
Lajosmizse Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének Mezőgazdasági, Kör- 
nyezetvédelmi és Városstratégiai Bizottsága 
Ikt. sz:LMKOH/763-3/2020. 
 

A Mezőgazdasági, Környezetvédelmi és Városstratégiai 
Bizottság 2020. január 22-én megtartott 

üléséről készült jegyzőkönyv 
 
 
 
Az ülésen hozott határozatok száma és tárgya: 
 
1/2020. (I. 22.) MKVB hat. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-

testületének Mezőgazdasági Környezetvédelmi és 
Városstratégiai Bizottsága Ügyrendjének 
elfogadása 

2/2020. (I. 22.) MKVB hat. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-
testületének …../2020. (….) önkormányzati 
rendelete a nem közművel összegyűjtött 
háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 
közszolgáltatás helyi szabályairól szóló 3/2014. 
(II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról 

3/2020. (I. 22.) MKVB hat. Beszámoló a Duna-Tisza közi  Hulladék- 
gazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormány- 
zati Társulás 2019. évi működéséről 

4/2020. (I. 22.) MKVB hat. A Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási  
és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás  
Társulási Megállapodásának II. sz. módosítása  

5/2020. (I. 22.) MKVB hat. Előzetes állásfoglalás a Lajosmizse, Dózsa Gy. út 
123. sz. alatti ingatlan (volt Szülőotthon) 
hasznosítására – bérbeadás útján 

6/2020. (I. 22.) MKVB hat. Előzetes állásfoglalás a Lajosmizse, Dózsa Gy. út 
123. sz. alatti ingatlan (volt Szülőotthon) 
hasznosítására – értékesítés útján 
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JEGYZŐKÖNYV 

 
 
 
Készült: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Mezőgazdasági, 
Környezetvédelmi és Városstratégiai Bizottsága 2020. január 22-én, du: 15.47 órakor 
megtartott bizottsági ülésről. 
 
Jelen vannak:  Lukács Józsefné bizottság elnöke 
   Cseh Katinka  bizottság tagja 
   Bagó István  bizottság tagja 
   Borbély Ella  bizottság tagja 
   Sápi Tibor   bizottság tagja 
 
Tanácskozási joggal megjelentek: Basky András polgármester 
      dr. Balogh László jegyző 
      Muhariné Mayer Piroska aljegyző 
      Kasnyikné Földházi Tünde környezetvédelmi 
      referens 
      Belusz László települési képviselő 
 
Jegyzőkönyvvezető: Márton Györgyné 
 
Lukács Józsefné bizottság elnöke 
Tisztelettel köszöntöm a mai ülésünkön megjelenteket. Megállapítom, hogy ülésünk 
határozatképes, mert az 5 fő bizottsági tagból mind az 5 fő jelen van. A meghívót 
mindenki megkapta, az abban foglalt napirendi pontok mindenki előtt ismertek. 
Kérdezem, hogy van-e valakinek ezen kívül módosításra, illetve kiegészítésre 
javaslata? Amennyiben nincs, s egyetértünk a meghívó szerinti napirendi pontokkal, 
kérem, kézfelemeléssel jelezzük. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi napirendi pontok tárgyalását fogadta el: 
 
 
Napirendi pontok:      Előterjesztő: 
 

Napirend 
 

Előterjesztő 

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Mezőgazdasági, 
Környezetvédelmi és Városstratégiai Bizottsága Ügyrendjének elfogadása 
 

Lukács Józsefné 
MKVB elnök 
 

I. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének…/2020. (…) 
önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 
begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás helyi szabályairól szóló 3/2014. (II.28.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 
II. Tájékoztatás a közérdekű szolgáltató beszámolójával kapcsolatban 

Basky András 
     polgármester 
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/KT ülés 1. napirendi pontja/ 

 
I. Beszámoló a Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi 
Önkormányzati Társulás 2019. évi működéséről 

  II. A Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati    
Társulás Társulási Megállapodásának II. sz. módosítása/KT ülés 4. napirendi pontja/ 

 

     Basky András 
  polgármester 

Előzetes állásfoglalás a volt Szülőotthon hasznosítására /KT ülés 7. napirendi pontja/ 
 

     Basky András 
  polgármester 

Egyebek  

 
Lukács Józsefné MKVB elnök 
Az ülés jegyzőkönyvét aláírással hitelesíteni kell, hitelesítőt kell választani. Én 
javaslom Borbély Ella bizottsági tagot a jegyzőkönyv hitelesítőjének. Kérdezem, hogy 
vállalja-e most és a következő időszakban állandóan is? 
Borbély Ella bizottsági tag 
Igen, vállalom. 
Lukács Józsefné MKVB elnök 
Megkérdezem, hogy aki elfogadja, hogy a mai ülés jegyzőkönyvének aláírója Borbély 
Ella bizottsági tag legyen, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- elfogadta a mai ülés jegyzőkönyvének aláírójaként Borbély Ella bizottsági tagot. 
Ezt követően térjünk rá a napirendi pontok tárgyalására. 
 
1./ Napirendi pont 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Mezőgazdasági 
Környezetvédelmi és Városstratégiai Bizottsága Ügyrendjének elfogadása 
Lukács Józsefné elnök 
Felkérem Muhariné Mayer Piroska aljegyző asszonyt, hogy ismertesse az anyagot. 
Muhariné Mayer Piroska aljegyző 
A novemberi bizottsági ülésen elfogadásra került a Pénzügyi Ellenőrző és 
Mezőgazdasági Bizottság és az Önkormányzati Bizottság ügyrendje. A Képviselő-
testület 2019. decemberben SzMSz módosítással úgy döntött, hogy külön bizottságot 
hoz létre a pénzügyi feladatok ellátásra és a mezőgazdasági ügyek ellátására. Most sor 
kerül a Mezőgazdasági Környezetvédelmi és Városstratégiai Bizottság Ügyrendjének 
elfogadására. Ebben az esetben lehetőség van egy állandó jegyzőkönyv hitelesítőt 
választani. Itt is célszerű lenne, mint a másik bizottságokban, mert akkor nem kell 
minden ülésen jegyzőkönyv hitelesítőt választani. Ebben az esetben  az aláíró neve 
bekerül az Ügyrend I. fejezet 3. pontjába is. Ez az Ügyrend az elfogadását követően 
lép hatályba. 
Lukács Józsefné MKVB elnök 
Köszönöm. Megkérdezem, hogy Borbély Ella bizottsági tagon kívül van-e valaki más 
személyre javaslat jegyzőkönyv hitelesítésére. Nincs. 
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Kérdezem, hogy aki elfogadja, hogy Borbély Ella bizottsági tag bekerüljön az 
Ügyrendbe, mint a Bizottság állandó jegyzőkönyv hitelesítője, és ezzel kiegészülve az 
Ügyrendet is, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
1/2020. (I. 22.) MKVB hat. 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
Mezőgazdasági Környezetvédelmi és Városstratégiai Bizottsága 
Ügyrendjének elfogadása 

HATÁROZAT 
 

    
 
1. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Mezőgazdasági, 

Környezetvédelmi és Városstratégiai Bizottsága a Bizottság Ügyrendjét az 
előterjesztés melléklete szerint állapítja meg. 

 
 

2. A Mezőgazdasági, Környezetvédelmi és Városstratégiai Bizottság jegyzőkönyvét 
Lukács Józsefné elnök és Borbély Ella bizottsági tag írja alá. 

 
3. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Mezőgazdasági, 

Környezetvédelmi és Városstratégiai Bizottsága Ügyrendje a határozat 
elfogadásával lép hatályba. 

 
 

Felelős:      Mezőgazdasági, Környezetvédelmi és Városstratégiai Bizottság 
Határidő: 2020. január 22. 
 
 
2./ Napirendi pont 
I. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének …../2020. (….) 
önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 
begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás helyi szabályairól szóló 3/2014. (II. 28.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 
II. Tájékoztatás a közérdekű szolgáltató beszámolójával kapcsolatban 
Lukács Józsefné elnök 
Az előterjesztést készítette Kasnyikné Földházi Tünde környezetvédelmi referens, 
felkérem, hogy terjessze az ülés elé a napirendet. 
Kasnyikné Földházi Tünde környezetvédelmi referens 
Tisztelt Bizottság! 
A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 
közszolgáltatásról szóló rendelet módosítást azért kell most a bizottságnak tárgyalni, 
mert egy két pontban szükségeltetik a rendelet módosítása. Az előző évben tárgyaltuk 
azt, hogy miután nem érkezett be pályázat a szolgáltatás végzésére, ezért ki kellett 



 5

jelölni szolgáltatót a tevékenység végzésére. A Katasztrófavédelmi Hatóság a Faragó 
Környezetvédelmi Kft-t jelölte ki, akinek a szolgáltatás végzési ideje tavaly 
decemberben lejárt. Ellátási időtartamát meg kell hosszabbítani 2020. december 31-ig 
az új kijelölésnek megfelelően. 
Az ülést megelőzően kapott a bizottság egy kiosztós anyagot, ami annyival egészült ki 
az eredeti anyaghoz képest, hogy a székhelye is megváltozott a közszolgáltatónak, 
eddig Budapest volt és áthelyezték Inárcsra. Ezt is módosítanánk.  
A rendeletnek az egységes szerkezetében látjuk azt, hogy a felhatalmazó 
rendelkezések a korábbi jogszabályoknak feleltek meg és most  ezt is a hatályos 
rendelethez igazítanánk. Három tétel van, ami miatt módosulna a rendelet. 
Az előterjesztés II. pontjában általános tájékoztatást adtam arról, hogy a közszolgáltató 
beszámolót fog küldeni, de nem érkezett meg január 15-ig. Ennek oka, hogy az 
Energetikai Hivatal nem fogadta be az anyagát, és ezen dolgozik. 
A szerződés ettől függetlenül aláírásra került, zökkenőmentes a szolgáltatás, a 
tevékenységet január 1-től el kell látni. 
Az árak nem változnak, 4.015.- Ft+ÁFA/ürítési alkalom, 421.- Ft/m3+ÁFA az 
ártalmatlanítás díja, amit a lakosoknak meg kell fizetni.  
Öt évet nem haladhatja meg a kijelölési időszak. Most három éve, hogy van ez a 
kényszer kijelölés, még két évig lehet ezt megtenni. 
Lukács Józsefné bizottság elnöke 
Köszönöm. Lényeg, hogy működik a hulladékszállítási közszolgáltatás. Kérdés, 
észrevétel van-e az elhangzottakhoz? Amennyiben nincs szavazásra teszem fel a 
kérdést. 
Aki elfogadja Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a nem 
közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási 
helyi szabályairól szóló 3/2014. (II. 28.) önkormányzati rendeletének módosítását a 
kiosztott anyag szerint, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt – az alábbi határozatot hozta: 
 
2/2020. (I. 22.) MKVB hat. 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
…../2020. (….) önkormányzati rendelete a nem közművel  
összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó  
közszolgáltatás helyi szabályairól szóló 3/2014. (II. 28.)  
önkormányzati rendelet módosításáról 

HATÁROZAT 
 
  Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Mezőgaz- 

dasági Környezetvédelmi és Városstratégiai Bizottsága elfogadásra  
javasolja a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 
begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás helyi szabályairól szóló 3/2014. 
(II.28.) önkormányzati rendelet módosítását a kiosztott anyag szerint. 
Határidő: 2020. január 22. 

       Felelős:     MKVB 
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Lukács Józsefné elnök 
A közérdekű szolgáltató beszámolóját így most nem tudjuk tárgyalni. 
 
Borbély Ella bizottsági tag 16.10 órakor eltávozott, a bizottság a továbbiakban 4 fővel 
határozatképes. 
 
 
3./ Napirendi pont 
I. Beszámoló a Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi 
Önkormányzati Társulás 2019. évi működéséről 
II. A Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi 
Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának II. sz. módosítása 
Lukács Józsefné elnök 
Az előterjesztést készítette Kasnyikné Földházi Tünde környezetvédelmi ügyintéző, 
kérném, hogy terjessze az ülés elé az anyagot. 
Kasnyikné Földházi Tünde környezetvédelmi ügyintéző 
Lajosmizse Város Önkormányzata is tagja a Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási és 
Önkormányzati Társulásnak. Az előző évek gyakorlata szerint ez a Társulás feladata, 
hogy beszámoljon éves működéséről, így az előterjesztésnek az első része az általuk 
előkészített beszámolóról szól, és azt szeretnék, hogy elfogadásra kerüljön. 
Második része az előterjesztésnek a társulási megállapodásnak a 2. számú módosítása, 
amelyre azért van szükség, mert az önkormányzati választások  miatt több településen 
megváltoztak a megválasztott polgármesterek nevei és a lakosságszám szavazati 
arányok. Ezek kerültek átvezetésre a Társulási Megállapodásban és azt kéri a Társulás, 
hogy valamennyi társulási tagi önkormányzat készítse elő, és szülessen döntés a 
Társulási Megállapodás módosításnak elfogadásáról. Egy kicsi észrevételünk lett a  
Társulási Megállapodással kapcsolatban. Véletlenszerűen történhetett az elírás a 
jogszabályi hivatkozásra, és ezt itt a határozatban észrevételezzük, és hogy a Társulási 
Megállapodás előzménye II. fejezet 2. pontjában biztos, hogy a helyi önkormányzati 
képviselők és polgármesterek választásáról szóló törvény helyett a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló törvényre gondoltak, hiszen annak van 146. szakasza. Ennyi 
észrevétellel, ezzel a szövegmódosítással fogadjuk el, és felhatalmazza majd a testület 
a polgármestert, hogy aláírásra kerülhessen a Társulási Megállapodás. Erről szólna az 
előterjesztés. 
Basky András polgármester 
Ez ügyben Orbán Csabával sikerült beszélni, vagy valakivel? 
Kasnyikné Földházi Tünde környezetvédelmi referens 
Én kerestem, akkor megbeszélésen volt. Akivel beszéltem, azt mondta, hogy átadja 
neki az üzenetet. Kértem, hogy – amennyiben ők nem módosítanák az anyagot, 
küldjék el a központi e-mail címünkre.  Ezzel kapcsolatban még nem érkezett semmi. 
Tegnap az érkezett, hogy érdeklődtek, hogy melyik önkormányzat mikor tárgyalja, 
mert számos önkormányzattól még nem kaptak visszajelzést. Visszaírtam nekik, hogy 
mikor tárgyaljuk, s hogy a döntést követően soron kívül fogom nekik megküldeni a 
határozatokat. 
Basky András polgármester 
Köszönöm. 
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Lukács Józsefné elnök 
Köszönöm.  
Szeretném megkérdezni, hogy az előterjesztéshez, illetve a két határozat-tervezethez 
van-e valakinek hozzászólása? Nincs. 
Aki elfogadja a Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi 
Önkormányzati Társulás 2019. évi működéséről szóló beszámolót, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
3/2020. (I. 22.) MKVB hat. 
Beszámoló a Duna-Tisza közi  Hulladék- 
gazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati 
Társulás 2019. évi működéséről 

HATÁROZAT 
 
   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
   Mezőgazdasági Környezetvédelmi és Városstratégiai Bizottsága 
   elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a Duna-Tisza közi 
   Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Tár- 
   sulás 2019. évi működéséről szóló beszámolót. 
   Határidő: 2020. január 23. 
   Felelős:     Bizottság 
 
 
Lukács Józsefné elnök 
Aki elfogadja a Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi 
Önkormányzati Társulás Társulási megállapodásának II. sz. módosítását a határozat-
tervezet szerint, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt – az alábbi határozatot hozta: 
4/2020. (I. 22.) MKVB hat. 
A Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási  
és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás  
Társulási Megállapodásának II. sz. módosítása  
 

HATÁROZAT 
 
   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Mező- 
   gazdasági Környezetvédelmi és Városstratégiai Bizottsága elfoga- 
   dásra javasolja a Képviselő-testületnek a Duna-Tisza közi Hulla- 
   dékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás 
   Társulási megállapodásának II. sz. módosítását az előterjesztés ha- 
   tározat-tervezete szerint. 
   Határidő: 2020. január 23. 
   Felelős:     Bizottság 
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4./ Napirendi pont 
Előzetes állásfoglalás a volt Szülőotthon hasznosítására 
Lukács Józsefné elnök 
Van egy vállalkozó, akit érdekel, és szeretné kibérelni, amennyiben bérbe adjuk az 
épületet. A holnapi napon meg fogjuk újra tekinteni. 
Belusz László bizottsági tag 
Teljesen rendben van, használatban van az épület, mert a Családsegítő Szolgálat az 
adományokat ott fogadja és osztja. Fűtés rendszer, melegvíz rendszer rossz. 
Lukács Józsefné elnök 
Felkérem Szilágyi Ödönt, hogy mondjon néhány szót. 
Szilágyi Ödön irodavezető 
Szülőotthon 2013. óta kihasználatlan, az önkormányzatnak hasznot nem termel. 
Többször próbáltuk hasznosításra kijelölni. 56 millió forint a becsült értéke az 
ingatlannak. 
Basky András polgármester 
Ha jó célt tudunk neki, akkor hasznosítjuk, ha nem, akkor eladjuk. 
Szilágyi Ödön irodavezető 
A külső homlokzatát a helyi védettség miatt meg kell tartani, ezért ilyen magas a 
felértékelés értéke. Akár bérbe adjuk, akár eladjuk, meg kell tartani a külső 
homlokzatot. A belső gépészetet fel kell újítani, a nyílászárókat is fel kell újítani a 
homlokzaton a meglévő osztásokat meg kell tartani. Bérleti díj az előterjesztésben 
irányszám, hogy milyen értéken adunk ki lakást nem lakás céljára. 
Nincs a rendeletben semmi összeg, azt árverésen lehet versenyeztetni. A testület 
határozná meg, hogy az induló ár mennyi legyen. Sárközi Annamária felújítaná, és 
nem fizetne bérleti díjat. 
Belusz László bizottsági tag 
Két dolgot kellene mérlegelni, ha bérbe adjuk, akkor az önkormányzatnak túl nagy 
hasznot nem fog hozni, átalakítja és lelakja. Értéke nem lesz nagyobb az épületnek. Ha 
abban gondolkodunk, részünkről ez a bérleti díjas dolog nem jó. 
Basky András polgármester 
Abban van jelentősége, hogy az épület megmarad. Amit fontosnak tartok a következő 
időszakra, hogy egy ilyen jellegű szolgáltatás legyen Lajosmizsén. Ha azt mondom, 
hogy értékesítjük ezt az ingatlant, beleírom, hogy erre a célra hasznosítsa. Ha 
valakinek idős hozzátartozója van, s nem tudja vállalni a gondozását munkahelye 
miatt, évekbe kerül, míg valaki be tudjon kerülni egy idősotthonba. 
Egy piaci alapon hivatalosan működő időseket ellátó egység létrehozását fontosnak 
tartom. Központi helyen lévő épületről beszélünk, az egyedül maradt, magát nem 
teljesen ellátni tudó emberek számára megfelelő lenne. Az Önkormányzatnak kötelező 
feladata lenne az idősek ellátása. Az EGYSZI-nek sok adománya van, amit szét tudnak 
osztani. Idáig nem volt jelentkező, kérdés, hogy bérbe adjuk-e, vagy sem. Ha eladjuk, 
akkor nincs miről beszélni. Ha bérbe adjuk, akkor megmarad az épületünk. 
Muhariné Mayer Piroska aljegyző 
Üzleti alapon az idősek otthona a gyakorlatban úgy működik, hogy van egy beugró, 
azaz egy bizonyos összeggel valaki egy használati jogot vesz arra, hogy ő élete végéig 
azt a lakrészt használhassa, és erre van egy havonta fizetendő összeg, amit az 
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ellátásért, rezsiért fizet. Ez függ attól, hogy ez mennyire komfortos, hol van a helye. A 
kérelmező azt sem tudja, hogy ez az ingatlan megfelel-e 20 főre. Azért hangzott el az 
előző bizottsági ülésen, hogy kérjen előzetes szakhatósági állásfoglalásokat olyan 
szervektől, aki kiadja neki az engedélyt. Ha ő ezt kialakítja ebben a konstrukcióban, 10 
év múlva mi lesz azzal az időssel, aki megveszi a használati jogot, ha például az 
Önkormányzatnak szüksége van az épületre? 
Sápi Tibor bizottsági tag 
Ez az épület nincs túl jó minőségben, nagyon sok mindent meg kell oldani. Úgy 
tudom, hogy van rá másik érdeklődő is. 
Lukács Józsefné bizottság elnöke 
Hozzászólás, javaslat van-e még a napirenddel kapcsolatban? Nincs. Szavazásra 
teszem fel a kérdést. 
Két határozat-tervezet van, az I. a bérbeadás, a második az értékesítés mellett foglal 
állást. 
Kérdezem, hogy aki azzal ért egyet, hogy a volt Szülőotthon épülete bérbeadás útján 
kerüljön hasznosításra, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 0 igen, 0 tartózkodás és 4 ellenszavazattal – az alábbi 
határozatot hozta: 
 
5/2020. (I. 22.) MKVB hat. 
Előzetes állásfoglalás a Lajosmizse, Dózsa Gy. út 123. sz. 
alatti ingatlan (volt Szülőotthon) hasznosítására –  
bérbeadás útján 

HATÁROZAT 
 
   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Mező- 
   gazdasági Környezetvédelmi és Városstratégiai Bizottsága nem ja- 
   vasolja a Képviselő-testületnek a Lajosmizse, Dózsa Gy. út. 123.  
   sz. alatti ingatlan (volt Szülőotthon) hasznosítását bérbeadás út- 
   ján. 
   Határidő: 2020. január 23. 
   Felelős:     MKVB 
 
Lukács Józsefné elnök 
Aki a volt Szülőotthon épületének hasznosítását értékesítés útján javasolja, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
 
6/2020. (I. 22.) MKVB hat. 
Előzetes állásfoglalás a Lajosmizse, Dózsa Gy. út 123. sz. 
alatti ingatlan (volt Szülőotthon) hasznosítására –  
értékesítés útján 
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HATÁROZAT 
 

 
   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Mező- 
   gazdasági Környezetvédelmi és Városstratégiai Bizottsága elfo- 
   gadásra javasolja az előterjesztés II. határozat-tervezetét. 
   Határidő: 2020. január 23. 
   Felelős:    MKVB 
 
 
3./ Napirendi pont 
Egyebek 
Lukács Józsefné elnök 
Kérdezem a bizottságot, hogy az egyebekben van-e valakinek még kérdése, felvetése? 
Nincs. Megköszönöm a jelenlevők részvételét, a mai ülésünket ezennel berekesztem 
17.00 órakor. 

 
 

K.mf. 
 
 
 
 
  Lukács Józsefné    Borbély Ella 
  MKVB elnök    MKVB tagja 
        jkv. aláírója 
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Lajosmizse Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének Mezőgazdasági, Kör- 
nyezetvédelmi és Városstratégiai Bizottsága 
Ikt. sz:LMKOH/763-3/2020. 

K I V O  N A T  
 

A Mezőgazdasági, Környezetvédelmi és Városstratégiai 
Bizottság 2020. január 22-én megtartott 

üléséről készült jegyzőkönyvből 
 
Kihagyva a kihagyandók ….. 
 
1/2020. (I. 22.) MKVB hat. 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
Mezőgazdasági Környezetvédelmi és Városstratégiai Bizottsága 
Ügyrendjének elfogadása 

HATÁROZAT 
 

1. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Mezőgazdasági, 
Környezetvédelmi és Városstratégiai Bizottsága a Bizottság Ügyrendjét az 
előterjesztés melléklete szerint állapítja meg. 

 
 

2. A Mezőgazdasági, Környezetvédelmi és Városstratégiai Bizottság 
jegyzőkönyvét Lukács Józsefné elnök és Borbély Ella bizottsági tag írja alá. 

 
3. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Mezőgazdasági, 

Környezetvédelmi és Városstratégiai Bizottsága Ügyrendje a határozat 
elfogadásával lép hatályba. 

 
Felelős:      Mezőgazdasági, Környezetvédelmi és Városstratégiai Bizottság 
Határidő: 2020. január 22. 
 
Kihagyva a kihagyandók …. 

K.mf. 
 
 
  Lukács Józsefné s.k.   Borbély Ella s.k. 
        MKVB elnök      MKVB tagja 
        jkv. aláírója 
 
 
Kivonat hiteléül:      Márton Györgyné 
    jkv.vez. 
 


