
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
Pénzügyi Ellenőrző  Bizottsága 
Ikt.sz.: LMKOH 2/38/2017. 

 
A Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 

2017. december 12-én megtartott üléséről 
 
 
 
Az ülésen hozott határozatok száma és tárgya: 
 
 
 
156/2017. (XII. 12.) PEB hat. Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi 

Önkormányzata támogatása 
157/2017. (XII. 12.) PEB hat. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-

testületének …./2017. (…..) önkormányzati 
rendelete a 2017. évi költségvetésről szóló 7/2017. 
(II. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról 

158/2017. (XII. 12.) PEB hat. A nem közművel összegyűjtött háztartási 
szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltató 
kiválasztásával kapcsolatos döntés 

159/2017. (XII. 12.) PEB hat. A Lajosmizse városban háziorvosi, házi 
gyermekorvosi praxissal érintett orvosok kérelme 
ügyeleti díj módosítására 

160/2017. (XII. 12.) PEB hat. Lajosmizsei 0395/74. és a 0395/72. hrsz-ú 
ingatlanokon létesített út térítésmentes átvétele 

161/2017. (XII. 12.) PEB hat. Fenntartói nyilatkozat Lajosmizse Város 
Művelődési Háza és Könyvtára könyvtári 
tevékenységéről 

162/2017. (XII. 12.) PEB hat. Lajosmizse város 2018. évi kulturális rendezvény 
naptárának elfogadása 

163/2017. (XII. 12.) PEB hat. Az önkormányzat ASP rendszerhez való 
csatlakozással összefüggő szolgáltatási szerződés 
megkötése 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 2

 
JEGYZŐKÖNYV 

 
 
Készült: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi 
Ellenőrző Bizottságának 2017. december 12-én, kedden délután 13.15 órakor, a 
Városháza Dísztermében megtartott bizottsági ülésről. 
 
Jelen vannak:  Sebők Márta  bizottság elnöke 
   Keresztes Ferenc bizottság tagja 
   Belusz László bizottság tagja 
   Sápi Zsomborné bizottság tagja 
   dr. Török Tamás bizottság tagja 
 
Jelen vannak: Basky András polgármester 
   Sápi Tibor alpolgármester 
   Muhariné Mayer Piroska aljegyző 
   Rostásné Rapcsák Renáta intézményi referens 
   Kocsis Györgyné óvodavezető 
   dr. Tóth Andrea irodavezető 
   Orbán Antal települési képviselő 
   Borbély Ella települési képviselő 
   Péli Szilveszter települési képviselő 
   Kollár László települési képviselő 
 
Jegyzőkönyvvezető: Márton Györgyné 
 
Sebők Márta PEB elnök 
Tisztelettel köszöntöm a mai bizottsági ülésünkön megjelenteket. Megállapítom, hogy 
a bizottság határozatképes, mert az 5 fő bizottsági tagból mind az 5 fő jelen van.  
A meghívót mindenki megkapta, az abban foglalt napirendi pontok mindenki előtt 
ismertek. Kérdezem, hogy van-e még valakinek egyéb napirendi pont tárgyalására 
javaslata? Amennyiben nincs, javaslom, hogy a meghívó szerinti napirendi pontokat 
fogadjuk el. 
Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi napirendi pontok tárgyalását fogadta el: 
 
Napirendi pontok:        Előterjesztő: 
1./ Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Basky András 
     ……./2017. (….) önkormányzati rendelete a 2017. évi költ- polgármester 
     ségvetésről szóló 7/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelet  
     módosításáról 
2./ A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjté- Basky András 
      sére vonatkozó közszolgáltató kiválasztásával kapcsolatos dön- polgármester 
      tés 
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3./ A Lajosmizse Városban háziorvosi, házi gyermekorvosi    Basky András 
     praxissal érintett orvosok kérelme ügyeleti díj módosítására  polgármester 
4./ Lajosmizsei 0395/74. és a 0395/72. hrsz-ú ingatlanokon léte- Basky András 
      sített út térítésmentes átvétele      polgármester 
5./ Fenntartói nyilatkozat Lajosmizse Város Művelődési Háza és Basky András 
     Könyvtára könyvtári tevékenységéről     polgármester 
6./ Lajosmizse város 2018. évi kulturális rendezvény naptárának Basky András 
     elfogadása        polgármester 
7./ Az önkormányzat ASP rendszerhez való csatlakozással össze- Basky András 
      függő szolgáltatási szerződés megkötése    polgármester 
 
 
1./ Napirendi pont 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének …./2017. (…..) 
önkormányzati rendelete a 2017. évi költségvetésről szóló 7/2017. (II. 20.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 
Sebők Márta PEB elnök 
Minden hónapban szokott lenni költségvetési rendelet módosítás. A Roma 
Nemzetiségi Önkormányzat kérelmet nyújtott be, s 203.502.- Ft támogatást kér a 
településen végzett konténeres hulladékszállítás mérésjegyzék alapján keletkezett 
többletköltségeinek fedezetére. A határozat-tervezet elfogadását javasolja az 
előterjesztő. Erről szeretnék tájékoztatást kérni. 
Basky András polgármester 
Tavaly is már előfordult az, hogy konténert vittünk a roma területre a hulladék 
elhelyezésére. Most is megtörtént egy ilyen hulladékszállítás. Amennyit tudott a Roma 
Nemzetiségi Önkormányzat, azt finanszírozta, de mind nem tudta kifizetni, mert nincs 
a számláján már pénz, mert el kell számolni az önkormányzati támogatással is és az 
államtól kapott támogatással is december 31-ig. 
Sebők Márta PEB elnök 
Köszönöm. 
A Művelődési ház a dologi kiadások előirányzat terhére a beruházások emelését kéri 
fénytechnikai eszközök beszerzése céljából 500.000.- Ft értékben. Ez mi lenne? 
Guti Istvánné Művelődési ház igazgatója 
Fénypult 
 
Keresztes Ferenc bizottsági tag 13.30 órakor kiment az ülésteremből, a bizottság a 
továbbiakban 4 fővel határozatképes. 
 
Sebők Márta PEB elnök 
Van-e valakinek kérdése, hozzáfűznivalója? Nincs. Szavazásra teszem fel a kérdést. 
Aki elfogadja az I. határozat-tervezetet, hogy a Roma Nemzetiségi Önkormányzat 
részére 203.502.- Ft támogatás kerüljön kifizetésre a településen végzett konténeres 
hulladékszállítás mérésjegyzék alapján keletkezett többletköltségeinek fedezetére, 
kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
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156/2017. (XII. 12.) PEB hat. 
Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata  
támogatása 

HATÁROZAT 
 
   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
   Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő- 
   testületnek az előterjesztés I. határozat-tervezetét. 
 
   Határidő: 2017. december 14. 
   Felelős:     PEB 
 
 
Sebők Márta PEB elnök 
Aki elfogadja Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2017. évi 
költségvetésről szóló 7/2017. (II. 20.) önkormányzati rendeletének módosítását, 
kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
157/2017. (XII. 12.) PEB hat. 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
 …./2017. (…..) önkormányzati rendelete a 2017. évi költségvetésről 
szóló 7/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 

HATÁROZAT 
 
  Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi 
  Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a  
                      2017. évi költségvetésről szóló 7/2017. (II. 20.) önkormányzati  
                      rendeletének módosítását. 
 
  Határidő: 2017. december 14. 
  Felelős:     PEB 
 
 
2./ Napirendi pont 
A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 
közszolgáltató kiválasztásával kapcsolatos döntés 
Sebők Márta PEB elnök 
A Faragó Környezetvédelmi és Szolgáltató Kft szerződése lejár 2017. december 31-én. 
Kilenc közszolgáltatót kerestünk meg. A Faragó Környezetvédelmi és Szolgáltató Kft 
az ajánlattételi határidőig nem tett ajánlatot, és más szolgáltatóktól sem kaptunk 
ajánlatot, ezért a Katasztrófavédelmi Felügyelőséghez fordultunk. 
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Basky András polgármester 
A pályázati kiírással kétszer próbálkoztunk, s nem volt eredményes. Ezt jeleztük a 
Katasztrófavédelmi Felügyelőségnek. A Faragó Környezetvédelmi és Szolgáltató Kft 
és a Katasztrófavédelmi Felügyelőségtől jelenleg itt vannak. Az eddigi 4.000.- Ft-os 
alapdíjhoz képest 8.000.- Ft-os díjra tett ajánlatot a Faragó Környezetvédelmi és 
Szolgáltató Kft. Felveszünk egy jegyzőkönyvet és szerződést fogunk kötni a Faragó 
Környezetvédelmi és Szolgáltató Kft-vel. A lakosoknak továbbra is annyit kell fizetni, 
amennyit eddig, s a különbözetet a Magyar Állam fogja megfizetni. Nem lesz 
szolgáltató váltás. 2018. január 1-jétől fog zajlani a folyékony hulladékszállítás ugyan 
úgy, mint eddig. Ezt tudomásul kell venni, hogy nem volt eredménye a pályázati 
kiírásoknak. Felhatalmazást kell kapni arra, hogy a jegyzőkönyvet aláírjuk, s utána a 
szerződést is. 
 
Keresztes Ferenc bizottsági tag 13.45 órakor visszajött az ülésterembe, a bizottság a 
továbbiakban 5 fővel határozatképes.  
 
Sebők Márta PEB elnök 
Elfogadom a tájékoztatót. Köszönöm. Van-e kérdés? Nincs. Elfogadásra javaslom az 
előterjesztés határozat-tervezetét. Aki azzal egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
158/2017. (XII. 4712.) PEB hat. 
A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 
begyűjtésére vonatkozó közszolgáltató kiválasztásával 
kapcsolatos döntés 

HATÁROZAT 
 
   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
   Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képvi- 
   selő-testületnek az előterjesztés határozat-tervezetét. 
    
   Határidő: 2017. december 14. 
   Felelős:     PEB 
 
3./ Napirendi pont 
A Lajosmizse városban háziorvosi, házi gyermekorvosi praxissal érintett orvosok 
kérelme ügyeleti díj módosítására 
Sebők Márta PEB elnök 
Háziorvosok ügyeleti díjemelést kértek 40 %-ot. Józsáné dr. Kiss Irén bemutatta a 
környező települések ügyeleti díját. Lajosmizse nincs lemaradva a környező 
települések ügyeleti díjához képest, Kecskeméten magasabbak az ügyeleti díjak, s az 
orvosok ehhez viszonyítanak. Az előterjesztés anyaga tartalmaz egy 15 %-os ügyeleti 
díj emelési lehetőséget 2018. január 1-től. Ezt elfogadják az orvosok? 
Basky András polgármester 
Elfogadják az orvosok ezt az emelést. 
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Sebők Márta PEB elnök 
Van-e valakinek hozzáfűznivalója? 
Belusz László bizottsági tag 
17 millió forintba került 2017-ben az ügyeleti díj, 2018-ban ez 25 millió forint lenne? 
Basky András polgármester 
Ez akkor lenne annyi, ha 40 %-os emelés lenne. 
Sebők Márta PEB elnök 
Köszönöm. Van-e még egyéb kérdés, hozzászólás? Nincs. Szavazásra teszem fel a 
kérdést. Aki az előterjesztést a 15 %-os emeléssel elfogadja, kérem, kézfelemeléssel 
jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
159/2017. (XII. 12.) PEB hat. 
A Lajosmizse városban háziorvosi, házi gyermekorvosi  
praxissal érintett orvosok kérelme ügyeleti díj módosítására  

HATÁROZAT 
 
   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
   Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő- 

testületnek, hogy Lajosmizse Városban háziorvosi, házi 
gyermekorvosi praxissal érintett orvosok részére 15 %-os ügyeleti 
díj emelés legyen 2018. január 1. napjától kezdődő hatállyal. 
 

   Határidő: 2017. december 14. 
   Felelős:     PEB 
 
 
4./ Napirendi pont 
Lajosmizsei 0395/74. és a 0395/72. hrsz-ú ingatlanokon létesített út térítésmentes 
átvétele 
Sebők Márta PEB elnök 
Ezeket az utakat a Folplast Kft készítette, melynek nettó beruházási értéke 
18.415.362.- Ft. Ennek a tulajdon átruházásáról szól a határozat-tervezet. Kapott az 
Önkormányzat egy 18.415.362.- Ft-os útfelépítményt, ez 2017. december 15. napjával 
ingyenesen a tulajdonunkba kerül. Van-e hozzászólás? Nincs. Ezt megköszönjük és 
elfogadjuk. Aki ezt az előterjesztést elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
160/2017. (XII. 12.) PEB hat. 
Lajosmizsei 0395/74. és a 0395/72. hrsz-ú ingatlanokon  
létesített út térítésmentes átvétele 

HATÁROZAT 
 
  Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi 
  Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek 
  az előterjesztés határozat-tervezetét. 
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  Határidő: 2017. december 14. 
  Felelős:     PEB 
 
 
 
5./ Napirendi pont 
Fenntartói nyilatkozat Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára 
könyvtári tevékenységéről 
Sebők Márta PEB elnök 
A Művelődési Ház tevékenységéhez szükséges egy fenntartói nyilatkozat, hogy a 
felsorolt feladatokat az Önkormányzat, mint fenntartó ellátja. Az új kormányzati 
funkció a könyvkiadás lenne. Lajosmizse város könyvtára a nyilvános cégjegyzékben 
szerepel. Eddig ilyen fenntartói nyilatkozatra még nem volt szükség de most már kérik 
ezt a fenntartói nyilatkozatot, hogy ezt a feladatot valóban ellátja-e Lajosmizse Város 
Önkormányzata. 
Sebők Márta PEB elnök 
Kérdés, hozzáfűznivaló van-e? Amennyiben nincs, szavazásra teszem fel a kérdést. 
Aki a határozat-tervezetet elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
161/2017. (XII. 12.) PEB hat. 
Fenntartói nyilatkozat Lajosmizse Város Művelődési 
Háza és Könyvtára könyvtári tevékenységéről 

HATÁROZAT 
 
   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
   Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő- 
   testületnek az előterjesztés határozat-tervezetét. 
   Határidő: 2017. december 14. 
   Felelős:     PEB 
 
 
6./ Napirendi pont 
Lajosmizse város 2018. évi kulturális rendezvény naptárának elfogadása 
Sebők Márta PEB elnök 
Minden évben a Művelődési Ház elkészíti Lajosmizse város kulturális rendezvény 
naptárát, ami tartalmazza a város életének fontosabb rendezvényeit, valamint 
Lajosmizse város intézményeinek (iskola, óvoda, bölcsőde) rendezvény naptárát is. 
Nagyon sok színes program van benne. Vannak rendszeresen megjelenő programok is. 
Nagyon színes lesz a 2018. évi program Lajosmizsén, remélem, hogy mindenki 
megelégedésére fognak szolgálni ezek a programok. Kérdezem, hogy van-e 
kiegészítenivaló? Nincs. Elfogadásra javaslom Lajosmizse város 2018. évi kulturális 
rendezvény naptárát. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
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162/2017. (XII: 12.) PEB hat. 
Lajosmizse város 2018. évi kulturális  
rendezvény naptárának elfogadása 

HATÁROZAT 
 
   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
   Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja  a Képviselő- 
   testületnek Lajosmizse város 2018. évi kulturális rendezvény nap- 
   tárát. 
   Határidő: 2017. december 14. 
   Felelős:     PEB 
 
 
7./ Napirendi pont 
Az önkormányzat ASP rendszerhez való csatlakozással összefüggő szolgáltatási 
szerződés megkötése 
Sebők Márta PEB elnök 
2018. január 1-jén bevezetésre kerül az ASP rendszer Lajosmizse Város 
Önkormányzatánál is. Ez sok pénzünkbe került már idáig és a kollégák is nagyon sokat 
dolgoznak ezen. Megvan, hogy mik indulnak el Lajosmizsén ASP rendszerben. 
Hogyan áll az előkészítés? 
dr. Tóth Andrea irodavezető 
Folyamatban van, képzésen vannak a kollégák. 
Sebők Márta PEB elnök 
Kell egy szolgáltatási szerződést kötni az Önkormányzat és a Magyar Államkincstár 
részéről. Ezt a szerződést a polgármester úrnak és a jegyző úrnak kell aláírni. Sok 
sikert kívánunk az apparátusnak ehhez a rendszerhez. Van-e hozzászólás, kérdés? 
Amennyiben nincs, szavazásra teszem fel a kérdést. Aki elfogadja az előterjesztés 
határozat-tervezetét, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
163/2017. (XII. 12.) PEB hat. 
Az önkormányzat ASP rendszerhez való csatlakozással  
összefüggő szolgáltatási szerződés megkötése 

HATÁROZAT 
 
  Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja  
a Képviselő-testületnek az előterjesztés határozat-tervezetét. 
 
Határidő: 2017. december 14. 
Felelős:     PEB 

 
 
8./ Napirendi pont 
Egyebek 
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Sebők Márta PEB elnök 
Kérdezem, hogy e napirendi pont keretében van-e valakinek hozzászólása, 
bejelentenivalója? 
Sápi Zsomborné bizottsági tag 
A fakitermelés hogyan történik? Erről szeretnék tájékoztatást kapni. 
Basky András polgármester 
A Földházi dűlőben és a Csorba dűlőben voltak olyan fák, amik bekerültek a 
Szülőotthonhoz szociális segélyfaként. A Gerébi dűlőben is voltak olyan fák, nyárfák, 
amik már érettek voltak, s ezeket is ki kell vágni. Volt egy olyan rendelkezés, hogy az 
ott kiszedett fákat ki lehet osztani szociális tűzifaként. Az onnan kitermelt fák 
behordásra kerültek a volt Szülőotthon épületének udvarába, s megkezdődött a 
szociális tűzifának a kiosztása. 
Sápi Zsomborné bizottsági tag 
Van-e fa, vagy pénztartalék a továbbiakban? 
Basky András polgármester 
Az előző évben az önkormányzatnak jóvá kellett hagyni pénzt, hogy a nagyon nagy 
hidegben tudjunk segítséget adni. A Szülőotthonhoz bekerült fákat a Családsegítő 
Szolgálat osztja szét. Biztos, hogy van tartalék fa. Tűzifára pénzbeli kérvény nem 
érkezett. A beérkezett fa, ami segítség az arra rászorulóknak. 
Akik nincsenek felkészülve a télre, mert kevés a jövedelmük, annak mindig probléma 
a téli tűzifa beszerzése. 
Tudjuk azt, hogy vannak olyan utak, ahol nagy mennyiségű fát kellene kitermelni, de 
erre az Önkormányzatnak nincsenek megfelelő gépei, s valakit felkérnénk a 
fakitermelésre (vállalkozót), hogy oldja meg az útnak a rendezését, hogy ne kerüljön 
pénzünkbe és ha a szociális tűzifa is kikerül, akkor az pozitív. 
Sebők Márta PEB elnök 
Mekkora tömegű fa került kitermelésre? 
Sápi Tibor alpolgármester 
Szervezetten történt a fakitermelés. Akik beszállították m3-re történik a díjazás. Azt 
mondták, hogy meg fogják adni, hogy mekkora mennyiségű tűzifa került kitermelésre. 
Basky András polgármester 
Nem minden esetben van olyan megoldás, ami alkalmas arra, hogy a vállalkozó meg 
tudja csinálni. Minden esetet külön kell kezelni. 
Sebők Márta PEB elnök 
A kitermelt fa önkormányzati tulajdon. Erről nyilvántartást kell vezetni. Ami 
kitermelésre került, az a kérdés, hogy az hány mázsa? 
Basky András polgármester 
Azt a Családsegítő Szolgálat végzi, s ő tudja megmondani,hogy mennyi mennyiségű fa 
került kitermelésre. 
Sebők Márta PEB elnök 
Meg lehet-e tekinteni azt a nyilvántartást, hogy mekkora mennyiségű fa került kiter- 
melésre és mennyi ennek az értéke. 
 
Kiosztásra került a dűlőutak karbantartására vonatkozó anyag. Megkaptuk a főépítész 
úrtól azokat a térképeket, amin látható, hogy a dűlőutak fával történő benövése 
különböző. A térképek áttanulmányozása után látható, hogy bizonyos útszakaszok 
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kitűzése szükséges. Előzetes információm szerint 40.000.- Ft/km Kálmán János 
mérnök úr költsége. Balogh Sándor úr munkadíja 15.000.- Ft/ÁFA+ óra.  
Kérjük a költségvetésből 3 millió forintot elkülöníteni szíveskedjenek dűlőutak 
karbantartására (Felsőmizséről van szó, Csikó dűlőről és a Vadászház vonatkozásában) 
Balogh Sándor elkészítette a referencia munkát, a további dűlőutak elkészítéséhez 
szükséges munkához kellene 3 millió forint. 
Kérdés, hogy az Önkormányzatnak marad-e a fakitermelésen pénze, vagy nem? 
Basky András polgármester 
Erre most nem lehet nyilatkozni, csak akkor, ha ez felmérésre kerül. Nagyon fontos az 
utak mentén kitermelt fáknak az utógondozása. 
Sebők Márta beadványát tudom támogatni, de a költségvetésben már különítettünk el 
erre a célra pénzt. 
Sebők Márta PEB elnök 
Fontos, hogy januárban már menjenek ezek a munkák, elkezdődhessenek és legyen 
miből finanszírozni. 
Borbély Ella bizottsági tag 
Mi alapján került kiválasztásra ez a 6 dűlő? Ez a 3 millió forint elég lesz erre az 5 
dűlőre? A kitermelt fával ki fog gazdálkodni és hova fog kerülni, ki fogja azt utána 
ellenőrizni, hogy mennyi a súly? Ennek van felelőse, ki fogja ezt összetartani? 
Sebők Márta PEB elnök 
Kovács Gábor úrnál levő térképen nagyon jól látszik a dűlőutak hosszúsága, erről 
készült a tájékoztató. 
Basky András polgármester 
Van egy alapgondolat, amit át kell gondolni, a vállalkozókat meg kellene keresni, s 
kimenni a kijelölt dűlőbe, (pld. a Szarkás dűlő), hogy mit lehet kitermelni. 
Sápi Zsomborné bizottsági tag 
Valaki kell, aki az egészet a kezébe veszi, aki le tudja azt vezényelni. Ha van egy 
keret, akkor el lehet kezdeni a munkálatokat. Miért kell még egy döntés? 
Basky András polgármester 
Az, hogy a Balogh úr ledarálja, amit nem tudunk hasznosítani, az egy dolog. Azt a fát, 
amit hasznosítani tudunk, azt nem kell ledarálni. 
Amire nincs megoldásunk, azt kell megbeszélni egy vállalkozóval, mert az összes fát 
ki kell termelni, és akkor látjuk, hogy mi az, ami nekünk haszon, és mi az, ami a 
vállalkozónak a haszna, és még két évig oda kell figyelni a felnövekvő fiatal ágakra. 
Sápi Zsomborné bizottsági tag 
Ez egy járható út, lehetne ebben dönteni. 
 
10 perc szünet. 
14.30 órakor folytatódik az ülés. 
 
Sebők Márta PEB elnök 
Van-e a dűlőutak karbantartásával kapcsolatosan még valami? 
Basky András polgármester 
Ki lett választva, hogy a 3 árajánlattevőből a Gledícia Kft kapta meg a munka 
elvégzéséhez a jogot. Októberben újabb döntést meghoztuk, hogy 4 millió forintot 
biztosítottunk ezekre a munkákra a dologi kiadások terhére. 
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Sebők Márta PEB elnök 
Ezek a munkálatok folytatódnak? 
Basky András polgármester 
Igen. A térképek megvannak. Az a kérdés, hogy ha az árajánlatok beérkeznek, akkor 
valamilyen felhatalmazás kell-e nekem? 
Sebők Márta PEB elnök 
Ki fogja össze ezt a munkát, a polgármester úr? 
Basky András polgármester  
Igen, de ebben Sápi Tibor alpolgármester úr segítségét és a Mezőgazdasági Bizottság 
segítségét kérem, ha lehet. 
Sápi Tibor alpolgármester 
Rendben van. 
Sebők Márta PEB elnök 
Arról kell szavazni, hogy a polgármester úr a mérnök úrral tárgyaljon. 
Muhariné Mayer Piroska aljegyző 
A polgármester úrnak megvan a felhatalmazása arra, hogy ő árajánlatot kérjen az 
összes többi útra, s január elején össze lehet hívni egy ülést, amin az árajánlatokról 
tájékoztatást adna. 
Sápi Zsomborné bizottsági tag 
A Balogh úr most ér rá, s ő már a kijelölt utakon elkezdhetne dolgozni. Miért kell még 
árajánlatot kérni? 
Belusz László bizottsági tag  
Polgármester úrnak adjunk engedélyt, hogy 4 millió forint erejéig intézze a dűlőutak 
karbantartásával kapcsolatos munkavégzést. Csütörtökön a testületi ülésen 
hatalmazzuk fel a polgármester urat, hogy 4 millió forint erejéig intézkedjen. 
Sebők Márta PEB elnök 
Tekintettel arra, hogy napirendi pontjaink végéhez érkeztünk, megkérdezem, hogy 
van-e még egyéb kérdés, hozzászólás? Amennyiben nincs, megköszönöm a jelenlevők 
részvételét, mindenkinek köszönöm az egész évi munkáját, áldott, békés ünnepeket 
kívánok. A mai ülésünket ezennel berekesztem 14.50 órakor. 
 
 

K.m.f. 
 
   
 
  Sebők Márta      Belusz László 
  PEB elnök      PEB tagja 
         jkv. aláírója 
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