
1 
 

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-tes- 
tületének Mezőgazdasági, Környezetvédelmi és Városstra- 
tégiai Bizottsága 
Ikt.sz: LMKOH/763-24/2020. 
 
 
 

A Mezőgazdasági, Környezetvédelmi és Városstratégiai 
  Bizottság 2020. szeptember 15-i üléséről 

 
 
 
 
 
 
Az ülésen hozott határozatok száma és tárgya 
 
 
29/2020. (IX. 15.) MKVB hat. Tájékoztatás a Radnóti téri új bölcsődével 

kapcsolatos lakossági észrevételről 
 
 
30/2020. (IX. 15.) MKVB hat. A nem közművel összegyűjtött háztartási 

szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás 
ellátásával kapcsolatos döntés 

 
 
31/2020. (IX. 15.) MKVB hat. Szárzúzó gép vásárlása 
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JEGYZŐKÖNYV 
 
 
Készült: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Mezőgazdasági, 
Környezetvédelmi és Városstratégiai Bizottsága 2020. szeptember 15-én, kedden 
délután, 13.00 órakor, a Városháza Dísztermében megtartott 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 
      Fekete Zsolt alpolgármester 
      Muhariné Mayer Piroska aljegyző 
      Szilágyi Ödön irodavezető 
      Kovács Gábor települési főépítész 
      Dodonka Csaba pályázati referens 
      Konta Anita csoportvezető 
Jegyzőkönyvvezető: Márton Györgyné 
 
Lukács Józsefné bizottság elnöke 
Megállapítom, hogy a bizottság határozatképes, mert az 5 fő bizottsági tagból 4 fő jelen 
van.  
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./ Tájékoztatás a Radnóti téri új bölcsődével kapcsolatos Basky András 
      lakossági észrevételről      polgármester 
 
2./ A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz be- Basky András 
     gyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás ellátásával kapcso-  polgármester 
     latos döntés 
3./ Szárzúzó gép vásárlása      Basky András 
         polgármester 
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4./ Egyebek 
 
1./ Napirendi pont 
Tájékoztatás a Radnóti téri új bölcsődével kapcsolatos lakossági észrevételről 
Lukács Józsefné MKVB elnök 
Új bölcsőde építésre kaptunk állami támogatást 100 % támogatottságra. Az 
Önkormányzatnak a területet és az infrastruktúrát kell biztosítani. Többszörösen 
nekifutottunk, hogy hol legyen a helye. A Radnóti teret úgy gondolta a Képviselő-
testület, hogy megfelelő erre a célra. A Radnóti tér közelében élők beadvánnyal éltek, 
hogy ők nem szeretnék, hogy oda épüljön a bölcsőde. Holnap lesz egy lakossági fórum 
ezzel kapcsolatban. Megpróbáljuk elfogadtatni a lakossággal. Ettől jobb helyet nem 
igazán tudnánk. Ez egy nagyon szép létesítmény lenne, ami szerintem nem zavarná a 
környéken élő lakosság nyugalmát sem. Kérdezem ezzel kapcsolatban van-e valakinek 
kérdése, észrevétele? 
Borbély Ella bizottsági tag 
A lakosságot meg kell nyugtatni és fel kell világosítani, hogy mit szeretnénk létesíteni, 
az nem zavaró a lakosság részére, s hogy milyen fejlesztéseket szeretnénk ott 
végrehajtani. Ez a terület így rendezésre fog kerülni, eddig funkcióját vesztette, mert az 
erőparkon kívül más fejlesztés ott nem történt. 
Lukács Józsefné MKVB elnök 
Köszönöm. Egyéb vélemény, hozzászólás van-e? Nincs. Elfogadásra javaslom. 
Aki elfogadja az előterjesztés határozat-tervezetét, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- 
az alábbi határozatot hozta: 
29/2020. (IX. 15.) MKVB hat. 
Tájékoztatás a Radnóti téri új bölcsődével 
kapcsolatos lakossági észrevételről 

HATÁROZAT 
 
   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Mező- 
   gazdasági Környezetvédelmi és Városstratégiai Bizottsága elfoga- 
   dásra javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés határozat- 
   tervezetét. 
   Határidő: 2020. szeptember 17. 
   Felelős:    MKVB 
 
2./ Napirendi pont 
A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 
közszolgáltatás ellátásával kapcsolatos döntés 
Lukács Józsefné MKVB elnök 
Ezt minden évben meg kell csinálni. Ami nekünk engedélyezett összeg, hogy kifizessük 
ezt a szolgáltatást, az a szolgáltatónak nem megfelelő, így nincs jelentkező e feladat 
ellátására, ezért a Katasztrófavédelem jelöl ki vállalkozót, aki elvégzi a településen a 
nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtését. A piaci ár és a támogatási 
összeg között van egy összeg, amit benyújtanak az állami kassza felé.  
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Van egy lista, mely szerint vannak vállalkozók a környékben és távolabb is, akik ezt a 
szolgáltatást végzik. Felsőlajos kijelölt néhány vállalkozót, akiket szeretne felkérni a 
szolgáltatás elvégzésére. Nálunk a szolgáltatást a Faragó Környezetvédelmi és 
Szolgáltató Kft. végzi. Szeretnénk megjelölni őt, továbbá a KUSZAKA 2004 Bt 
Kunszentmiklós, Somogyi István Izsák, Szabó János Kiskőrös, Szabolcska Ferenc 
Kunszentmiklós, TI-TO Kft Solt telephellyel rendelkező vállalkozókat felkérni, hogy 
adják be pályázatukat szennyvíz begyűjtésére.  Van-e valakinek ezzel kapcsolatban 
hozzászólása?  
Muhariné Mayer Piroska aljegyző 
Az elmúlt év végén változott a jogszabály, ami eddig kimondta, hogy 3 évig lehet ezt a 
kényszer kijelölést alkalmazni, tavaly év végén 5 évre emelték. Amennyiben a 
jogszabály a jövő évben nem fog változni, még egyszer meg tudjuk csinálni. Első 
pályázat lesz most, októberben még egy pályázat és utána kijelölnek egy vállalkozót. 
Július-augusztus környékére le szokott zajlani a többlettámogatás kérés az Energetikai 
Hivatalnál, ezt nekünk tovább is kell utalni. Eddig még nem született döntés, most még 
nem tudunk róla semmit. Ezt a különbözetet ebben az évben még nem kapták meg a 
szennyvíz begyűjtését végző vállalkozók. Köszönöm. 
Lukács Józsefné MKVB elnök 
Hány ingatlant érint ez a szolgáltatás? 
Kasnyikné Földházi Tünde környezetvédelmi referens 
Erre konkrétan nincs információ, külterületen kb. 1000 háztartás van. 30-40 m3-t vitt el 
legutóbb a szolgáltató, amit igazolt. Nem történik meg rendszeresen a szennyvíz 
elszállítása. 
Basky András polgármester 
A lakosságnak a Faragó Környezetvédelmi és Szolgáltató Kft –t szolgáltatását kell 
igénybe venni, a vállalkozók választhatnak, hogy kivel szállíttatják el a szennyvizet. 
Lukács Józsefné MKVB elnök 
Van-e még egyéb kérdés, hozzászólás, vagy valakinek javaslata vállalkozó kijelölésére? 
Amennyiben nincs, s aki elfogadja az előterjesztés határozat-tervezetét az elhangzott 
javaslatokkal, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- 
az alábbi határozatot hozta: 
30/2020. (IX. 15.) MKVB hat. 
A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz  
begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás ellátásával  
kapcsolatos döntés 

HATÁROZAT 
 
   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Me- 
   zőgazdasági Környezetvédelmi és Városstratégiai Bizottsága el- 
   fogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés ha- 
   tározat-tervezetét azzal, hogy az alábbi engedéllyel rendelkező 
   vállalkozókat keresse meg ajánlattételre: 
 

- Faragó Környezetvédelmi és Szolgáltató Kft, 
- KUSZAKA 2004 Bt Kunszentmiklós,  
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- Somogyi István Izsák,  
- Szabó János Kiskőrös,  
- Szabolcska Ferenc Kunszentmiklós,  
- TI-TO Kft  Solt, 

 
Határidő: 2020. szeptember 17. 
Felelős:     MKVB 

 
 
3./ Napirendi pont 
Szárzúzó gép vásárlása 
Lukács Józsefné MKVB elnök 
Nagyon fontos lenne, hogy ez a gép idekerüljön, mert ha a téli csapadék ránehezedik az 
útszéli gallyakra, még nehezebb lesz a közlekedés, tehát ezzel valamit kezdeni kell. Erre 
a gépre nagyon várunk. Felkérem Fekete Zsolt alpolgármester urat, hogy mondjon erről 
néhány szót, ő foglalkozott az árajánlatkéréssel, s az ügyintézéssel. 
Fekete Zsolt alpolgármester 
Erre a gépre nagy szükség van. A decemberi költségvetésünkben benne volt, de 
pénzhiány miatt nem tudtuk megvásárolni. 
Több cégtől kértünk árajánlatot. A legkedvezőbb árajánlatot a Royál Kft tette az Orsi 
Magnum 250-es szárzúzóra. 2,240 m munkaszélességet tud végezni, 8 cm-es átmérőjű 
fát le tud zúzni. Ehhez kell 100 LE-s traktor, ami nekünk rendelkezésünkre áll. 20 
kalapács van rajta, amiknek a súlya egyenként 3 kg-os. Ezt többször át is beszéltem a 
cégnek a vezetőjével. 90 fokban tudja felemelni és függőlegesen is tud zúzni és 
egyenesen is. A bruttó ára 4.473.702.- Ft plusz a kiegészítők, ütközés biztosítás, láncos 
kőkirepülés védelem is kell rá.  Arra kérek mindenkit, hogy támogassa ezt a 
gépvásárlást, mert Lajosmizsén nagyon sok a probléma, sok a gally benövés a 
dűlőutakon. 
Lukács Józsefné MKVB elnök 
4 millió forint van erre eltéve, kiegészítésként 1,5 millió forintot különítettünk el ahhoz, 
hogy az Euró árváltozást, emelkedést tudja kompenzálni. A felhasználatlan összeg a 
költségvetésbe a tartalékokhoz kerül vissza. 
Van-e kérdés ezzel kapcsolatban? Nincs. Aki elfogadja a határozat-tervezetet azzal, 
hogy az Orsi Magnum H250 szárzúzó kerül megvásárlásra a kiegészítőkkel együtt, 
kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- 
az alábbi határozatot hozta: 
31/2020. (IX. 15.) MKVB hat. 
Szárzúzó gép vásárlása 

HATÁROZAT 
 
   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
   Mezőgazdasági Környezetvédelmi és Városstratégiai Bizottsága 
   elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés hatá- 
   rozat-tervezetét azzal, hogy a Royal Traktor Kft árajánlatát fogadja 
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   el az Orsi Magnum H250 szárzúzóra, bruttó 4.473.702.- Ft  
                                 értékben, plusz a kiegészítők: 

- pneumatikus ütközésbiztosítás 270.000.- Ft + Áfa 
- láncos kőkirepülés védelem 48.600.- Ft + Áfa, azaz összesen  
bruttó 4.878.324.- Ft értékben. 
 
Határidő: 2020. szeptember 17. 
Felelős:     MKVB 

 
4./ Egyebek 
Lukács Józsefné MKVB elnök 
Van-e valakinek az egyebekben hozzászólása, bejelentenivalója? 
Bagó István MKVB tag 
A szelektív hulladékgyűjtő zsákok elszállítása továbbra is egy hónapban egyszer 
történik, ez így fog maradni? 
Basky András polgármester 
Várhatóan október 1-től vissza fog állni a kéthetente történő szállítás. Most várjuk a 
szolgáltatótól a levelet, hogy mikortól lesz a kéthetente történő szállítás valójában.  
Lukács Józsefné MKVB elnök 
Van-e még hozzászólás? 
Bagó István MKVB tag 
Óriási mennyiségű a testületi anyag. Nem lehetne digitálisan küldeni ezt? 
Basky András polgármester 
Ha nagyobb mennyiségű anyagok vannak, azt nem szoktuk kinyomtatni most sem. 
Muhariné Mayer Piroska aljegyző 
Lehet digitálisan testületi anyagot küldeni, de ehhez SzMSz módosítás szükséges, mert 
papír alapú küldés van benne. 
Fekete Zsolt alpolgármester 
Kisjuhász dűlőben fát kellene kiszedni. Ezzel mit lehet kezdeni? 
Kovács Gábor települési főépítész 
A közterületfelügyelőket kiküldöm, s ha az ingatlantulajdonost be tudjuk vonni, akkor 
bevonjuk, mert az ő feladata lenne. 
Bagó István MKVB tag 
Kóbor kutyák ügyében mit tett az Önkormányzat? 
Basky András polgármester 
Az elmúlt hónapban is 570 ezer forintot fizetett ki az Önkormányzat, 15-20 kutyának a 
befogásáról van szó. A veszélyes kutyákat megpróbáljuk befogni. Egy kutya befogása 
az Önkormányzatnak 32.000.- Ft-ba kerül. Eddig a Mentsvár Alapítvánnyal volt az 
Önkormányzatnak szerződése, 6-7.000.- Ft csak a kiszállási díj.  A kutyatartás szabályait 
rendszeresen próbáljuk ismertetni a lakossággal. A kóborkutyák miatt mindig az 
Önkormányzatot veszik elő felelősnek, holott ez minden kutyatartó lakosnak a saját 
felelőssége. A kóborkutyák gazdájára ebrendészeti bírság szabható ki. Gondolkodtunk 
már az ebadó kivetésén is. 
Lukács Józsefné MKVB elnök 
Az ebadóval a tisztességes embereket bántjuk, aki rendesen tartja a kutyáját. 
Hány kutyát fogtunk be kb. ebben az évben? 
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Muhariné Mayer Piroska aljegyző 
Ebben az évben 63 db kutyát fogtunk be, 1.923.000.- Ft költséggel. 
Kovács Gábor települési főépítész 
A szabálysértési bírság a kutyatartásra vonatkozóan állami bevétel. Azon kellene 
elgondolkodni, hogy milyen szabálysértést lehetne kiszabni, ami önkormányzati bevétel 
lenne. 
Lukács Józsefné MKVB elnök 
Pozitív dolgot is szeretnék megosztani a bizottsággal. Németh László utcában a nagy 
esőzések után megcsinálták az árkokat, kimélyítették. Köszönjük. 
Illyés Gyula utcában életveszélyes átfolyás történt, szóltunk, megcsinálták. Nagyon jó, 
pozitív, örülünk neki. 
Dózsa György út félegyházi pékség előtt a beton lyukakat sikerült betömíteni. 
Köszönjük.  
Egy utcában a fa benövést is rendezték. 
Van-e még valakinek bejelentenivalója? 
Borbély Ella MKVB tag 
Mi a helyzet azzal, ahol az előkertet beültetik krumplival, vagy dinnyével? Véleményem 
szerint ez egyrészt „randa”, a városképet csúfítja, másrészt életveszélyes közlekedés 
szempontjából. Ez évek óta bántja a szememet. Ezzel valamit kezdeni kellene. 
Lukács Józsefné MKVB elnök 
Van-e még valakinek egyéb hozzászólása? Amennyiben nincs, megköszönöm a 
jelenlevők részvételét, mai ülésünket ezennel berekesztem 14.02 órakor. 
 
 

 
K.m.f. 

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


