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JEGYZŐKÖNYV 

 

 

 

Készült: A Mezőgazdasági Bizottság 2019. szeptember 24-én, kedden reggel 8.00  

                órakor a Városháza Dísztermében megtartott bizottsági ülésről. 

 

Jelen vannak:  Fekete Zsolt  bizottság elnöke 

Orbán Antal  bizottság tagja 

Sápi Zsomborné bizottság tagja 

   Kollár László bizottság tagja 

 

Péli Szilveszter bizottsági tag bejelentéssel van távol az ülésről. 

 

 

Tanácskozási joggal megjelentek: Basky András polgármester 

      dr. Balogh László jegyző 

      Kovács Gábor települési főépítész 

      Bognár Lajosné kérelmező 

       

Jegyzőkönyvvezető: Márton Györgyné 

 

Fekete Zsolt MB elnök 

Tisztelettel köszöntöm a mai bizottsági ülésünkön megjelenteket. Megállapítom, hogy 

ülésünk határozatképes, mert az 5 fő bizottsági tagból 4 fő jelen van.  

Jegyzőkönyv hitelesítőnek javaslom Orbán Antal bizottsági tagot. Aki ezzel egyetért, 

kérem, kézfelemeléssel jelezze. 

Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 

volt,  – a mai ülés jegyzőkönyv hitelesítőjének Orbán Antalt választotta. 

A meghívót mindenki megkapta, az abban foglalt napirendi pontok mindenki előtt 

ismertek. 

Kérdezem, hogy van-e még valakinek egyéb módosításra, illetve kiegészítésre 

javaslata?  

Amennyiben nincs, s egyetértünk a meghívó szerinti napirendi pontok tárgyalásával, 

kérem, kézfelemeléssel jelezzük. 

Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 

volt- az alábbi napirendi pontok tárgyalását fogadta el: 

 

Napirendi pontok:       Előterjesztő: 

  

1./ Lajosmizse, Mizse külterületén elhelyezkedő, 0407/100.   Basky András 

      helyrajzi szám alatti út nyomvonalának módosítása polgármester 

 

2./ Egyéb 
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1./ Napirendi pont  

Lajosmizse, Mizse külterületén elhelyezkedő, 0407/100. helyrajzi szám alatti út 

nyomvonalának módosítása 

Fekete Zsolt MB elnök 

Bognár Lajosné útnyomvonalának módosítását tárgyaljuk. Kérem Kovács Gábor 

települési főépítészt, hogy mondjon erről néhány szót. 

Kovács Gábor települési főépítész 

A nyomvonal megváltoztatásának, az út egy szakasza áthelyezésének az oka, hogy 

természetben a 0407/131 helyrajzi számú ingatlan út melletti részén lévő kút az 

ingatlan-nyilvántartás térképe szerint az út területére esik. Papíron az út nem ott van, 

ahol a valóság.  

A kút akadály nélküli üzemeltetéséhez, adminisztrálásához szükséges az ingatlan 

viszonyoknak is a rendezése. 

Az út mindkét oldalán saját tulajdona van az ügyfélnek. A kút érdekében úgy ítélte 

meg, hogy neki a kút fontos, de mivel önkormányzati tulajdont érint, ezért szükség van 

az Önkormányzat beleegyezéséhez, jóváhagyásához. 

Tekintettel arra, hogy az út mindkét oldalán egyazon tulajdonos ingatlanai vannak, így 

a vélhetően térképi hiba jellegű probléma (azaz nem az út lett áthelyezve) úgy 

korrigálható, ha a telekalakítás szerinti vázrajz végrehajtásra kerül. A kutat kérelmező 

a saját tulajdonában szeretné, ha lenne. 

Orbán Antal MB tag 

Régebben a kimérések nem voltak pontosak. 

Kovács Gábor települési főépítész 

Van egy 300 m út, ami rossz helyen van. 

Orbán Antal MB tag 

Ennek anyagi vonzata mennyi? 

Kovács Gábor települési főépítész 

Az Önkormányzat részéről semmi, az ügyfél azt vállalta, egyébként 100-150.000.- Ft-

os költségről beszélünk. 

dr. Balogh László jegyző 

A csereszerződést nekünk kellene előkészíteni? 

Bognár Lajosné kérelmező 

Igen, azt szeretném kérni. 

Fekete Zsolt MB elnök 

Rendszerváltáskor valószínű nem megfelelően voltak kimérve a területek. 

Kollár László MB tag 

Ezt mindenképpen támogatni szükséges. 

Fekete Zsolt MB elnök 

Kérdés van-e a kérelmező részéről? 

Bognár Lajosné kérelmező 

Nincs. 

Fekete Zsolt MB elnök 

Aki a határozat-tervezettel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 

Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 

volt- az alábbi határozatot hozta: 
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20/2019. (IX. 24.) MB hat. 

Lajosmizse, Mizse külterületén elhelyezkedő,  

0407/100. helyrajzi szám alatti út nyomvonalának  

módosítása 

HATÁROZAT 

 

   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Me- 

   zőgazdasági Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-tes- 

   tületnek az előterjesztés határozat-tervezetét. 

    

   Határidő: 2019. szeptember 26. 

   Felelős:     MB 

 

 

2./ Napirendi pont 

Egyebek 

Fekete Zsolt MB elnök 

Kérdezem, hogy van-e valakinek hozzászólása, bejelentenivalója? 

Én el kívánom mondani, hogy a Kónya köves útnál nagyon sok a gödör. Miért? 

Basky András polgármester 

Amikor a kátyúzás volt, a keretbe nem fért bele. Forrást kellene hozzá keresni. 

Fekete Zsolt MB elnök 

A Csikó dűlőn is vannak kátyúk. 

Basky András polgármester 

Köszönöm a jelzést. 

Kollár László MB tag 

Alsólajoson a felüljáró sarkában van egy dűlőút, ahol az útszéli fák beleérnek az útba, 

zavarják az ott közlekedők látási viszonyait, nehezíti a közlekedést. A tulajdonos 

szóvá tette, hogy miért vágom le a gallyakat. Én mondtam, hogy el nem viszem a 

levágott ágakat, a biztonságosabb közlekedés érdekében teszem. 

Fekete Zsolt MB elnök 

Szeretném, ha az utak javítva lennének. 

Basky András polgármester 

Köszönöm. Földházi Zoltán park ágazati vezetőnek is jelezni kellene ezt a problémát. 

Fekete Zsolt MB elnök 

Köszönöm. Kérdezem, hogy van-e még valakinek egyéb kérdése, bejelentenivalója. 

Amennyiben nincs, megköszönöm a jelenlevők részvételét, a mai ülésünket ezennel 

berekesztem 8.20 órakor. 

 

 

K.mf. 

 

   Fekete Zsolt     Orbán Antal 

   MB elnök     MB tagja 

         jkv. aláírója 
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