
JEGYZŐKÖNYV 
 
 
Készült: A Mezőgazdasági Bizottság 2009. április 15-én, de: 9.00 órakor a Városháza  
               Dísztermében megtartott bizottsági ülésről 
 
Jelen vannak:  Zsigó Viktor  bizottság elnöke 
   Rubos János  bizottság tagja 
   Koller Dániel bizottság tagja 
   Orbán Antal  bizottság tagja 
 
Kollár László bizottsági tag igazoltan van távol az ülésről. 
 
Tanácskozási joggal megjelentek: Basky András polgármester 
      Szilágyi Ödön csoportvezető 
      Dr. Cserényi Péterné települési képviselő 
      Bíró Tiborné települési képviselő 
      Apró Ferenc települési képviselő 
      Bártfai Róbert szerkesztő 
Jegyzőkönyvvezető: Márton Györgyné 
 
Zsigó Viktor bizottság elnöke 
Tisztelettel köszöntöm a mai bizottsági ülésünkön megjelenteket. Megállapítom, hogy 
ülésünk határozatképes, mert az 5 fő bizottsági tagból 4 fő jelen van. A meghívót 
mindenki megkapta, az abban foglalt napirendi pont mindenki előtt ismert. 
Megkérdezem, hogy ezen kívül van-e még valakinek más önálló napirendi pont 
tárgyalására javaslata. 
Amennyiben nincs, s egyetértünk a meghívó szerinti napirendi pont tárgyalásával, 
kérem, kézfelemeléssel jelezzük. 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat nem volt – az alábbi 
napirendi pont tárgyalását fogadta el: 
 
Napirendi pont:      Előterjesztő: 
 
1./ Dűlőutak melletti fák kivágására berkezett  Basky András 
     ajánlat elbírálása      polgármester 
 
Zsigó Viktor bizottság elnöke 
Strausz János pályázó megtette árajánlatát. Az 1.) pontnak az első két részével 
különösebb probléma nincs. Fakivágás, gallyazás 3.000.- Ft/m3, tuskó kivágás 500.- 
Ft/m2. A fa elszállítás 1.500.- Ft/m3, ez kérdőjeles téma. A vételárért 8.000.- Ft/m3-t 
ajánl, ez kevés. 
Tájékoztatást kértem két szakembertől, akik ebben jártasak. 
A csemei vállalkozó ismerősöm az alábbi ajánlatot tette: 
1 m3 akácban 8-9 m2 fa van. Jelenleg egy helyi cég ad 1.700.- Ft-ot beszállítva, így 
15.300.- Ft-ba kerülne. 
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A pesti vállalkozó ismerősöm az alábbi ajánlatot tette. 
A beszállítás költsége 14.000.- Ft. A pályázó által beadott költség 1.500.- Ft-al tér el 
ettől a költségtől. Az árral problémám van, a beszállítással nincs. Ezt így nem tudom 
elfogadni. Ezzel nem tudok mit kezdeni. Ha azt mondom, hogy beszállítva 15.300.- Ft, 
úgy is jó, ha nem kell szállítani, helyben 14.000.- Ft, úgy is jó. 
A 8.000.- Ft/m3 eladási árat nem tudom elfogadni. Viszont ezt meg kell csinálni. Azt 
is elfogadom, hogy nem mérjük ki. Ki kellene jelölni egy bizonyos részt, amit ki kell 
vágni. 
Egy lajosmizsi cég konkrétan tudja vállalni a megvételt, helyben 14.000.- Ft-ért. 
Egyéb fa ára 4.000.- Ft/m3. Ez jóval közelebb áll a valósághoz. Vágástér, takarítás 
500.- Ft/m2. Azt nem értem, hogy miért m2? 
Dr. Cserényi Péterné települési képviselő 
Ha én takarítok, akkor m2-re takarítok és nem m3-re. 
Zsigó Viktor bizottság elnöke 
Az információforrást bármikor fel tudom fedni. A következőt javaslom. Ezt a 
pályázatot ne fogadjuk el. A Képviselő-testületnek tegyünk javaslatot, kérjünk be 
árajánlatot, a pályázati kiíráson módosítani kell, hogy milyen áron tudjuk a fának az 
értékesítését felvállalni.  
Van-e ezzel kapcsolatban kérdés, vélemény, észrevétel? 
Rubos János bizottsági tag 
A vállalkozó úgy vállalta, hogy a fa értékéért kitakarítja a dűlőutat. A kiadásnak és a 
bevételnek egyeznie kell, így kell meghatározni, hogy a fa értéke fedezze a 
kitakarítást. 
Zsigó Viktor bizottság elnöke 
A fát folyamatosan nyesegetni kell, mert újra nő. Ezt folyamatosan rendezni kell, mert 
lesznek olyan utak, amik előbb-utóbb járhatatlanok lesznek. 
Én nem javaslom elfogadni az előterjesztés határozat-tervezetét. Aki ezt elfogadja, 
kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat nem volt – az alábbi 
határozatot hozta: 
6/2009. (IV. 15.) Mg. hat. 
Dűlőutak melletti fák kivágására beérkezett 
ajánlat elbírálása 

HATÁROZAT 
 
  A bizottság a dűlőutak melletti fák kivágására Strausz János,  
                      Kiskunhalas, Alsóöregszőlők 11/B. szám alatti lakos vállalkozó által  
                      beadott árajánlatot nem fogadja el, javasolja a Képviselő-testületnek 
  új pályázat kiírását, melyben meg kell határozni, hogy a munka ellen- 
  értéke legyen a kitermelt fa, s a vállalkozó vállaljon 3 év garanciát, a 
  munkát folyamatosan felügyelni kell. 
  Határidő:  2008. április 15. 
  Felelős:      A bizottság 
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Dr. Cserényi Péteré képviselő 
Az fel lett mérve, hogy ez ráfizetéses lesz-e az önkormányzatnak, vagy nem? 
Szilágyi Ödön csoportvezető 
Egységes árat adott a pályázó, a pályázatban nincs meg, hogy hány m3. 
Zsigó Viktor bizottság elnöke 
Ezt a fát igazából a telek tulajdonosnak kellene rendbe tenni, s akkor nem kérnénk 
semmit. 
Dr. Cserényi Péterné képviselő 
Hogyan tudjuk szabályozni, hogy mennyit kell kivágni? 
Zsigó Viktor bizottság elnöke 
Az önkormányzatnak be kell szállni a kimérés költségébe, kérdés, hogy az 
önkormányzat ezt vállalja-e. 
Kérném, hogy a következő bizottsági ülésig és testületi ülésig mindenki gondolja át, 
hogy milyen javaslata lenne erre vonatkozóan. 
Más egyéb kérdés, vélemény, észrevétel van-e még a napirenddel kapcsolatban? 
Amennyiben nincs, megköszönöm a jelenlevők részvételét, a mai ülésünket ezennel 
berekesztem. 
 

K.mf. 
 
 
 

     Zsigó Viktor s.k. 
      bizottság elnöke 

 
   
 Márton Györgyné s.k. 
                    jkv. vez. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Lajosmizse Város Önkormányzat 
Mezőgazdasági Bizottsága 
I/2-14/2009.  
 
 
 
 

Lajosmizse Város Önkormányzat 
Mezőgazdasági Bizottságának üléséről készült 

jegyzőkönyv 
2009. április 15. 

 
 
 
 
 
 
Az ülésen hozott határozatok száma és tárgya: 
 
 
6/2009. (IV. 15.) Mg. hat.  Dűlőutak melletti fák kivágására beérkezett aján- 
     lat elbírálása 
 
 
 
 


