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Az ülésen hozott határozatok száma és tárgya: 
 
5/2010. (V. 18.) Mg. hat. Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatalának 

beszámolója a 200. évben végzett munkájáról, 
illetve jövőkép felvázolása 2010-2011. évekre 

 
6/2010. (V. 18.) Mg. hat.   Kisállatvásár 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



JEGYZŐKÖNYV 
 
 
Készült: A Mezőgazdasági Bizottság 2010. május 18-án, de: 9.30 órakor a Városháza 
      Dísztermében megtartott bizottsági ülésről 
 
Jelen vannak:  Zsigó Viktor  bizottság elnöke 
   Kollár László bizottság tagja 
   Rubos János  bizottság tagja 
   Koller Dániel bizottság tagja 
   Orbán Antal  bizottság tagja 
 
Tanácskozási joggal megjelentek: Basky András polgármester 
      Kutasiné Nagy Katalin jegyző 
      Muhariné Mayer Piroska aljegyző 
      Tengölics Judit irodavezető 
      Szilágyi Ödön csoportvezető 
      Turupuli Péterné irodavezető 
Jegyzőkönyvvezető: Márton Györgyné 
 
Zsigó Viktor bizottság elnöke 
Tisztelettel köszöntöm a mai bizottsági ülésünkön megjelenteket. Megállapítom, hogy 
a mai bizottsági ülésünk határozatképes, mert az 5 fő bizottsági tagból mind az 5 fő 
jelen van. A meghívót mindenki megkapta, az abban foglalt napirendi pont mindenki 
előtt ismert. Kérdezem, hogy van-e ezen kívül kiegészítésre javaslat. Amennyiben 
nincs, nekem lenne egy kiegészítő javaslatom, hogy 2./ napirendként tárgyaljuk a 
„Kisállatvásár” című napirendi pontot. Aki a meghívóban szereplő napirendi pontot 
elfogadja a kiegészítő javaslattal együtt, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat nem volt – az alábbi 
napirendi pontok tárgyalását fogadta el: 
 
Napirendi pont:      Előterjesztő 
 
1./ Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatalának Kutasiné Nagy Katalin 
     beszámolója a 2009. évben végzett munkájáról, jegyző 
     illetve jövőkép felvázolása 2010-2011. évekre 
 
2./ Kisállatvásár      Basky András 
        polgármester 
 
 
1./ Napirendi pont 
Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatalának beszámolója a 2009. évben végzett 
munkájáról, illetve jövőkép felvázolása 2010-2011. évekre 
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Zsigó Viktor bizottság elnöke 
A hivatal kiegyensúlyozott, stabilan végzi munkáját, nagy kilengések sem negatív, 
sem pozitív irányban nincsenek. Stabilitás jellemzi az intézményt, a rárótt feladatokat 
teljesíti. A válságot mindenki megszenvedte. Kiemelt szerep jutott a 
köztisztviselőknek a válság miatt. A magam részéről javaslom ennek a 
tudomásulvételét, s javaslom, hogy köszönettel vegyük tudomásul és ezzel továbbítsuk 
a testület felé. 
Kollár László bizottsági tag 
Megköszönjük a munkát. 
Rubos János bizottsági tag 
Egyetértek Zsigó Viktor bizottsági elnök által elmondottakkal. 
Zsigó Viktor bizottság elnöke 
Más egyéb kérdés, vélemény, észrevétel van-e még a napirenddel kapcsolatban? 
Amennyiben nincs, szavazásra teszem fel a kérdést. 
Aki Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatalának beszámolóját a 2009. évben végzett 
munkájáról, illetve a jövőkép felvázolását 2010-2011. évekre vonatkozóan elfogadja, 
megtárgyalásra és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat nem volt – az alábbi 
határozatot hozta: 
5/2010. (V. 18.) Mg. hat. 
Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatalának  
beszámolója a 2009. évben végzett munkájáról, 
illetve jövőkép felvázolása 2010-2011. évekre 

HATÁROZAT 
 
  A Mezőgazdasági Bizottság Lajosmizse Város Polgármesteri Hivata- 
  lának beszámolóját a 2009. évben végzett munkájáról, illetve a jövő- 
  kép felvázolását 2010-2011. évekre vonatkozóan elfogadja, megtár- 
  gyalásra és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 
  Határidő: 2010. május 18. 
  Felelős:     A bizottság 
 
2./ Napirendi pont 
Kisállatvásár 
Zsigó Viktor bizottság elnöke 
Turupuli Péterné hatósági irodavezető készítette az előterjesztést, kérnék tájékoztatást 
az anyaggal kapcsolatban. 
Turupuli Péterné hatósági irodavezető 
A februári ülésen határozott a Képviselő-testület úgy, hogy kisállatvásárt rendez. A 
testület arról is döntött, hogy a megrendezésére pályázatot írjon ki a Képviselő-
testület. Felmerült, hogy mi lenne akkor, ha ugyan abban az időben lenne, mint amikor 
az országos állat- és kirakodó vásár. Márciusban volt az első kisállatvásár, úgy tűnik, 
hogy a jelenlegi személyzet el tudja látni ezt a feladatot és a jelenlegi terület elbírja a  
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működtetést. Az önkormányzatnak nem kell pályázatot kiírni, mert az önkormányzat 
látja el ezt a feladatot. 
Zsigó Viktor bizottság elnöke 
Véleményem szerint sem lett volna érdemes szétválasztani az országos állat- és 
kirakodóvásárt a kis állatvásártól. Javaslatom, hogy ezt a verziót támogassuk. 
Turupuli Péterné hatósági irodavezető 
Eddig is hoztak ki kisállatokat a nagy állatvásár alkalmával, most már egy sorba 
vannak tömörítve. 
Rubos János bizottsági tag 
Én már két hónappal ezelőtt elmondtam ugyanezt, ami most az előterjesztésben van. 
Azt megjegyezni kívánom, hogy az elmúlt három és fél év alatt hozott mezőgazdasági 
bizottsági döntéseket túlnyomó többségében nem fogadta el a Képviselő-testület. Ha a 
két hónappal ezelőtti döntésünket elfogadta volna a testület, akkor most ez a napirendi 
pont nem lenne itt ismét. 
Zsigó Viktor bizottság elnöke 
Más egyéb kérdés, vélemény, észrevétel van-e a napirendi ponttal kapcsolatban? 
Amennyiben nincs, szavazásra teszem fel a kérdést. 
Aki elfogadja, hogy a kisállatvásár az országos állat- és kirakodóvásárral egy időben 
kerüljön megrendezésre, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat nem volt – az alábbi 
határozatot hozta: 
6/2010. (V. 18.) Mg.hat. 
Kisállatvásár 

HATÁROZAT 
 
  A Mezőgazdasági Bizottság elfogadja, hogy a kisállatvásár az orszá- 
  gos állat- és kirakodóvásárral egy időben kerüljön megrendezésre, s 
  ezt javasolja a Képviselő-testületnek is elfogadásra az előterjesztés 
  határozat-tervezete szerint. 
  Határidő: 2010. május 18. 
  Felelős:     A bizottság 
 
Zsigó Viktor bizottság elnöke 
Tekintettel arra, hogy napirendi pontjaink végéhez érkeztünk, megkérdezem, hogy 
van-e valakinek egyéb kérdése, véleménye, bejelentenivalója. Amennyiben nincs, 
megköszönöm a jelenlevők részvételét, a mai ülésünket ezennel berekesztem. 
 

K.mf. 
              Zsigó Viktor sk. 
     bizottság elnöke 

 
  Márton Györgyné sk. 
   jkv.vez. 



 
  
 
 
 
 
 
 


