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JEGYZŐKÖNYV 
 
 
Készült: A Pénzügyi Ellenőrző Bizottság és a Mezőgazdasági Bizottság 2019. március 
11-én hétfőn 12.45 órakor, a Városháza Dísztermében megtartott együttes bizottsági 
üléséről. 
 
Jelen vannak: Pénzügyi Ellenőrző Bizottság részéről: 
 
   Sebők Márta   bizottság elnöke 
   Belusz László bizottság tagja 
   Fekete Zsolt  bizottság tagja 
   Sápi Zsomborné bizottság tagja 

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

Péli Szilveszter bizottság tagja 
Kollár László bizottság tagja 

 
Tanácskozási joggal megjelentek: Basky András polgármester 
      dr. Balogh László jegyző 

Muhariné Mayer Piroska aljegyző 
      Józsáné dr. Kiss Irén tanácsnok 
 
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 fő 
bizottsági tagból mind az 5 fő jelen van, a Mezőgazdasági Bizottság is határozatképes, 
mert az 5 fő bizottsági tagból mind az 5 fő jelen van.  A Mezőgazdasági Bizottság 
jegyzőkönyvének hitelesítésére javaslom Orbán Antal bizottsági tagot megválasztani. 
Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a Mezőgazdasági Bizottság 4 igen szavazattal – 1 fő Orbán Antal 
nem szavazott – Orbán Antal bizottsági tagot megválasztotta a mai ülés 
jegyzőkönyvének hitelesítésére. 
A meghívót mindenki megkapta, az abban foglalt napirendi pontok mindenki előtt 
ismertek. Javaslom, hogy az 1./ napirendi pontot (Lajosmizse külterületén 
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elhelyezkedő, 0571/1. helyrajzi szám alatti ingatlannal kapcsolatos döntések 
meghozatala) vegyük le a napirendről. Megkérdezem, hogy van-e még valakinek 
egyéb módosításra, illetve kiegészítésre javaslata? Amennyiben nincs, s egyetértünk a 
napirendi pont levételével együtt a meghívó szerinti többi napirendi pont 
tárgyalásával, kérem, kézfelemeléssel jelezzük. 
Megállapítom, hogy a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, 
tartózkodás nem volt-, a Mezőgazdasági Bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, 
tartózkodás nem volt- az alábbi napirendi pont tárgyalását fogadta el: 
 
Napirendi pont:       Előterjesztő: 
 
1./ Döntés Lajosmizse 0401/76. hrsz-ú ingatlannal  Basky András 
     kapcsolatos döntések meghozatala    polgármester 
 
2.) Egyebek 
 
Fekete Zsolt MB elnök 
Felkérem dr. Mátyus Bélát, az előterjesztés készítőjét, hogy mondjon erről néhány 
szót. 
dr. Mátyus Béla Jegyzői Iroda  
Van egy csatorna, ami eddig nem önálló helyrajzi számon nyilvántartott ingatlanon 
haladt. Telek Gyula és Tóth János tulajdonosok az ingatlant hasznosítani kívánják, 
ezért térítésmentesen, anyagi ellenszolgáltatás nélkül, örökre és visszavonhatatlanul 
ingyenesen Önkormányzatunk tulajdonába ajánlották egy telekalakítás során kialakuló 
Lajosmizse 0401/76 hrsz.-ú, kivett csatorna megnevezésű, 4846 m2 nagyságú ingatlan 
1/1 tulajdoni illetőségét telekalakítás és ingyenes átadás jogcímén, amely ½ - ½ arányú 
kizárólagos tulajdonukat képezi. Ezt a területet úgy adnák át, hogy szolgalmi jogot 
szeretnének kérni, és mi kapnánk területet az ő területükből. 
Belusz László PEB tag 
Ez a csatorna most rendben lesz, be lesz jegyezve, vagy hogyan lesz? Valakinek úgy 
meg kell határozni, hogy az hosszú távon jó legyen, hogy ha a víz fentebb lesz, akkor 
is jó legyen. 
dr. Balogh László jegyző 
A Bácsvíz Zrt-n keresztülvitték ezt. A kivett csatorna 4846 m2.  
Fekete Zsolt MB elnök 
Van-e még kérdés, észrevétel? 
Basky András polgármester 
Az alapinformációkat elmondtuk, kérdéseket lehet feltenni. A testület fog dönteni, lesz 
egy csatornánk, ami eddig nem volt. Ez előrelépés, mivel eddig egy rendezetlen nem 
önkormányzati területen folyt a víz. 
dr. Balogh László jegyző 
A határozat-tervezet 2./ pontját „ingyenes átadással” kifejezéssel kiegészítenénk. 
Sebők Márta PEB elnök 
Akkor az Önkormányzatnak semmiféle kötelezettsége nem lesz. 
dr. Balogh László Jegyző 
A csatornán szeretnénk átjárni mi is. 
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Fekete Zsolt MB elnök 
Van-e még kérdés? Nincs. Aki elfogadja az előterjesztés határozat-tervezetét azzal a 
kiegészítéssel, hogy a határozat-tervezet 2./ pontja egészüljön ki „ingyenes átadással” 
kifejezéssel, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a Mezőgazdasági Bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, 
tartózkodás nem volt- az alábbi határozatot hozta: 
 
6/2019. (III. 11.) MB hat. 
Döntés a Lajosmizse 0401/76. hrsz.-ú ingatlan térítésmentes 
átvételéről, szolgalmi jog alapításáról  
 

HATÁROZAT 
 
   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
   Mezőgazdasági Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő- 
   testületnek az előterjesztés határozat-tervezetét azzal a kiegé- 
   szítéssel, hogy a határozat-tervezet 2./ pontja egészüljön ki 
   „ingyenes átadással” kifejezéssel. 
    
   Határidő: 2019. március 14. 
   Felelős:     MB 
 
 
Sebők Márta PEB elnök 
Aki a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság részéről elfogadja az előterjesztés határozat-
tervezetét azzal a kiegészítéssel, hogy a határozat-tervezet 2./ pontja egészüljön ki 
„ingyenes átadással” kifejezéssel, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, 
tartózkodás nem volt- az alábbi határozatot hozta: 
19/2019. (III. 11.) PEB hat. 
Döntés a Lajosmizse 0401/76. hrsz.-ú ingatlan térítésmentes 
átvételéről, szolgalmi jog alapításáról  
 

HATÁROZAT 
 
   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
   Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő- 
   testületnek az előterjesztés határozat-tervezetét azzal a kiegé- 
   szítéssel, hogy a határozat-tervezet 2./ pontja egészüljön ki 
   „ingyenes átadással” kifejezéssel. 
   Határidő: 2019. március 14. 

Felelős:     PEB 
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2./ Napirendi pont 
Egyebek 
Fekete Zsolt MB elnök 
Megkerestek a lajosmizsei részen a Szarkási dűlő és Táborfalvai határnál lévő  
Közösi úttal kapcsolatban, hogy ott Csorba Pál nevű állampolgár kerít. Ez mennyire 
jogszerű? 
Szilágyi Ödön irodavezető 
Jogszerű, ezt megteheti. Amint ki lesznek szedve a tuskók, (Árva Zsolt két emberrel 
elvégzi), utána a földút normálisan ki lesz alakítva. 
Sápi Zsomborné PEB-MB tag 
A Csorba dűlőnél mi is mérettünk ki földet, s nekünk is belesik a Csorba dűlőbe a 
földterületünk. A helyzettel valamit kellene kezdeni. 
Basky András polgármester 
Ezt le kellene írni, térképpel együtt ellátva és utána tudunk vele érdemben foglalkozni. 
Kollár László MB tag 
A Vak dűlőnél ránk mértek 7 m-rel és telekhatár módosítással visszakerült a 
megyehatár. 
Fekete Zsolt MB elnök 
Korábban volt arról szó, hogy a dűlőutak karbantartása után igen gyorsan tönkreteszik 
az utat, indokolt lenne valamilyen táblát kihelyezni az Önkormányzat részéről, hogy az 
utat rendeltetésszerűen használják. Ezzel foglalkozni kellene, óriási probléma, hogy 
megcsináljuk az utakat és egy hét sem telik bele, tönkreteszik az utakat. 
Sápi Tibor alpolgármester 
Kérdés, hogy mit értünk rendeltetésszerű használaton, mert a nagy súlyú kamion 
súlyánál fogva tönkre teszi az utat, és az már nem rendeltetésszerű használatnak 
minősül véleményem szerint. Erre rendeletet kellene alkotni. 
Fekete Zsolt MB elnök 
Egyéb kérdés? 
Kollár László MB tag 
A külterületen összegyűlt szemétnek mi lesz a sorsa? El lesz szállítva, vagy mi lesz? 
Basky András polgármester 
„TE SZEDD” akció keretében lesz a szemétgyűjtés. Erre be kell jelentkezni. A 
környezetvédelmi ügyintéző segítségét kell igénybe venni ehhez. 
Fekete Zsolt MB elnök 
Van-e még kérdés? Nincs. Megköszönöm a jelenlevők részvételét, a mai együttes 
ülésünket ezennel berekesztem 13.30 órakor. 
 

K.mf. 
 
   Fekete Zsolt    Sebők Márta   
   MB elnök    PEB elnök 
 
 
   Orbán Antal    Belusz László 
   MB tagja    PEB tagja 
   jkv. aláírója    jkv. aláírója   


