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JEGYZİKÖNYV 
 
Készült: A Mezıgazdasági és Gazdaságfejlesztési Bizottság 2011. április 11-én, du:  
                13.00 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 
      Dömötör Klára Edit pénzügyi irodavezetı 
      Nagy Judit irodavezetı 
      Gulyás Attilán pénzügyi csoportvezetı 
      Sápi Tamás fogalmazó 
 
Jegyzıkönyvvezetı: Márton Györgyné 
 
Kollár László bizottság elnöke 
Tisztelettel köszöntöm a mai bizottsági ülésen 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 pontok mindenki elıtt 
ismertek. Megkérdezem, hogy ezen kívül van-e még valakinek más önálló napirendi 
pont tárgyalására javaslata. Amennyiben nincs, s egyetértünk a meghívó szerinti 
napirendi pontok tárgyalásával, kérem, kézfelemeléssel jelezzük. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt – az alábbi napirendi pontok tárgyalását fogadta el: 
 
Napirendi pont:       Elıterjesztı: 
 
1./ Lajosmizse Város Önkormányzatának Gazdasági  Basky András 
     Programja        polgármester 
 
2./ Lajosmizse Város Önkormányzat mezıgazdasági  Basky András 
     gépvásárlása       polgármester 
 
1./ Napirendi pont 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Gazdasági Programja 
Kollár László bizottság elnöke 
Ami a fejlesztési programokat tartalmazza, a munkahely teremtése, az adópolitika és a 
befektetési politika célkitőzéseit tartalmazza. Sok gondolat, elképzelés van leírva, 
amihez rengeteg pénz szükséges.  
Lajosmizse fekvését illetıen legnagyobb része mezıgazdasági terület, ebbıl adódóan 
földmőveléssel, állattenyésztéssel tudna foglalkozni sok ember, de a mezıgazdasági 
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termények, termékek eladása gondot jelent, nincs rá kereslet. Nagyon jó ötletnek 
tartanám egy élelmiszer kiállítás szervezését, ahol megjelenhetne kistermelı, 
állattenyésztı, mezıgazdasági termékeket elıállító. Ha ez a kiállítás megszervezésre 
kerülne, ezt meg kellene hirdetni szélesebb körben, s akkor más településekrıl is 
érkeznének érdeklıdık. Ezen a kiállításon bemutathatók lennének a termények, 
termékek, s az ezekbıl elıállított dolgok. Ez azért is lenne nagyon jó, mert a 
résztvevık eszmecserét tudnának folytatni egymással is, illetve árak tekintetében is. 
Lajosmizsén nagyon sok gyümölcs terem, ebbıl van olyan termelı, aki gyümölcsitalt 
készít, ami 100 %-os gyümölcstartalmú, tartósítószert nem tartalmaz. Lehetne 
élelmiszer feldolgozót is megvalósítani, amivel munkahelyet lehetne teremteni. Itt 
lehetne reklámozni a terményeket, termékeket, piacot szerezni az eladhatóság 
érdekében. 
Keresztes Ferenc bizottsági tag 
Itt bármihez hozzányúlunk, mindent meg kell gondolni, mert olyanok az adottságaink, 
hogy kiváló minıségő zöldség, gyümölcs teremjen, viszont az élelmiszer feldolgozót 
nem egyszerő megvalósítani, mert az engedélyek beszerzése nem egyszerő dolog. Én 
azt látnám, hogy szükséges betársulni, vagy hosszú távú szerzıdéseket kötni. Az egész 
fejlesztés alapja a pénz, ezt nagyon nehéz találni, s ahhoz, hogy piacon tudjunk 
maradni, piaci volumen kell. A lajosmizsei piacon igazi ıstermelıt nem nagyon látok, 
s ezek semmiféle adót nem fizetnek. Olyan emberek is, akik komoly termelést 
folytattak, azok is abbahagyták a termelést és a kecskeméti nagybani piacról 
vásárolnak. Termelni már nem éri meg, illetve olyan szintő túltermelés van, hogy 
rendkívül nehéz a piaci helyzet. 
Kollár László bizottság elnöke 
Nehéz helyzetben vagyunk, de egy élelmiszer kiállítás azért csak jó lenne. Egy ilyen 
megrendelés nem sokba kerül, de ez egy ötlet lehetne a lajosmizsei lakosságnak. 
Keresztes Ferenc bizottsági tag 
Én örülök ennek a kiállításnak, mert Lajosmizse világ életben mezıgazdasági 
adottságú település volt, s közbe ipart is hoztak be. Az importot kellene megszüntetni 
azért, hogy Magyarországon is eladhatók legyenek a termékek. Reménykedjünk 
abban, hogy valamit elérnénk ezzel, hogy élelmiszer kiállítást szervezünk, és a sertés 
tenyésztés újra feléledne.  
Szükség lenne egy helyi vágóhídra is, mert nekünk a mezıgazdaság meghatározó 
pontunk.  
Péli Szilveszter bizottsági tag 
A kollégium még mindig a szegedi céggel áll kapcsolatban nyersanyagvásárlást 
illetıen? 
Basky András polgármester 
Öt éves közbeszerzési szerzıdése van az intézménynek a szállító céggel. Amíg az öt 
év le nem telt, addig nem lehet megszüntetni. Korábban a gazdáktól is vásároltak a 
konyhára nyersanyagokat. Jó az a javaslat, hogy teret kell adni a helyi gazdáknak. 
Mivel ez vállalkozás, elsısorban a termelıknek, vállalkozóknak kell ez irányban 
elmozdulni, és megtalálni azt a módosítást, ami mőködıképes. 
Kollár László bizottság elnöke 
Köszönöm. 
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Orbán Antal bizottsági tag 
Arra kell törekedni, hogy ha lejár az öt év, akkor Lajosmizse városban élı szállítótól 
kell vásárolni nyersanyagot. 
Basky András polgármester 
Az a cél, hogy ha valakinek van kistermelıi tevékenysége, akkor azt ki kell használni. 
Akkor az kerüljön bele a Gazdasági Programba, hogy a helyi mezıgazdasági 
vállalkozások fejlesztése a helyi fogyasztás elısegítése érdekében. Ezt a 7. oldalon 
lévı célkitőzések közé lehet beilleszteni. 
Belusz László bizottsági tag 
Városüzemeltetéssel kapcsolatban az a gondolatom, hogy egy Kft végzi a 
városüzemeltetési szolgáltatásokat. ÁFÁ-val lehetne kiegészíteni a ráfordításokat. 
Van-e lehetıség erre? 
Basky András polgármester 
Az elmúlt idıszakban ezt már vizsgáltuk, ebben benne van, hogy olyan csoportokat 
létrehozni, aki felvállalná ezt a tevékenységet. Ennek az elıkészítése folyamatban van. 
Kollár László bizottság elnöke 
A mezıgazdasági élelmiszer kiállítás gondolatát elvessük, vagy foglalkozzunk vele? 
Basky András polgármester 
Korábban volt ilyen tevékenység, most a Kistérség csinálja a kiállításokat. Szoktunk 
bevinni árut. Nem csak egy lajosmizsei szintő kiállításnak kellene teret adni, hanem 
egy településszintő kiállításnak. 
Kollár László bizottság elnöke 
Ezt csak egy naposra lehet csinálni? 
Basky András polgármester 
Ezt a kiállítást meg lehet csinálni sátorban, s akik bérelni akarnak, azok kifizetik a 
sátor bérleti díját. 
Belusz László bizottság elnöke 
A Szamóca Fesztivál is jó mezıgazdasági jellegő szervezés. 
Dömötör Klára pénzügyi irodavezetı 
Úgy kellene ezt megrendezni, hogy kóstoltatni is lehessen a terméket, így a gazda is 
kimegy, a termékét be tudja mutatni és reklámozni. 
Péli Szilveszter bizottsági tag 
Ötleteket is tudnak a gazdák adni egymásnak. 
Basky András polgármester 
A Kistérségnek adjunk lehetıséget, hogy bemutatkozzanak a mővelıdési 
csoportjukkal és termékeikkel. 
Péli Szilveszter bizottsági tag 
Ezt a lajosmizsei programok keretében kellene megrendezni. Minden réteget tudni kell 
kiszolgálni. 
Kollár László bizottság elnöke 
A célkitőzések közé tegyük bele azt, hogy helyi mezıgazdasági vállalkozások 
fejlesztése a helyi fogyasztás elısegítése érdekében. Aki ezzel a kiegészítéssel 
elfogadja Lajosmizse Város Önkormányzatának Gazdasági Programját, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. 
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Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt – az alábbi határozatot hozta: 
 
4/2011. (IV. 11.) Mg. hat. 
Lajosmizse Város Önkormányzatának 
Gazdasági Programja 

HATÁROZAT 
 
  A Mezıgazdasági és Gazdaságfejlesztési Bizottság elfogadja Lajos- 
  mizse Város Önkormányzatának Gazdasági Programját, megtárgya- 
  lásra és elfogadásra javasolja a Képviselı-testületnek az alábbi kiegé- 
  szítéssel: 
 
  - Helyi mezıgazdasági vállalkozások fejlesztése a helyi fogyasztás  
                          elısegítése érdekében. 
 
  Határid ı: 2011. április 11. 
  Felelıs:     A bizottság 
 
2./ Napirendi pont 
Lajosmizse Város Önkormányzat mezıgazdasági gépvásárlása 
Kollár László bizottság elnöke 
Képviselı társaimmal három gépkereskedést jártunk be és három ajánlatot kértünk be. 
Mindenki elıtt láthatók az ajánlatok. 
A NAGYTRAKTOR Mezıgazdasági Gépalkatrész Kereskedelmi és Szolgáltató Kft 
adta be a legkedvezıbb ajánlatot. Lajosmizsén alkatrész boltja van és Lajosmizse a 
szervizese. Mi a legminimálisabb költségekre szorítkoztunk. Kétfajta elképzelés volt, 
egyik, hogy vegyünk pótkocsit, a másik, hogy vegyünk használtat. Én a 
NAGYTRAKTOR-féle kereskedés mellett döntenék. Az MTZ-820.4 traktor ára 
5.437.500.- Ft, kétfajta eszköz lenne még hozzá, rézsőzúzó, aminek az ára 1.687.500.- 
Ft, és a vonólap, aminek az ára 375.000.- Ft. 
Apró Ferenc települési képviselı 
Ez Lajosmizse belterületén lévı feladatok elvégzéséhez lenne, vagy a külterülethez? 
Egy ilyen nagy traktornak a kerékpárút le fogja törni a széleit. 
Péli Szilveszter bizottsági tag 
Ennek az volna a jelentısége, hogy a külterületi fáknak a sőrő gallyait is levágná. A 
parkok, illetve kisebb területek rendbetételéhez szükséges gépvásárlásra egy év múlva 
visszatérnénk, erre praktikusabb jármő kellene. 
Apró Ferenc települési képviselı 
Amikor ilyen nehéz anyagi helyzet van, akkor olcsóbb árfolyamú gépet kell 
megvásárolni. Ha lesz pályázat, akkor azt kellene kihasználni. Két millió forintból ki 
lehetne hozni, locsoló, kasza, minden benne van. Ezzel a géppel nem tudjuk megoldani 
a feladatokat. Ezt a gépet ki fogja vezetni? 
Basky András polgármester 
Mindenkinek a gondolatát meg kell hallgatni és a legjobb gondolatokat kell elfogadni. 
Amikor ezt a bizottságot megkértük, hogy járja körbe, azt kértük, hogy mindenki tegye 
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bele az általa ismert lehetıséget. Két dolog, amit meg kell oldani, hogy legyen egy 
fürge traktor, a másik probléma pedig, amit meg kell oldani, a külterületi utak javítása.  
Azon gondolkodtunk, hogy melyik megoldás az, ami a legsürgısebb. Továbbra is két 
dologban kell gondolkodni, egyik egy belterületi kisgép, a másik pedig egy olyan, ami 
nagyobb munkálatokra is alkalmas. Pályázati lehetıséget, ha lesz, akkor ebbıl oldjuk 
meg. Nyolc millió forint ténylegesen nincs, de lízing formájában is meg tudjuk oldani. 
A bizottság körbejárta ezt a dolgot. A bizottság azt javasolja, hogy a 
NAGYTRAKTOR Kft ajánlatában gondolkodjunk. Én is ezt javaslom és készítsük elı 
a pályázati lehetıséget is, mert nagyobb volumenő dolgot meg tudunk oldani nagy 
géppel. Május elejétıl nagyobb számú közmunkás jön be a rendszerbe, tudunk munkát 
biztosítani számukra, de ehhez mőködıképes gépre van szükség. A jelenlegi traktor 
sőrőn elromlik, megnehezíti a munkánkat, most újra mőködik, ki tudja meddig. 
Ha nem megy a pályázat, akkor lízingbe kellene gondolkodni. A másik a kistraktor, 
amivel bármit meg tudunk oldani a belterületen. 
Apró Ferenc települési képviselı 
Én egyértelmően a belterületi megoldásban gondolkodtam, az elıterjesztés pedig én 
úgy látom, hogy a külterületi megoldásra szól. Egy gép levizsgáztatása 350 eFt 
legalább. 
Péli Szilveszter bizottsági tag 
Ebben az árban már levizsgáztatva lenne ez a gép. Piros rendszámú ez a gépjármő. 
Azokat a pénzeket, amiket az önkormányzat kifizet az utak karbantartására, azokból a 
pénzekbıl visszajön az önkormányzatnak pénz, ha megvásároljuk a nagy traktort. 
Kollár László bizottság elnöke 
Ezzel a nagy traktorral meg tudjuk oldani a külterületi munkát. 
Belusz László bizottsági tag 
Külterületi utak karbantartását ezzel a nagy géppel meg tudjuk oldani, s nem kell 
tetemes pénzt kifizetni. Azért döntöttünk arról, hogy ez legyen az elsı, hogy ezzel az 
adott belterületi munkát is el tudjuk végeztetni, de egy kis traktorral nem tudunk 
kimenni a külterületre munkát végezni. 
Orbán Antal bizottsági tag 
Egy személyt ki kellene nevezni, aki felettük irányít. 
Keresztes Ferenc bizottsági tag 
Az MTZ-80-al sem tudnánk megoldani a kerékpárút rendbetételét. Az egész éves 
kihasználtsága hogyan alakulna? 
Basky András polgármester 
Mi a javaslat akkor? 
Keresztes Ferenc bizottsági tag 
Nagyobb traktoros megoldás kell, de ezt körbe kell járni, hogy milyen lehetıségek 
vannak a kihasználtságra. Tartok attól, hogy az útszéli zúzás nem teljes 
kihasználtságot jelent, mert mi lesz azzal a sőrő gallyakkal, amiket ott kivágnak. 
Orbán Antal bizottsági tag 
A kézi munkával, megfelelı felügyelı emberrel meg lehetne oldani, s a rászorulók 
hazaviszik a gallyakat. 
Péli Szilveszter bizottsági tag 
Ez a gallyvágás az elsı évben nehéz lesz, de a további években nem. 
Apró Ferenc települési képviselı 
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Ha külterületre veszik a gépet, akkor várjuk meg pályázatot. 
Péli Szilveszter bizottsági tag 
Ha a pályázatból összejön ez a pénz, akkor azt használjuk ki. 
Basky András polgármester 
Azt javaslom, hogy jelöljük ki valamelyik gépet, s ha megjelenik a pályázat, akkor 
benyújtjuk. Az MTZ-820-as gép olyan, ami elbírja a rászerelt eszközöket, földutak 
javításánál jól tudjuk használni, most fogadjuk el ezt az MTZ-t, lízingelésre csak a 
pályázat után kerül sor. Ha nyer a pályázat, akkor nem kell lízingelni. 
Ha ezt meg tudjuk venni, akkor el kell gondolkodni azon, hogy hogyan tudnánk 
megvenni azt a kisgépet, ami a belterületi munkák, kerékpárutak takarításánál, hó 
eltakarításnál rész tud venni. 
Belusz László bizottsági tag 
Javasoljuk elfogadni ezt az elıterjesztést, ha pályázati lehetıség lesz, akkor a 100 LE-s 
gép vásárlásának lehetıségét is meg kell vizsgálni. 
Kollár László bizottság elnöke 
Aki egyetért azzal a gondolattal, hogy az MTZ-820-as traktornak a vásárlási 
lehetıségét vizsgáljuk meg, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt – az alábbi határozatot hozta: 
5/2011. (IV. 11.) Mg. hat. 
Lajosmizse Város Önkormányzat 
mezıgazdasági gépvásárlása 

Határozat 
 
  A Mezıgazdasági és Gazdaságfejlesztési Bizottság javasolja a  
  Képviselı-testületnek, hogy kerüljön sor pályázat benyújtására. 
  A bizottság javasolja továbbá a Képviselı-testületnek, hogy ameny- 
  nyiben a pályázat nem kerül benyújtásra, vagy nem nyer, akkor 

abban az esetben fogadja el a NAGYTRAKTOR Mezıgazdasági 
Gépalkatrész Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. ajánlatát, az MTZ-820.4 
típusú gép lízingje mellett döntsön, 6.000.000 Ft + Áfa értékben. 

  Határid ı: 2011. április 13. 
  Felelıs:     A bizottság 
 
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. 
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   jkv.vez. 
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