
1 
 

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-tes- 
tületének Mezőgazdasági, Környezetvédelmi és Városstra- 
tégiai Bizottsága 
Ikt.sz: LMKOH/763-20/2020. 
 
 
 

A Mezőgazdasági, Környezetvédelmi és Városstratégiai 
  Bizottság 2020. augusztus 11-i üléséről 

 
 
 
 
 
 
Az ülésen hozott határozatok száma és tárgya 
 
28/2020. (VIII. 11.) MKVB hat.  Dudás Energia Kft kérelme területek 

rendezésére 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
 
Készült: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Mezőgazdasági, 
Környezetvédelmi és Városstratégiai Bizottsága 2020. augusztus 11-én, kedden délután,  
14.30 órakor, a Városháza Dísztermében megtartott  nyílt  bizottsági ülésről. 
 
 
Jelen vannak:  Lukács Józsefné bizottság elnöke 
   Cseh Katinka  bizottság tagja 
   Bagó István  bizottság tagja 
   Borbély Ella  bizottság tagja 
 
Sápi Tibor bizottság tagja bejelentéssel van távol az ülésről. 

 
 

Tanácskozási joggal megjelentek: Basky András polgármester 
      dr. Balogh László jegyző 
      Muhariné Mayer Piroska aljegyző 
      Sebők Márta települési képviselő 
       
Jegyzőkönyvvezető: Márton Györgyné 
 
Lukács Józsefné bizottság elnöke 
Megállapítom, hogy a bizottság határozatképes, mert az 5 fő bizottsági tagból 4 fő jelen 
van. Sápi Tibor igazoltan van távol. 
A meghívót mindenki megkapta, az abban foglalt napirendi pontok mindenki előtt 
ismertek. Kérdezem, hogy ezen kívül van-e még valakinek egyéb napirendi pont 
tárgyalására, illetve módosításra 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 pont:       Előterjesztő: 
 
1./ Dudás Energia Kft kérelme területek rendezésére  Basky András 
         polgármester 
2./ Egyebek 
 
1./ Napirendi pont 
Dudás Energia Kft kérelme területek rendezésére 
Lukács Józsefné MKVB elnöke 
A Dudás Energia Kft ügyvezetője Dudás Tibor kérelmet nyújtott be, hogy az általa 
korábban az Önkormányzat részére adott területekből a kimaradt részt szeretné 
visszaigényelni. Ingyen adta az Önkormányzat részére a területet, ingyen kell vissza is 
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adni. Azt kérte, hogy az ügyvédi költséget vállalja az Önkormányzat magára. Az 
előterjesztést elfogadásra javaslom. 
Kérdezem bizottság tagjait, hogy van-e kérdés, észrevétel, kiegészítés? Nincs. Aki a 
Dudás Energia Kft területek rendezésére vonatkozó kérelmét elfogadja, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- 
az alábbi határozatot hozta: 
28/2020. (VIII. 11.) MKVB hat. 
Dudás Energia Kft kérelme területek rendezésére 

HATÁROZAT 
 

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
Mezőgazdasági, Környezetvédelmi és Városstratégia Bizottsága 
elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés 
határozat-tervezetét. 
Határidő: 2020. augusztus 13. 
Felelős:     MKVB 

 
 
2./ Napirendi pont 
Egyebek 
Lukács Józsefné MKVB elnök 
Van-e valakinek az egyebekben kérdése, bejelenteni valója, hozzászólása? 
Cseh Katinka MKVB tag 
Szelektív hulladékot 1 hónapban egy alkalommal szállítanak. Az is probléma, hogy 
elviszik a szelektív zsákot és két db zsákot tesznek, vagy egyet sem. Szeretnék a lakosok, 
hogy egy hónapban kétszer legyen szelektív hulladékszállítás. 
Basky András polgármester 
A vírushelyzetre tekintettel lett az a döntés, hogy havonta szállítják el a szelektív 
hulladékot. 
Ha valakinek kevés a visszaadott szelektív zsák darabszáma, akkor az Önkormányzatnál 
az infópultnál is lehet sárga szelektív zsákot igényelni. 
Úgy volt, hogy augusztusban visszatérünk a kéthetente történő szállításra, a 
szolgáltatónál viszont van kapacitás hiány is, és zsákhiány is.  Ha a szolgáltatónál 
problémák vannak, ő sem tud azzal mit tenni. Annak is van egy átmeneti időszaka, mire 
megoldódik. 
Borbély Ella MKVB elnök 
Az is probléma, hogy a műanyagflakonok nincsenek ellaposítva, így több zsákot igényel 
a tárolásuk. Két-három zsákba bele kellene férni havonta a szelektív hulladéknak, ha 
megfelelően vannak gyűjtve. 
Az lenne a fontos, hogy a lakosok ne szokjanak le a szelektív hulladékgyűjtésről.  
Sebők Márta MKVB tagja 
Lajosmizsén a hulladékbegyűjtés tragikus pontra érkezett. A kukás autó nem volt 
kitakarítva nagyon régen, mert iszonyatos elhagyatott, lepukkant állapotban van. Ilyen  
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autón dolgoznak emberek. Hogy lehet ilyen kukás autóval járni? Senkinek nem jut 
eszébe, hogy a kukás autót tisztítani kellene? 
A másik dolog, hogy a kukámat használhatatlan módra törték. Általános tapasztalat, 
hogy nem vigyáznak rá, dobálják a kukákat. 
Lajosmizsén ilyen szintre jutott a szelektív gyűjtés, hogy havonta egyszer tudnak 
szállítani? 
Belusz László települési képviselő 
Én is egyetértek Sebők Márta képviselő asszony hozzászólásával, hogy az előző csapat 
sokkal precízebb volt. 
Szerencsére eljutottunk odáig, hogy már a lakosság rászokott a szelektív 
hulladékgyűjtésre, s most rákényszerül arra, hogy beletegye a műanyag hulladékot a heti 
hulladékgyűjtő edénybe? Ezzel egy szolgáltatást nem kapunk meg a kettő közül. A 
szolgáltató nem végzi el teljeskörűen a szolgáltatást, ezért olcsóbbnak kellene lenni a 
díjnak. 
Lukács Józsefné MKVB elnök 
Köszönöm. Van-e még egyéb kérdés, bejelenteni való? Nincs. 
Azt javaslom, hogy az illetékes környezetvédelmi ügyintéző kolléganő vegye fel a 
kapcsolatot a hulladékszállítókkal és jelezze feléjük, hogy gond van Lajosmizsén a 
szelektív hulladékszállítás terén. 
Egyéb kérdés, hozzászólás nem lévén, megköszönöm a jelenlevők részvételét, a mai 
ülésünket ezennel berekesztem 14.55 órakor.  
 
 

K.mf. 
 
 
 
  Lukács Józsefné sk.     Borbély Ella sk. 
  MKVB elnök     MKVB tagja 
         jkv. aláírója 


