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rendelete az önkormányzat vagyonáról 
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JEGYZİKÖNYV 
 
 
Készült: A Mezıgazdasági és Gazdaságfejlesztési Bizottság 2012. április 25-én, de:  
               9.00 órakor a Városháza Dísztermében megtartott  N y í l t  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 
      Muhariné Mayer Piroska aljegyzı 
      dr. Gazdag Judit jogi referens 
      Gyurgyik Erzsébet vezetıi referens 
      Gulyás Attiláné 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 pontok mindenki elıtt 
ismertek. Megkérdezem, hogy ezen kívül van-e még valakinek más önálló napirendi 
pont tárgyalására javaslata? Nincs.  
Én egy tájékoztatást szeretnék. A jégelhárítással kapcsolatos berendezések telepítése 
napirenden van. Tegnap délutáni állás szerint 480.000.- Ft hiányzik a teljes 
költségvetésbıl. Ha valaki nem fizetett, akinek kötelessége, az tegye meg. 
Amennyiben nincs más javaslat, szavazásra teszem fel a kérdést. Aki elfogadja a 
meghívóban közzétett nyílt és zárt ülési napirendi pontok tárgyalását, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi napirendi pontok tárgyalását fogadta el: 
 
Napirendi pont       Elıterjesztı 
 
1./ Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testüle- Basky András 
     tének …../2012. (….) önkormányzati rendelete az ön- polgármester 
     kormányzat vagyonáról 

Zárt  ülés 
 
1./ Lajosmizse Város Díszpolgára kitüntetı címre érkezett   Kollár László 
    javaslatok véleményezése      bizottság elnöke 
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Kollár László bizottság elnöke 
Jogilag jól elıkészített anyaggal állunk szemben. Mindenre gondoltak az elıterjesztık, 
ami fontos volt, belevették az anyagba. Ha valakinek van véleménye, javaslata, 
hozzászólása, kérem, tegye meg. 
Basky András polgármester 
A múltkori vagyonrendeletünkben mindent árverés útján értékesítettünk. Azon is 
könnyítettünk, hogy voltak olyan esetek, amikor nem nagyon volt rá szükségünk, hogy 
külsı szakértıtıl kérjünk vagyonértékelést. A focipályánál külsı szakértı bevonását 
kértük. Elsı körben belsı szakértıvel szoktuk átnézni a feladatot, ha szükség van rá, 
akkor kérünk késıbb külsı szakértıt. 
Muhariné Mayer Piroska aljegyzı 
A vagyonrendelet 10. szakasz (3) bekezdés c) pontja tartalmazza a vagyonhasznosítás 
jogának ingyenes átengedését, mely nyilvános pályázati eljárás útján történik. 
Kollár László bizottság elnöke 
Köszönöm, van-e még valakinek hozzáfőznivalója? 
Muhariné Mayer Piroska aljegyzı 
A 16. szakasz (1) bekezdés a) pontja  vonatkozásában korábban 1 millió forint feletti 
vagyon felett hozhatott a Képviselı-testület döntést, most 2,5 millió forint felett dönt a 
Képviselı-testület. A bizottság más összegre is tehet javaslatot. Minden esetben 
figyelni kell a jogszabályokra, az eladott vagyon nem veszélyeztetheti a mőködést. 
Kollár László bizottság elnöke 
Köszönöm. Van-e még egyéb hozzászólás? Nincs. Szavazásra teszem fel a kérdést. 
Aki elfogadásra javasolja Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének az 
önkormányzat vagyonáról szóló 2012. évi rendelet-tervezetét, kérem, kézfelemeléssel 
jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
5/2012. (IV. 25.) Mg. hat. 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testüle-  
tének …../2012. (….) önkormányzati rendelete az ön-  
kormányzat vagyonáról 

HATÁROZAT 
A Mezıgazdasági és Gazdaságfejlesztési Bizottság elfogadásra javasolja 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének az önkormányzat 
vagyonáról szóló rendelet-tervezetét. 

 Határid ı: 2012. április 26. 
 Felelıs:     A bizottság 
 
Kollár László bizottság elnöke 
Tekintettel arra, hogy napirendi pontunk végéhez érkeztünk, megkérdezem, hogy van-
e még valakinek egyéb hozzászólása, bejelentenivalója? 
Amennyiben nincs, megköszönöm a jelenlevık részvételét, a mai nyílt ülésünket 
ezennel berekesztem, munkánkat a továbbiakban zárt ülés keretében folytatjuk. 

K.mf. 
  Kollár László sk.    Kutasiné Nagy Katalin sk. 
  bizottság elnöke     jegyzı 
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