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JEGYZİKÖNYV 
 
Készült:  Az Ügyrendi és Sport Bizottság 2011. március 21-én, du: 14.00 órakor a  
                Városháza dísztermében megtartott bizottsági ülésrıl 
 
Jelen vannak: Kollár László bizottság elnöke 
   Belusz László bizottság tagja 
   Keresztes Ferenc bizottság tagja 
   Orbán Antal  bizottság tagja 
   Péli Szilveszter bizottság tagja 
 
Tanácskozási joggal megjelentek: Basky András polgármester 
      Kutasiné Nagy Katalin jegyzı 
      Domötör Klára pénzügyi irodavezetı 
      Gulyás Attiláné pénzügyi csoportvezetı 
      Apró Ferenc települési képviselı 
Jegyzıkönyvvezetı: Márton Györgyné 
 
Kollár László bizottság elnöke 
Tisztelettel köszöntöm a mai bizottsági ülésünkön megjelenteket. Megállapítom, hogy 
ülésünk határozatképes, mert az 5 fı bizottsági tagból mind az 5 fı jelen van. A 
meghívót mindenki megkapta, az abban foglalt napirendi pont mindenki elıtt 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 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt – az alábbi napirendi pont tárgyalását fogadta el: 
 
Napirendi pont:       Elıterjesztı: 
 
1./ Közterület tisztántartása, útkarbantartás lehetséges  Basky András 
      módozatai (bérmunka, gépvásárlás)    polgármester 
 
Kollár László bizottság elnöke 
A közterület nagyon rossz állapotban vannak, indokolt az utak rendbetétele, hogy a 
csapadék árokba folyjon.  
Az elıterjesztés 3. bekezdése szerint a gép nem termeli ki a bekerülési értékét. Egy 
gépvásárlásnál nem arról szól a történet, hogy bevételt termel. 
Dömötör Klára pénzügyi irodavezetı 
Ez a gép nem fogja behozni az árát, mert mi nem mezıgazdasági üzem vagyunk. 
Kollár László bizottság elnöke 
Hosszabb távon meg fog térülni, mert a külterületi utakat benövi a fagally. Én arra 
gondoltam, amikor a gépvásárlásra gondoltam, hogy ezeket a sőrő növendékágakat 
egy évben egyszer le tudnánk vágni, és ez a probléma megszőnne. A kerékpárutak 
javítását is meg tudnánk oldani ezzel a géppel. 
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Bérmunkás megoldások vannak. Itt is sokat tudnánk ezzel a géppel megoldani, 
spórolni. 
Dömötör Klára pénzügyi irodavezetı 
A bérmunka alól ezzel a gépvásárlással nem tudunk mentesülni. Azért kell 
elgondolkodni a gépvásárláson, mert annak van járulékos költsége, üzemeltetési 
költsége. 
Basky András polgármester 
Az elmúlt néhány évben el ezzel szembesültünk, hogy van egy csomó feladat, amit az 
önkormányzatnak el kell látni. Sok feladatot el tudott látni az a traktor, ami egy ideig 
mőködıképes volt, de mivel öreg, elromlott, de most már ismét meg van javítva. 
Tavaly rendkívül sok volt az esı, s nem lehetett haladni a munkával. A következı 
problémát az okozta, hogy eltulajdonítottak 4 főkaszánkat. Jött az a probléma, hogy 
kiöregedett a Multicar gépünk. Ezeknek a gépeknek a hiányát nem tudjuk elviselni, 
ezért valamilyen gépet vásárolni kell, akár kitermeli, akár nem termeli ki gazdaságilag 
az árát. Ezért született az a megoldás, hogy vegyünk valamilyen új gépet, amivel 
hosszú távon el fogjuk látni azokat a feladatokat, amik szükségesek. Pld. ezzel a 
géppel a hó eltolásba is be tudunk segíteni. Ha ez a gép alkalmas lesz arra, hogy 
bizonyos földutaknak a nagy buckáit meg tudná tolni, az is elıny lenne. Jó lenne, hogy 
ha lenne az önkormányzatnak egy olyan gépe, amivel a szállítási dolgokat is meg 
tudnánk oldani. 
Jó lenne, ha az áprilisi ülésre valamilyen ötlet születne, hogy milyen gépet 
vásároljunk.  Olyan jellegő gépet kellene venni, ami alkalmas sokrétő feladat 
elvégzésére. Nincs jelen pillanatban a költségvetésünkben olyan sor, ami a 
gépvásárlást elıírná, ezért ennek a forrását is meg kell találni. 
Ha veszünk, olyan gépet vegyünk, ami az önkormányzat hosszú távon szükséges és 
szereljük fel olyan dolgokkal, ami szükséges, és 3 éves lízinget vegyünk igénybe 
hozzá. A bizottság találja meg azt a gépet, amivel feladatokat elsı körben meg kell 
oldani és a kiegészítı szerszámokat vegyük meg hozzá. A következı testület ülésre ez 
kellene és meglátnánk, hogy a pénzt hogyan csoportosítsuk át hozzá. Lehet, hogy a 
következı évben egy-két alkatrészt veszünk hozzá. A feladatot mindannyian látjuk, 
hogy milyen feladatokat kell elvégezni. 1-2 éves gépet is lehet venni, s azt lízingbıl is 
lehet. 
Orbán Antal bizottsági tag 
Új gép vásárlását nem támogatunk, mert szakember kell hozzá, ha javíttatni kell, az is 
pénz. A gépet tárolni kell. A kerékpárút rendbetételét 8 órában közfoglalkoztatott 
emberek kézi erıvel el tudják végezni.  
Péli Szilveszter bizottsági tag 
Ezzel egy csomó pénzt meg lehet takarítani. 
Orbán Antal bizottsági tag 
MTZ-t, pótkocsit támogatom. 
Péli Szilveszter bizottsági tag 
Ki meri azt bevállalni, hogy megveszi a régi gépet, és ha nem jó, azt szervizbe kell 
vinni, minden pénzt arra kell költeni. 
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Basky András polgármester 
Keresni kell a gépvásárláshoz pénzügyi forrást. 
 
Belusz László bizottsági tag 
A gépvásárlás elengedhetetlen, azt meg kell lépni, de minél jobb gépet kell venni, s 
csak egy-két fı kezelje. Az új géppel sok mindent el lehet végezni. Az nagy probléma, 
hogy van egy 3 méteres dőlıút, amit ki kell tisztítani. Három ajánlat érkezett a 
bérmunkára, kettı meg is felel, de a harmadik megígérte, hogy a 600 m2-es szakaszt 
felújítja. 
Kollár László bizottság elnöke 
Én az utak javításában többször részt vettem. Ami biztonságosan el van készítve, az 
most is jó minıségben van. Azért lenne szükség a traktorvásárlásra, hogy az ki tudná 
szedni azokat a sőrő vékony gallyakat, amik az út szélén nınek, árokba is bele tud 
nyúlni. 
Orbán Antal bizottsági tag 
A szociálisan rászoruló családokat fel kell szólítani, hogy szedjék össze a sőrő vékony 
gallyakat. 
Dömötör Klára pénzügyi irodavezetı 
A közmunkát szeretnénk Lajosmizsén bevezetni. Aki a szabálysértésbıl származó 
tartozását pénzben nem fizeti meg, és nyilatkozik arra vonatkozóan, hogy a büntetése 
arányában közmunkát kíván végezni, azokkal kellene végeztetni ezt a gallyvágási 
munkát és utána megszólítani azokat az embereket, akik szeretnék elvinni a gallyakat. 
A nagyon vékony gallyakat a gép szétzúzza. A közmunka bevezetésével sok ilyen apró 
munkát el lehetne végezni, pld. ároktisztítás, levelek összetakarítása stb. 
Orbán Antal bizottsági tag 
Tavaly nem volt értelme a közmunkások munkájának, akik kinn a várost tisztították. 
Apró Ferenc települési képviselı 
Ne menjen bele az önkormányzat abba, hogy a külterületi földutak javítására vásárol 
gépet, mert az nem fogja megérni az önkormányzatnak. Én azt mondom inkább, hogy 
a külterületi földutakat bérmunkával csinálja meg az önkormányzat. 
Kollár László bizottság elnöke 
A gréderes munkát nem tudjuk megoldani ezzel a géppel. 
Apró Ferenc települési képviselı 
Belterületre venni kell egy kis traktort. Nagyon sok önkormányzatnál ilyen gép 
mőködik, ami nálunk is van. 5,5 M/Ft-ba kerülne egy kis gép, aminek tolólapja is van. 
Ilyenbe lehet gondolkodni. 
Belusz László bizottsági tag 
Azzal teljes mértékben egyetértek, hogy a belterületre kell gép, de a külterületi 
úthálózat fejlesztésére is kell gép. 
Basky András polgármester 
Azt javaslom, hogy a bizottság járja ezt körbe és tegye le az asztalra azt a javaslatot, 
amit jó javaslatnak tart az önkormányzat részére. A grédert az önkormányzat nem 
tudja megvenni. Az, hogy egy út mennyire megy tönkre, attól függ, hogy mennyi esı  
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van. Én egy olyan gépben gondolkodnék, ami a belterületnek is a problémáját 
megoldja és a külterületnek is. 
Keresztes Ferenc bizottsági tag 
A főnyírást és a zúzást kétfelé kell venni. Belterületre kisebb gép is megfelelı, a sőrő 
gallyas területre a zúzó jó megoldás lenne. 
Basky András polgármester 
A bizottság vállalja fel azt, hogy az itt lévı verziókat és az itt nem lévı verziókat 
körbejárja. Az áprilisi ülésre le kell tenni, hogy MTZ lesz, vagy kistraktor. 
Orbán Antal bizottsági tag 
Forrás honnan lesz rá? 
Basky András polgármester 
Ha lesz olyan variáció, amiért mőszaki garanciát vállalnak, ezt én még el tudom 
fogadni. Ezen idı alatt kialakul, hogy a gép mőködıképes-e vagy sem. Ha új gépet 
veszünk, akkor azt látom, hogy célszerő lenne lízingben gondolkodni. Ezzel a 
gépvásárlással az idei évben 3 M/Ft-ot meg tudunk takarítani. Könnyebb lenne, hogy 
ha néhány év alatt kellene kifizetni és ez idı alatt megtérülne ez a gép. Látom ennek a 
realitását, hogy a külterületi utakat olyan szinten rendben tudnánk tartani, amilyen 
módon szeretnénk. 
Kollár László bizottság elnöke 
Én támogatom a helyi vállalkozó javaslatát. A következı testületi ülésre javaslatot 
teszünk, illetve körbejárjuk ezt. 
Péli Szilveszter bizottsági tag 
Ketté kell venni a két géppel kapcsolatos dolgot. Mindkét gépre nagyon nagy szükség 
lenne. Azt kell kiválasztani, hogy melyik a fontosabb. 
Kollár László bizottság elnöke 
A bizottság felvállalja azt, hogy milyen gépet kell venni és ideteszi javaslatként, hogy 
milyen gépet vásároljunk. Aki elfogadja ezt, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – tartózkodás nem volt, 1 
ellenszavazattal – az alábbi határozatot hozta: 
3/2011. (III. 21.) Mg. hat. 
Közterület tisztántartása, útkarbantartás 
lehetséges módozatai (bérmunka, gépvásárlás) 
 

HATÁROZAT 
 
  A Mezıgazdasági Bizottság felvállalja azt, hogy a következı testületi 
  ülésre  elkészíti a közterület tisztántartására, útkarbantartására javaslatát,  
                      illetve, hogy milyen gép vásárlására kerüljön sor. 
  Határid ı: 2011. március 23. 
  Felelıs:     A bizottság 
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Kollár László bizottság elnöke 
Tekintettel arra, hogy napirendi pontjaink végéhez érkeztünk, megkérdezem, hogy 
van-e még valakinek egyéb kérdése, bejelentenivalója? 
Amennyiben nincs, megköszönöm a jelenlevık részvételét, a mai ülésünket ezennel 
berekesztem. 
 

K.mf. 
 
 

        Kollár László sk. 
        bizottság elnöke 
 
 
 
  Márton Györgyné sk. 
   jkv.vez. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 


