
                                                                                                                                                

10. 
Előterjesztés 

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
2017. január 26-i ülésére 

 
 
 
 
Tárgy: A Lajosmizse külterületén elhelyezkedő, 0394/59 helyrajzi szám alatti ingatlant 
érintő telekalakítással kapcsolatos vázrajz változása  
 

 
 
 
                              
Az előterjesztést készítette:                                    dr. Tóth Andrea 
       irodavezető 

       Jegyzői Iroda        
 
     

 
 
 
Véleményezésre és tárgyalásra megkapta:      Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 
  Mezőgazdasági Bizottság 
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Előterjesztés  
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

2017. január 26-i ülésére 
 
Tárgy: A Lajosmizse külterületén elhelyezkedő, 0394/59 helyrajzi szám alatti ingatlant 
érintő telekalakítással kapcsolatos vázrajz változása 
 
Ikt.sz: LMKOH/771/2/2017. 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Képviselő-testület a 2016. december 15. napján tartott ülésén tárgyalta egyebek mellett „A 
Lajosmizse külterületén elhelyezkedő, 0394/59 helyrajzi szám alatti ingatlannal kapcsolatos 
döntések meghozatala” tárgyú előterjesztést, és meghozta a 159/2016. (XII. 15.) határozatot.  
A tárgyi határozatban úgy döntött a Képviselő-testület, hogy a határozat 2. pontjában 
meghatározott feltétellel hozzájárul az előterjesztés mellékletét képező 148/2016 munkaszámú 
változási vázrajz szerinti telekalakításhoz. A tárgyi határozat 3. pontjában a Képviselő-testület 
felhatalmazott az előterjesztés mellékletét képező 148/2016 munkaszámú változási vázrajz 
aláírására, továbbá a tárgyi határozat végrehajtása érdekében szükséges további intézkedések, 
valamint nyilatkozatok - különös tekintettel a telekalakítást engedélyező határozatban 
biztosított fellebbezési jogról lemondásra vonatkozó nyilatkozat - megtételére.  
 
A határozat alapján megkötendő szerződés, valamint változási vázrajz aláírására 2017. január 
16. napján került sor. A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatala a 
tárgyi változási vázrajzot a 2016. december 13. napján módosította a jelen előterjesztésem 
melléklete szerint.  A tárgyi módosítás azonban olyan időpontban történt, hogy a testület elé 
terjesztésére nem volt mód a decemberi előterjesztésben. Tekintettel arra, hogy a tárgyi 
módosítás a Képviselő-testület által meghozott 159/2016. (XII. 15.) határozatot 
érdemben nem érinti, a változási vázrajz 2017. január 16. napján aláírásra került.  
 
A fent írtak alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a jelen tájékoztatásomat 
elfogadni szíveskedjen. 
 

Határozat-tervezet 
 
…../2017. (…) ÖH. 
A Lajosmizse külterületén elhelyezkedő, 0394/59 helyrajzi szám alatti ingatlant érintő 
telekalakítással kapcsolatos vázrajz változása 
 

Határozat 
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Lajosmizse 
külterületén elhelyezkedő, 0394/59 helyrajzi szám alatti ingatlant érintő telekalakítással 
kapcsolatos vázrajz változásról szóló előterjesztést elfogadja. 
 
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2017. január 26. 

 
Lajosmizse, 2017. január 18. 
         Basky András sk. 
             polgármester 
  



3 
 

előterjesztés melléklete: 
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