
Lajosmizse Város Önkormányzata 
Mezőgazdasági Bizottsága 
 
ikt. sz: LMKOH/814/10/2015. 
 
 
 
 
 

A Mezőgazdasági Bizottság üléséről készült 
jegyzőkönyv 

2015. április 20. 
 
 
 
 
Az ülésen hozott határozatok száma és tárgya: 
 
 
 
8/2015. (IV. 20.) Mg. hat.  Lajosmizse Város Önkormányzatának 

Gazdasági Programja 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 2

JEGYZŐKÖNYV 
 
Készült: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Mezőgazdasági  
                Bizottsága 2015. április 20-án, hétfőn du: 13.00 órakor a Városháza  
                Dísztermében megtartott bizottsági ülésről 
 
Jelen vannak: Keresztes Ferenc bizottság elnöke 
   Orbán Antal  bizottság tagja 
   Fekete Zsolt  bizottság tagja 
   Péli Szilveszter bizottság tagja 
   Kollár László bizottság tagja 
 
Tanácskozási joggal megjelentek: Basky András polgármester 
      dr. Balogh László jegyző 
 
Jegyzőkönyvvezető: Márton Györgyné  
 
 
Keresztes Ferenc bizottság elnöke 
Tisztelettel köszöntöm a mai bizottsági ülésünkön megjelenteket. Megállapítom, hogy 
ülésünk határozatképes, mert az 5 fő bizottsági tagból mind az 5 fő jelen van. A 
jegyzőkönyv aláírójának javaslom Orbán Antal bizottsági tagot megbízni. Aki ezzel 
egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- a jegyzőkönyv aláírójának megválasztotta a jelen ülésen Orbán Antal bizottsági 
tagot. 
A meghívót mindenki megkapta, az abban foglalt napirendi pont mindenki előtt 
ismert. Megkérdezem, hogy ezen kívül van-e még valakinek egyéb más napirendi pont 
tárgyalására javaslata. Amennyiben nincs, s egyetértünk a meghívó szerinti napirendi 
pont tárgyalásával, kérem, kézfelemeléssel jelezzük. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi napirendi pont tárgyalását fogadta el: 
 
Napirendi pont:       Előterjesztő: 
 
1./ Lajosmizse Város Önkormányzatának Gazdasági  Basky András 
     Programja        polgármester 
 
 
Keresztes Ferenc bizottság elnöke 
Megkérem a polgármester urat, hogy a napirendet terjessze a bizottság elé. 
Basky András polgármester 
Az Önkormányzatnak van egy olyan kötelezettsége, hogy a választás után 6 hónapon 
belül az Önkormányzat Gazdasági Programját el kell készíteni. A legutóbbi Gazdasági 
Programunk 2014-ben lejárt, ennek megfelelően új Gazdasági Program elkészítését 
tűztük ki célul. A Gazdasági Program lényege, hogy az Önkormányzat végiggondolja, 
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s öt évre állapítja meg az elvégzendő feladatokat. Ilyenkor kerül áttekintésre az is, 
hogy az elmúlt időszakban milyen fejlesztések valósultak meg, és mik azok, amik a 
következő időszak fő feladatai között kell, hogy szerepeljenek. Fő feladatnak azt 
tettük, amik már láthatóak voltak korábban és született már rájuk döntés, s a következő 
időszakban várhatóak lesznek. Leginkább ez a Program a Kormány Gazdasági 
Programjához kell, hogy igazodjon és az EU-s célokhoz, hogy minél több fejlesztés a 
településen megvalósulhasson a következő időszakban. Ebben a Gazdasági 
Programban figyelembe vettük azt a tervet, amit a Képviselő-testület korábban 
jóváhagyott, hogy mit milyen ciklusban valósítunk meg. Része ennek a Gazdasági 
Programnak az is, hogy a helyi vállalkozók milyen projekteket tudtak megvalósítani 
saját erőből és támogatással. Ebben a Gazdasági Programban szó van a város 
fejlesztéséről, a környezet minőségével kapcsolatos dolgokról, az Önkormányzat és a 
partnereinek kapcsolatáról. Ez egy terv, ami információnk van, azt mind beletettük 
ebbe a Programban. A 2014-20-as ciklus tárgyalásai folyamatban van, vannak olyan 
dolgok, amik nincsenek elfogadva az Európai Unió által. Leginkább akkor tudjuk jól 
kiaknázni az elmúlt időszak pályázati lehetőségeit, amikor megjelentek. Ilyenkor kell 
látni az Önkormányzatnak, hogy melyek azok a beruházások, amiket pályázat útján 
szeretne megvalósítani. Azokat a pályázatok nyújtottuk be az elmúlt időszakban is, 
ami a település szempontjából fontos volt. Az elmúlt 25 évben, az elmúlt 8 évben arra 
figyeltünk, hogy ha az Önkormányzat valamit fejleszt, akkor ne kerüljön olyan 
helyzetbe, hogy az a város működőképességét veszélyeztesse. Beleírtuk azokat a 
programokat, amik előttünk körvonalazódtak, ami nincs benne, azt még bele tudjuk 
tenni. 
Az ipari park kialakítása annak függvénye, hogy hogyan alakulnak az itt lévő 
fejlesztések és az Önkormányzat tudja-e ennek megvalósításához szükséges 
kritériumokat biztosítani. 
Keresztes Ferenc bizottság elnöke 
Köszönjük szépen, várjuk a hozzászólásokat. Van-e valakinek véleménye a témához? 
Orbán Antal bizottsági tag 
Benne van az iskola gyermeklétszámának az alakulása. Az állapítható meg, hogy 
drasztikusan csökkent a gyermekek létszáma az általános iskolában. Ennek utána 
kellene nézni, hogy mi ennek az oka. 
Basky András polgármester 
Ez egy nagyon összetett dolog. Elviszik a gyermekeket 4-6 osztályos gimnáziumokba. 
Korábban a lajosmizsei oktatás elismert volt. Az elmúlt években sok változás történt. 
Próbáltunk több fejlesztést megvalósítani, hogy a gyermekeket ne vigyék el 
Kecskemétre, mégsem vezetett eredményre. 
Keresztes Ferenc bizottság elnöke 
Mennyi gyermeket íratnak be az idén az iskolába? Ez tudható-e? 
Basky András polgármester 
Kevesebb gyermeket írattak be tavaly is az iskolába, mint tavaly előtt. Elég szomorú, 
hogy ezeket az adatokat látjuk. A korábbi időszakban, amit tudtunk, megtettük. 
Egy másik téma. A rendőrség ellenőrzi a románok által lakott területeket. Ha valaki 
tud olyan helyet, ahol nagy létszámban tartózkodnak románok, akkor adja le a 
rendőrségnek. Havonta kétszer van ellenőrzés a rendőrség részéről a románok 
vonatkozásában. 
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Orbán Antal bizottsági tag 
Még akár meg is lehetne adóztatni azokat a lakosokat, akik román állampolgárokat 
szállásolnak el. 
Basky András polgármester 
Erre nincs lehetőség az Önkormányzat részéről. 
dr. Balogh László jegyző 
A települési támogatásokat most már a járások adják, és összefutnak a szálak, ezzel 
látjuk azt, hogy az egyes családok milyen támogatásban részesülnek. 
Fekete Zsolt bizottsági tag 
A közmunkásokat úgy lehetne ellenőrizni, hogy ha mindenkinek meglenne a feladata, 
hogy mit csinálna és mindenki reggel kezdené a munkáját. 
Kollár László bizottság tagja 
A külterületi utakkal kapcsolatban jelentős odafigyelést szeretnék kihangsúlyozni. 
Jelentős a külterületi lakosság lélekszáma is. A gyűjtő utakra is nagy hangsúlyt kellene 
fektetni. A külterületi utaknál az a probléma, hogy amikor eső van, akkor sáros az út, 
amikor szárazság van, akkor homokos. 
Basky András polgármester 
Ez a pályázat van szilárd burkolatú utaknál is. Amiről korábban beszéltünk, hogy 
utakat javítunk, azt a következő időszakban is fogjuk csinálni. 
Keresztes Ferenc bizottság elnöke 
Van-e még hozzászólás a Gazdasági Programhoz? Amennyiben nincs, javaslom, hogy 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Gazdasági Programját fogadjuk el. Aki ezzel 
egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
8/2015. (IV. 20.) Mg. hat. 
Lajosmizse Város Önkormányzatának 
Gazdasági Programja 

HATÁROZAT 
  Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Mező- 
  gazdasági Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Gazdasági programját fogad- 
ja el. 
Határidő: 2015. április 22. 
Felelős:     A bizottság 

 
Keresztes Ferenc bizottság elnöke 
Tekintettel arra, hogy napirendi pontunk végére érkeztünk, megkérdezem, hogy van-e 
még valakinek egyéb kérdése, hozzászólása, bejelentenivalója? 
Amennyiben nincs, megköszönöm a jelenlevők részvételét, a mai ülésünket ezennel 
berekesztem. 

K.mf. 
  Keresztes Ferenc sk.    Orbán Antal sk. 
  MB. elnöke      MB tagja 
         jkv. aláírója    
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