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JEGYZŐKÖNYV 
 
 
Készült: A Pénzügyi Ellenőrző Bizottság és a Mezőgazdasági Bizottság 2018. június 
26-án, (kedden) reggel 8.00 órakor, a Városháza Dísztermében megtartott együttes  
n y í l t bizottsági üléséről. 
 
Jelen vannak: Pénzügyi Ellenőrző Bizottság részéről: 
   Sebők Márta   bizottság elnöke 
   Belusz László bizottság tagja 
   Sápi Zsomborné bizottság tagja 
 
Keresztes Ferenc és dr. Török Tamás bizottsági tag bejelentéssel van távol az ülésről. 
    
   Mezőgazdasági Bizottság részről: 
   Orbán Antal  bizottság tagja 
   Fekete Zsolt  bizottság tagja 
   Péli Szilveszter bizottság tagja 

Kollár László bizottság tagja 
 
Keresztes Ferenc bizottság elnöke bejelentéssel van távol az ülésről. 
 
Tanácskozási joggal megjelentek: Basky András polgármester 
      dr. Balogh László jegyző 

Muhariné Mayer Piroska aljegyző 
Sápi Tibor alpolgármester 

      Rostásné Rapcsák Renáta int. ref. 
      Farkasné Őze Angéla irodavezető 
      Szilágyi Ödön irodavezető 
      Mezeiné Hrubos Henriette csop.vez. 
      Józsáné dr. Kiss Irén tanácsnok 
      Koós Katalin Petőfi Népe 
      Gulyás Attiláné pénzügyi irodavezető 
      Kovács Gábor települési főépítész 
 
 
       
Jegyzőkönyvvezető: Márton Györgyné 
 
Sebők Márta PEB elnök 
Tisztelettel köszöntöm a mai együttes bizottsági ülésünkön megjelenteket. 
Megállapítom, hogy a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság határozatképes, mert az 5 főből  3 
fő van jelen. Keresztes Ferenc és dr. Török Tamás bizottsági tagok bejelentéssel 
vannak távol az ülésről. 
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Mivel Keresztes Ferenc MB elnök nincs jelen az ülésen, a Mezőgazdasági 
Bizottságnak választania kell tagjai közül levezető elnököt. A bizottság javaslata, hogy 
a mai MB ülést Fekete Zsolt bizottsági tag vezesse. Kérdezem a Mezőgazdasági 
Bizottság tagjait, hogy ezzel egyetértenek-e? Megállapítom, hogy a Mezőgazdasági 
Bizottság tagjai 3 igen szavazattal – 1 tartózkodással - a mai ülés levezető elnökének 
megválasztották Fekete Zsolt bizottsági tagot, ezzel át is adom a szót Fekete Zsolt 
levezető elnöknek. 
Fekete Zsolt MB levezető elnök 
Tisztelettel köszöntöm én is a mai együttes bizottsági ülésünkön megjelenteket. 
Megállapítom, hogy a Mezőgazdasági Bizottság határozatképes, mert az 5 fő 
bizottsági tagból 4 fő van jelen. 
Javaslom, hogy a mai ülés jegyzőkönyvének hitelesítője Kollár László bizottsági tag 
legyen. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a Mezőgazdasági Bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, 
tartózkodás nem volt, 1 fő Kollár László nem szavazott  - elfogadta, hogy a mai ülés 
jegyzőkönyv hitelesítője Kollár László bizottsági tag legyen. 
Visszaadom a szót Sebők Márta PEB elnöknek. 
Sebők Márta PEB elnök 
Köszönöm.  
Aki a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság részéről és a Mezőgazdasági bizottság részéről a 
meghívó szerinti napirendi pontokat elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, 
tartózkodás nem volt- a Mezőgazdasági Bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, 
tartózkodás nem volt - az alábbi napirendi pontok tárgyalását fogadta el: 
 
Napirendi pont:        Előterjesztő 
 
1./ Lajosmizse Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájá- Basky András 
     nak elfogadásáról       polgármester 
 
2./ Döntés önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítésre tör- Basky András 
     ténő kijelöléséről       polgármester 
 

Zárt ülés 
 
 
1./ Környezetvédelmi Díj elnyerésére beérkezett pályázat és kép- Basky András 
     viselői javaslatok elbírálása      polgármester 
 
 
 
1./ Napirendi pont 
Lajosmizse Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának elfogadásáról  
Fekete Zsolt MB levezető elnök 
Megkérem Kovács Gábor települési főépítész urat, hogy mondjon erről néhány szót. 
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Kovács Gábor települési főépítész 
Elég terjedelmes az anyag, a meglévő terület településfejlesztési programjainak az 
együttes összevonása, a városi fejlesztést befolyásoló programoknak a 
megvalósításáról szól. A kötött formáját a kormányrendelet írja elő. 
Fő elemei a szegregátumoknak a lehatárolása, az akció területek meghatározása, 
intézkedési irányok meghatározása. 
A Roma város pályázathoz és a Zöld város pályázathoz is szükséges mérföldkő. Az 
ITS egy követelmény, szükségszerű a két pályázathoz ennek az elkészítése. 
Törekedtünk arra, hogy a legtöbb érdemi tartalom legyen benne. 
Az elfogadás június végéig szükséges az ITS és a szegregátumos pályázat 
mérföldkövei kapcsán. 
Fekete Zsolt MB levezető elnök 
Köszönöm. Ezzel kapcsolatban kérdés, hozzászólás, észrevétel? 
Józsáné dr. Kiss Irén tanácsnok 
Ez egy óriási szakmai anyag a maga közel 100 oldalával. Ez már helyzetelemzés. A 
készítő óriási munkát végzett, mert a település eddigi szakmai dokumentációit rendezi 
össze a most futó uniós programokkal. 
Egyetlen egy észrevételem van a 8. oldalon: részletezi a település bemutatását és a 
humán infrastruktúrát, hogy Lajosmizsén az egészségügyi központot ki kell alakítani. 
Ez már ki van alakítva. Ezt az egy mondatot jobban meg kell fogalmazni, mert az 
egészségügyi központ kialakítása már megtörtént. „A már megvalósult egészségügyi 
központnak a további fejlesztése”. Ezt kellene beírni helyette. 
Köszönöm. Ennyi az észrevételem. 
Fekete Zsolt MB levezető elnök 
A határozat-tervezet: „Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos 
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet értelmében elfogadja az 
előterjesztés 1. mellékletét képező Integrált Településfejlesztési Stratégiát.” Aki ezzel 
egyetért a Mezőgazdasági Bizottság részéről, kérem, kézfelemeléssel jelezze.  
Megállapítom, hogy a Mezőgazdasági Bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, 
tartózkodás nem volt- az alábbi határozatot hozta: 
 
11/2018. (VI. 26.) MB hat. 
Lajosmizse Város Integrált Településfejlesztési 
Stratégiájának elfogadása 

HATÁROZAT 
 
   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Me- 
   zőgazdasági Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-tes- 
   tületnek az előterjesztés határozat-tervezetét. 
   Határidő: 2018. június 28. 
   Felelős:     MB 
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Sebők Márta PEB elnök 
Aki a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság részéről elfogadja Lajosmizse Város Integrált 
Településfejlesztési Stratégiáját, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, 
tartózkodás nem volt- az alábbi határozatot hozta: 
64/2018. (VI. 26.) PEB hat. 
Lajosmizse Város Integrált Településfejlesztési 
Stratégiájának elfogadása 

HATÁROZAT 
 
   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pén-
   zügyi Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-tes- 
   tületnek az előterjesztés határozat-tervezetét. 
   Határidő: 2018. június 28. 
   Felelős:     PEB 
 
 
2./ Napirendi pont 
Döntés önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítésre történő kijelöléséről 
Fekete Zsolt MB levezető elnök 
A 0401/5. hrsz-ú ingatlan kivett mocsár alrészletből 5000 m2 megvásárlását tervezi 
egy külsős  magánszemély árverés útján. 8 ha területről van szó, 3,5 ha-t szeretne 
megvásárolni. Szennyvíz telep mögötti szikkasztós tó mellett terül el ez a terület. Ez a 
terület az Önkormányzat tulajdona, ide folyik egy csatorna, amely Lajosmizséről 
vezeti el a vizet Felsőlajos, Dabas irányába, s az Ásványvíz üzemnek a plusz vize 
folyik ide. Elég nagy mennyiségű csapadékvíz folyik ide. Itt egy halastavat szeretne 
kialakítani, aki meg szeretné vásárolni.  Azt kell eldönteni, hogy ha eladjuk, csinálunk 
egy halastavat és a vízzel nem tudunk mit kezdeni, hiányzik ez majd, vagy mit 
kezdünk ezzel a helyzettel. 
Árverés útján lenne eladva. 60.- Ft/m2 az induló ár, melyet az ingatlanszakértő 
állapított meg. Ez alacsony ár, kérdés, hogy egyáltalán eladjuk-e vagy sem, ezt át kell 
gondolni. Kérdés, vélemény, hozzászólás van-e? 
Kollár László MB tag 
Véleményem szerint is alá van értékelve, de ha a csatornát lezárják, akkor mi történik? 
Basky András polgármester 
A csatornát lezárni nem lehet. 9 ha-os terület van, aminek 1/3 része a szennyvíztisztító 
telep, ez a terület fogja tudni kezelni a technológiát. A maradék 2/3 területnek az 1/3 
része volna szükséges a szomszédnak, a másik 1/3 része maradna a fő funkciójának. A 
szennyvíztisztító telepnek a kijövő szennyvízre az „D”-20-as csatornába van 
engedélye. Az új szennyvíztisztító telep beüzemelésével megduplázódott a szennyvíz, 
és azt a „D”-20-as csatornába kell engedni, erre van engedélye a BÁCSVÍZ Zrt-nek. 
Ha a területnek az 1/3 részét értékesítjük, kialakul egy olyan tó, ami a másik 
viszonylagosan nagy mennyiségű vizet nem tudja kezelni, ami a Pozsár nevű tóba 
kerül bele. Ha a kivitelező árverésen meg tudja vásárolni, akkor a tón kívül egy új 
csatornát helyez, és ott fog Felsőlajosra folyni a víz. Eddig ez a víz eljutott 
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Felsőlajosig. A víz, miután nagyobb mennyiség érkezik meg, eljut a táborfalvi 
laposokig, vízjogi engedély van arra, hogy ez így működik. Ennek a víznek el kell 
jutni a Dunáig. 
Nekünk a Márka kifolyó vivével nem kell foglalkozni. A Magyarvíz Kft megkapta az 
engedélyt, hogy a vizet oda belevezesse. Ez a csatorna önkormányzati tulajdonú. 
A szennyvíztelep tisztított vize, ha a tó nem lenne, akkor is ebbe az irányba kellene, 
hogy belemenjen. Ennek a víznek a szennyvize el kell, hogy jusson a településről. Az 
a kérdés, ami visszajön a tóba és a csatornába, ez hatással lenne-e tóra és környezetére. 
Ha belemegy a tóba, akkor sokkal tisztább víz fog folyni a csatornába. Ennek a 
tisztított szennyvíznek van olyan hatása, hogy tápanyagok vannak ebben. Ha a 2/3 
területből eladjuk az 1/3 részt, akkor ennek pozitív hatása az, hogy a Magyarvíz  Kft-
nek a felesleges vizét kezeli. A kérdés az, hogy biológiailag hogyan hat a 
csatornarendszerre a kifolyó tisztított szennyvíz. Ha a tóba beleengedjük és úgy megy 
ki és nem kell tisztítani, csak 2-3 évenként a csatornát, az pozitív dolog. Azt kell 
mérlegelni, hogy ha eladunk belőle egy bizonyos területet, akkor egyik oldalon jobban 
járunk, mert a Magyarvíz vize párolog. Végig kell gondolni azt, hogy melyik a jobb, 
hogy ha kisebb területen szikkad a terület, vagy a Magyarvíznek a vize folyik a tóba. 
Akárhogy döntünk, a BÁCSVÍZ Zrt a csatornatisztító. A Magyarvíz is tisztította és az 
Önkormányzat is. 
Kollár László MB tag 
Ez a 2/3 rész el fog értéktelenedni, ha az 1/3 részt eladunk? 
Basky András polgármester 
Nem fog elértéktelenedni. A megközelíthetőség az elkerülőről könnyen megoldható. 
Sápi Tibor alpolgármester 
Nincs leválasztva a szennyvíztisztító telep. Egy osztatlan közös tulajdonban van. 
Basky András polgármester 
Két hasznosíthatósági adat van. Marad így, ahogy van, és a szennyvízkezelésben részt 
vesz. A másik, hogy ha valaki energiát használ és projektet valósít meg. A mocsár 
nekünk nem érték. Egyedül az a kérdés, hogy melyik az a megoldás, amelyiket 
jobbnak találja a testület. Elég-e az 1/3 rész arra, hogy a szennyvíz kifolyjon. A 
Bácsvíz Zrt azt mondta, hogy neki elég a 1/3 terület, oda egy gátat is szeretne építtetni. 
Fekete Zsolt MB levezető elnök 
Ásványvíz telepről kifolyó szennyvíz tud odafolyni a tóba? 
Basky András polgármester 
Igen. 
Sápi Zsomborné PEB tag 
Egy kutató elmondta Magyarország altalaj készletének állását. Sokkoló látvány, hogy 
mennyi víz kifolyik a Magyarvíz Kft-től. Rajta vagyok, hogy ezt a területet eladjuk, 
mert a jelenlegi vízmennyiség táplálni tudja a halastavat. 
Basky András polgármester 
A halastavaknak kell utánpótlás. 
Sápi Zsomborné PEB tag 
A csatorna fenntartás a mi költségünk, ez miért van így? 
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Basky András polgármester 
Azért, mert a törvény így rendelkezik, az állam megmondja, hogy melyik az a 
csatorna, ami a mi fenntartásunk alatt van, melyik az, ami az állam fenntartása alatt 
van. 
Sápi Zsomborné PEB tag 
Bizonyos párologtatók beültetését fontosnak tartom. Nem láttam az árverési kiírást. 
Önkormányzati vagyont csak árveréssel lehet értékesíteni. Ha ez a vevő veszi meg és 
megcsinálja az új csatornarendszert, akkor normális keretek között menne. Ha valaki 
licitál, akkor más is megveheti.  
Basky András polgármester 
Ha értékesítjük, akkor gátnak kell ott lenni, a szolgalmi jognak a bejegyzése is 
szükséges. Ezt a Bácsvíz Zrt kiírta feltételnek. Ha valaki ezt megveszi, akkor ezt neki 
kötelező kiépíteni. Amikor az árverés kiírása megtörténik, azokat a feltételeket, amiket 
kért a Bácsvíz Zrt, beleírjuk az árverési feltételek közé. Aki nem vállalja a kiírt 
feltételeket (Bácsvíz Zrt kéréseit) akkor az nem veheti meg az ingatlant. 
Sápi Zsomborné PEB tag 
Tegnap láthattuk ezt a területet. Csodálatosan rendben tartott terület. Az 
önkormányzati területnek ez az 1/3 része szépen kialakított, rendezett rész lesz. A 
gátrendszert el fogja készíteni. A Magyarvíz Kft-nek azt a mennyiségét itt tartja. A 
szennyvíz és a halas tónak a vize el lesz különítve. Szikkasztóként az a terület is jelen 
lesz másik formában én bízom benne. 
Basky András polgármester 
Magát ezt a tavat is előbb-utóbb meg kell kotorni, hogy az a vízfelület rendben legyen, 
de azt a Bácsvíz Zrt-vel kell megoldani. 
Belusz László PEB tag 
A Bácsvíz Zrt nyilatkozott arról, hogy ez a terület kiszolgálja hosszú távon 
Lajosmizsét szennyvíz technológia szempontjából, vagy csak területszerzéssel lehet 
értékesíteni.  
Volt egy pályázat, bővítettük a szennyvíz telepünket, mennyiben érinti ez a területet? 
A Bácsvíz Zrt kérése, hogy a szolgalmi jogot fel kell tüntetni, szerződésben rögzíteni, 
hogy mi az, amit a vásárló meg fog valósítani, hogyan és mi módon. Ezt meg kell 
terveztetni, hogy magunknak ne csináljunk problémát. 
Basky András polgármester 
A Bácsvíz Zrt úgy nyilatkozott, hogy a bekerített rész bővítésre is ad lehetőséget, ha 
szükséges lenne. Pályázat szempontjából nincs jelentősége, de ne azt a területet adjuk 
el. Megosztható, a pályázatot ez nem befolyásolja. Szolgalmi jog esik mind a két 
kútra. 
Sápi Tibor alpolgármester 
Ezt a kutat, ami nem az ő területébe esik, szervízúttal fogja ellátni. Ezt a kérelmező 
lenyilatkozta. 
Sebők Márta PEB elnök 
Véleményem szerint megjósolhatatlan, hogy a Magyarvíz Kft ipari vízkibocsátása 
hogyan fog alakulni. A Bácsvíz Zrt azt mondta, hogy a szennyvíz kezelés 
megoldódottnak tekinthető, de ezt az ingatlant nem szabad értékesíteni. Ha nagyobb 
mennyiségű víz megy le a csatornába, akkor intenzívebb használatot jelent.  Sokkal 
többször kell a csatornát tisztítani. 
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A kialakult ár igen komoly aggályokat hoz fel számomra. Inkább könyv szerinti érték 
felett szoktunk ingatlant értékesíteni, azt én keveslem és elfogadhatatlan számomra. 
Nem tartom indokoltnak ezt az értékelést, főleg nem ezen az áron. Nem tudom, hogy 
ki készítette az értékelést? 
Szilágyi Ödön irodavezető 
Én készítettem az értékbecslést, a 127.- Ft-os ár nagyon sok, de a testület ilyen árat is 
meghatározhat. 600.- Ft/ha értéket jelent, mocsárról van szó és nem termőföldről. 
Sebők Márta PEB elnök 
Az ötlet nagyon jó, de az Önkormányzatnak szüksége van arra a területre. 
Fekete Zsolt MB levezető elnök 
Ez nagyon kis AK értékű terület. 
Sápi Tibor alpolgármester 
Minden adás-vételi szerződés rajtam keresztül történik. Az ilyen területeknek az 
értékéről elmondhatom, hogy nem egy értékes terület. Az értékekre vonatkoztatva a 
könyv szerinti értékek döbbenetesek voltak számomra. A könyv szerinti értékeknek a 
nyilvántartását felül kellene vizsgálni. Állapítsunk meg egy árat, azt javaslom. Vételi 
szándékára vonatkozóan a kérelmező elmondta, hogy nem minden áron akarja 
megvásárolni. Azt el kell dönteni, hogy eladjuk, vagy nem adjuk. 
Orbán Antal MB tag 
Senki nem tudja megmondani, hogy ez a terület a későbbiek folyamán hogyan alakul, 
mi lesz a párologtatással. Véleményem szerint sem kell eladni ezt a területet. 
Basky András polgármester 
Csatornát készíteni biztos, hogy kell. Előnyösebb, hogy ha a nádas megszűri ezt a 
területet. 
Sápi Tibor alpolgármester 
Nekem az a kérdés, hogy ha meghatározott területen van a szennyvíztisztítás, ez a 
határérték felett van, akkor kinek a költsége a tisztítás? 
Basky András polgármester 
A Bácsvíz Zrt tudja biztosítani, hogy határérték alatt van a kibocsátás. Az új 
technológiával sokkal tisztább víz folyik ki a telepről, azt mondta Sütő Vilmos. 
Kollár László MB tag 
Az ország területét több víz elhagyja, mint ami ideérkezik. Utódainkra is gondolni 
kell, hogy nekik is legyen víz. 5 m-rel van a víz szintje lentebb, mint eddig. Én az 
eladásnál 100.- Ft-os árat javasolnék. 
Fekete Zsolt MB levezető elnök 
A Mezőgazdasági Bizottság 150.- Ft-ot próbál javasolni. 
Péli Szilveszter MB tag 
A kérdés az, hogy eladjuk, vagy nem. 
Fekete Zsolt MB levezető elnök 
A Mezőgazdasági Bizottságtól kérdezem, hogy eladjuk a területet, vagy sem. Aki az 
ingatlan eladását javasolja, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a Mezőgazdasági Bizottság 1 igen szavazattal, 2 tartózkodással, 1 
nem szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
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12/2018. (VI. 26.) MB hat. 
Döntés önkormányzati tulajdonú ingatlan 
értékesítésre történő kijelöléséről 

HATÁROZAT 
 
   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Me- 

zőgazdasági Bizottsága nem javasolja a Lajosmizse külterület 
0401/5 hrsz.-ú 8 ha 7899 m2 ingatlanból értékesítésre kijelölni az 
előterjesztés 1. mellékletében jelzett 3 ha 5000m2 nagyságú 
területet. 
Határidő: 2018. június 28. 
Felelős:     MB 

 
Sebők Márta PEB elnök 
Aki a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság részéről elfogadja az ingatlan értékesítését, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 2 igen szavazattal 1 nem 
szavazattal – 0 tartózkodással – az alábbi határozatot hozta: 
65/2018. (VI. 26.) PEB hat. 
Döntés önkormányzati tulajdonú ingatlan 
értékesítésre történő kijelöléséről 

HATÁROZAT 
    

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pén- 
   zügyi Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő- 

testületnek a Lajosmizse külterület 0401/5 hrsz.-ú 8 ha 7899 m2 
ingatlanból értékesítésre kijelölni az előterjesztés 1. mellékletében 
jelzett 3 ha 5000m2 nagyságú területet. 

   Határidő: 2018. június 28. 
   Felelős:     PEB 
 
Sebők Márta PEB elnök 
Aki a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság részéről a 150.- Ft/m2-es értékesítési árat 
javasolja, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 1 igen szavazattal – 1 nem 
szavazattal, 1 tartózkodással – az alábbi határozatot hozta: 
66/2018. (VI. 26.) PEB hat. 
A 0401/5 hrsz-ú ingatlanból 3 ha 5000m2 területrész  
értékesítéséhez kapcsolódó döntések 

 
HATÁROZAT 

 
   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
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Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága nem fogadja el azt a javaslatot,  
hogy a 0401/5.hrsz-ú ingatlanból 3 ha 5000 m2 területrész 150.- 
Ft/m2-es áron kerüljön értékesítésre. 

   Határidő: 2018. június 28. 
   Felelős:     PEB 
 
 
Sebők Márta PEB elnök 
Aki a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság részéről a 127.- Ft/m2-es értékesítési árat 
javasolja, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 1 igen szavazattal – 1 nem 
szavazattal, 1 tartózkodással – az alábbi határozatot hozta: 
 
67/2018. (VI. 26.) PEB hat. 
A 0401/5 hrsz-ú ingatlanból 3 ha 5000m2 területrész  
értékesítéséhez kapcsolódó döntések 
 

HATÁROZAT 
 
   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága nem fogadja el azt a javaslatot,  
hogy a 0401/5.hrsz-ú ingatlanból 3 ha 5000 m2 területrész 127.- 
Ft/m2-es áron kerüljön értékesítésre. 

   Határidő: 2018. június 28. 
   Felelős:     PEB 
 
 
Sebők Márta PEB elnök 
Aki a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság részéről a 100.- Ft/m2-es értékesítési árat 
javasolja, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 2 igen szavazattal – 1 nem 
szavazattal, 0 tartózkodással – az alábbi határozatot hozta: 
 
68/2018. (VI. 26.) PEB hat. 
A 0401/5 hrsz-ú ingatlanból 3 ha 5000m2 területrész  
értékesítéséhez kapcsolódó döntések 
 

HATÁROZAT 
 
   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága elfogadja azt a javaslatot,  hogy a 
0401/5.hrsz-ú ingatlanból 3 ha 5000 m2 területrész 100.- Ft/m2-es 
áron kerüljön értékesítésre. 

   Határidő: 2018. június 28. 
   Felelős:     PEB 
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3./ Napirendi pont 
Egyebek 
Fekete Zsolt MB levezető elnök 
Kérdezem, hogy van-e valakinek egyéb bejelentenivalója? Amennyiben nincs, nyílt 
ülésünket ezennel berekesztem 8.45 órakor, s munkánkat a továbbiakban zárt ülés 
keretében folytatjuk. 

K.mf.t 
 
 
 
 
 

  Fekete Zsolt     Kollár László 
  MB levezető elnök    MB tag 
        jkv. aláírója 
 
 
 
 
 
  Sebők Márta     Belusz László 
  PEB elnök     PEB tagja 
        jkv. aláírója 
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