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A Pénzügyi Ellenőrző Bizottság és a Mezőgazdasági 
Bizottság 2018. április 18-án szerdán reggel 8.00 órakor, a Városháza 

Dísztermében megtartott együttes bizottsági üléséről. 
 
 
A Mezőgazdasági Bizottság ülésén hozott határozatok száma és tárgya: 
 
 
7/2018. (IV. 18.) MB hat. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-

testületének 12/2008. (I. 22.) határozatával 
jóváhagyott településszerkezeti tervének 
módosítása 

 
8/2018. (IV. 18.) MB hat. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-

testületének …/2018. (…) önkormányzati 
rendelete a város helyi építési szabályzatáról 
szóló 2/2008. (I.23.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 

 
 
 

A Pénzügyi Ellenőrző Bizottság ülésén hozott határozatok száma és tárgya: 
 
 
28/2018. (IV. 18.) PEB hat. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-

testületének 12/2008. (I. 22.) határozatával 
jóváhagyott településszerkezeti tervének 
módosítása 

 
29/2018. (IV. 18.) PEB hat. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-

testületének …/2018. (…) önkormányzati 
rendelete a város helyi építési szabályzatáról 
szóló 2/2008. (I.23.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 
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JEGYZŐKÖNYV 
 
 
Készült: A Pénzügyi Ellenőrző Bizottság és a Mezőgazdasági Bizottság 2018. április 
18-án szerdán reggel 8.00 órakor, a Városháza Dísztermében megtartott együttes 
bizottsági üléséről. 
 
Jelen vannak: Pénzügyi Ellenőrző Bizottság részéről: 
 
   Sebők Márta   bizottság elnöke 
   Keresztes Ferenc bizottság tagja 
   Sápi Zsomborné bizottság tagja 

dr. Török Tamás     bizottsági tagja  
    
   Mezőgazdasági Bizottság részről: 
 
   Keresztes Ferenc  bizottság elnöke 
   Fekete Zsolt  bizottság tagja 
   Orbán Antal  bizottság tagja 

Péli Szilveszter bizottság tagja 
Kollár László bizottság tagja 

 
Tanácskozási joggal megjelentek: Muhariné Mayer Piroska aljegyző 
      Sápi Tibor alpolgármester 
      Józsáné dr. Kiss Irén tanácsnok 
      Meleg Sándor EGYSZI részéről 
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 4 
fő jelen van, Belusz László bizottsági tag bejelentéssel van távol az ülésről. Javaslom, 
hogy a mai ülés jegyzőkönyvének hitelesítője dr. Török Tamás bizottsági tag legyen. 
Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a bizottság 3 
igen szavazattal – 1 fő dr. Török Tamás nem szavazott – elfogadta, hogy a mai ülés 
jegyzőkönyv hitelesítője dr. Török Tamás bizottsági tag legyen. 
Átadom a szót Keresztes Ferenc Mezőgazdasági Bizottság elnökének. 
Keresztes Ferenc MB elnök 
Tisztelettel köszöntöm én is a mai együttes bizottsági ülésünkön megjelenteket. 
Megállapítom, hogy a Mezőgazdasági Bizottság határozatképes, mert az 5 fő 
bizottsági tagból mind az 5 fő jelen van. 
Javaslom, hogy a mai ülés jegyzőkönyvének hitelesítője Fekete Zsolt bizottsági tag 
legyen. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a Mezőgazdasági Bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, 
tartózkodás nem volt, 1 fő Fekete Zsolt nem szavazott - elfogadta, hogy a mai ülés 
jegyzőkönyv hitelesítője Fekete Zsolt bizottsági tag legyen. 
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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 pontot elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, 
tartózkodás nem volt- a Mezőgazdasági Bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, 
tartózkodás nem volt - az alábbi napirendi pontok tárgyalását fogadta el: 
 
Napirendi pont:        Előterjesztő 
 
1./ Lajosmizse Város településrendezési eszközeinek 2017.  Basky András 
     évi módosítása, Lajosmizse Város Önkormányzata Kép-  polgármester 
     viselő-testületének …/2018. (…) önkormányzati rendelete 
     a város helyi építési szabályzatáról szóló 2/2008. (I. 23.) 
     önkormányzati rendelet módosításáról 
 
 
1./ Napirendi pont 
Lajosmizse Város településrendezési eszközeinek 2017. évi módosítása, 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének …./2018. (….) 
önkormányzati rendelete a város helyi építési szabályzatáról szóló 2/2008. (I. 23.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 
Keresztes Ferenc MB elnök 
Megkérem Kovács Gábor települési főépítészt, hogy terjessze a bizottság elé az 
anyagot. 
Kovács Gábor települési főépítész 
A március 8-i ülés óta az anyag nem változott, a márciusi előterjesztés részletesen 
tartalmazta azokat a módosítási tételeket, előterjesztői indokolással együtt, melyek a 
jelenlegi rendelet-tervezetben átvezetésre kerülnek. Az államigazgatási egyeztetésen 
beérkezett véleményeket elfogadta a Képviselő-testület. Megérkezett az állami 
főépítésznek a záró véleménye, aki az eljárás teljes menetét vizsgálva alkotott 
véleményt, s az előkészítő hatóságnak az elfogadása van hátra. A szerkezeti terv 
módosítását kell elfogadni.  
Keresztes Ferenc MB elnök 
Van-e kérdés, vélemény, észrevétel? Nincs. 
Elfogadásra javaslom Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
12/2008. (I.22.) határozatával jóváhagyott településszerkezeti tervének módosítását. 
Aki ezzel egyetért a Mezőgazdasági Bizottság részéről, kérem, kézfelemeléssel 
jelezze. 
Megállapítom, hogy a Mezőgazdasági Bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, 
tartózkodás nem volt- az alábbi határozatot hozta: 
 
7/2018. (IV. 18.) MB hat. 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
12/2008. (I. 22.) határozatával jóváhagyott településszerkezeti 
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tervének módosítása 
HATÁROZAT 

 
  Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Mezőgaz- 
  dasági Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek Lajos- 
  mizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2008. (I. 22.) 
  határozatával jóváhagyott településszerkezeti tervének módosítását az 
  előterjesztés határozat-tervezete szerint. 
 
  Határidő: 2018. április 19. 
  Felelős:     MB 
 
Keresztes Ferenc MB elnök 
Aki a Mezőgazdasági Bizottság részéről elfogadja az előterjesztés 3. melléklete szerint 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a város helyi építési 
szabályzatáról szóló 2/2008. (I.23.) önkormányzati rendelet módosítását, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a Mezőgazdasági Bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, 
tartózkodás nem volt- az alábbi határozatot hozta: 
8/2018. (IV. 18.) MB hat. 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
 …/2018. (…) önkormányzati rendelete a város helyi építési szabályzatáról 
szóló 2/2008. (I.23.) önkormányzati rendelet módosításáról 

HATÁROZAT 
 
  Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Mezőgaz- 
  dasági Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek Lajos- 
  mizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a város helyi épí- 
  tési szabályzatáról szóló 2/2008. (I. 23.) önkormányzati rendeletének 
  módosítását. 
 
  Határidő: 2018. április 19. 
  Felelős:     MB  
 
 
Sebők Márta PEB elnök 
Aki elfogadja Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2008. 
(I.22.) határozatával jóváhagyott településszerkezeti tervének módosítását, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, 
tartózkodás nem volt- az alábbi határozatot hozta: 
 
28/2018. (IV. 18.) PEB hat. 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
12/2008. (I. 22.) határozatával jóváhagyott településszerkezeti 
tervének módosítása 
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HATÁROZAT 
 
  Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi 
  Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek  
                      Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2008. (I.  
                      22.) határozatával jóváhagyott településszerkezeti tervének módosítását  
                      az előterjesztés határozat-tervezete szerint. 
 
  Határidő: 2018. április 19. 
  Felelős:     MB 
 
Sebők Márta PEB elnök 
Aki a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság részéről elfogadja az előterjesztés 3. melléklete 
szerint Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a város helyi építési 
szabályzatáról szóló 2/2008. (I.23.) önkormányzati rendelet módosítását, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, 
tartózkodás nem volt- az alábbi határozatot hozta: 
 
29/2018. (IV. 18.) PEB hat. 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
 …/2018. (…) önkormányzati rendelete a város helyi építési szabályzatáról 
szóló 2/2008. (I.23.) önkormányzati rendelet módosításáról 

HATÁROZAT 
 
  Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi 
  Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek  
                      Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a város helyi  
                      építési szabályzatáról szóló 2/2008. (I. 23.) önkormányzati rendeletének 
  módosítását. 
 
  Határidő: 2018. április 19. 
  Felelős:     PEB 
 
 
 
2./ Napirendi pont 
Egyebek 
Sebők Márta PEB elnök 
Van-e valakinek e napirendi pont keretében bejelentenivalója, hozzászólása? 
Sápi Zsomborné PEB tag 
A Szent Lajos utcától jobb oldalra a Kossuth Lajos utcán lévő építmény eldőlt. Ezzel 
mi a helyzet? 
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Kovács Gábor települési főépítész 
3 hónapos határidőt adtam az érintettnek, hogy intézkedjen. Ha a határidő lejár, akkor 
lesz a bírságolás. Az ingatlan tulajdonosa jelen pillanatban nem mutat együttműködést 
a romos épület helyreállítására. 
Keresztes Ferenc MB elnök 
Van-e még más egyéb kérdés? Amennyiben nincs, megköszönöm mindenkinek a 
közreműködést. Az együttes ülést berekesztem 8. 15. órakor. A munka a továbbiakban 
Pénzügyi Ellenőrző Bizottság ülésével folytatódik. A Mezőgazdasági Bizottság 
résztvevőinek megköszönöm a jelenlétét. 
 
 

K.mf. 
 
 
  
  Sebők Márta     Keresztes Ferenc 
  PEB elnök     MB elnök 
 
 
 
  dr. Török Tamás    Fekete Zsolt 
  PEB tagja     MB tagja 
  jkv. aláírója     jkv. aláírója 
 
 


