk, az nem szívesen veszi. 
Keresztes Ferenc bizottság elnöke 
Egy néhány év után nagyon leszűkül a pályázatot benyújtók köre ebben a témakörben. 
Azért kellene ösztönözni, hogy ez mindenkinek szimpatikus legyen. Június 1-je legyen 
a beadási határidő. 
dr. Balogh László jegyző 
Van-e módosító javaslat? 
Kollár László bizottsági tag 
Egyetértek a 20.000.-Ft-al, de akkor több személy kapjon. Aki rendezi a környezetét, 
az 20.000.- Ft nélkül is megcsinálja. 
Keresztes Ferenc bizottság elnöke 
Én a 20.000.- Ft-ot mindenképpen keveslem. 
Péli Szilveszter bizottsági tag 
Ha marad a 20.000.- Ft, az legyen ajándék, és ne kelljen neki elszámolni vele. 
Belusz László bizottsági tag 
5 főnek kellene adni ezt az ajándékpénzt, a többinek elismerő oklevelet. 
Sápi Tibor alpolgármester 
A lakosság érdeklődését kellene felkelteni ebben a témakörben. 
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Borbély Ella települési képviselő 
Az lenne a javaslatom, hogy 5 ember kapjon 20.000.- Ft-ot. Ez gesztus értékű. 
Keresztes Ferenc bizottsági tag 
Maradjon a 20.000.- Ft. 
Basky András polgármester 
Nincs az a rendeletben, hogy hány ember kapja meg. Látjuk a pályázatból és a 
pénzből, hogy mennyi díjat lehet kiadni. 
Basky András polgármester 
Az önkormányzat is javasolhat, hogy kinek ad jutalmat. 
Borbély Ella települési képviselő 
Meg kell jelölni, hogy hány pályázatot díjazunk, számszerűsíteni kell, hogy legyen öt.  
Basky András polgármester 
Azt is el tudom képzelni, hogy jelöljünk meg 5-öt és legyen 25.000.- Ft. 
Keresztes Ferenc bizottság elnöke 
Rendben van. Aki azzal egyetért, hogy legyen 25.000.- Ft a díj és maximum 5 fő 
kapja, s minden évben ne ugyanazok kapják, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
16/2015. (XI. 24.) Mg. hat. 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
 …./2015. (…..) önkormányzati rendelete a környezetvé- 
delemről szóló 7/2008. (III. 20.) önkormányzati rendelet  
módosításáról 

HATÁROZAT 
 
  Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Mezőgaz- 
  dasági Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek La- 
  josmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a környezet- 
  védelemről szóló 7/2008. (III. 20.) önkormányzati rendeletének módo- 
  sítását azzal, hogy a környezetvédelmi díj 25.000.- Ft legyen és maxi- 
  mum 5 személy kapja.  
  Határidő: 2015. november 26. 
  Felelős:     A bizottság 
 
 
Keresztes Ferenc bizottság elnöke 
Van-e még valakinek egyéb kérdése, hozzászólása? 
Sápi Tibor alpolgármester 
10 millió forint el lett különítve mezőgazdasági gép vásárlására. Most van egy 1150 
üzemórás, megkímélt, magtárban dolgozott, 100 LE-s gép, ami nyeső géppé is 
átalakítható. Az ára 9,5 millió forint+ÁFA. Van egy végár, le van vizsgáztatva, 10 
éves a gép. Máshol az ilyen évjáratú gépek 10-10,5 millió forintba kerülnek. 
Basky András polgármester 
Köszönöm. Legközelebb beszéljünk erről többet. Sápi Tibor alpolgármesternél ez 
megnézhető. 
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Keresztes Ferenc bizottság elnöke 
Van-e még egyéb kérdés, hozzászólás? Amennyiben nincs, megköszönöm a jelenlevők 
részvételét, a mai ülésünket ezennel berekesztem 13.45 órakor. 
 
 
 

K.mf. 
 
 
 
  Keresztes Ferenc sk.    Kollár László sk. 
  MB elnöke      MB tagja 
         jkv. aláírója  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


