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 JEGYZİKÖNYV 
 
 
Készült: A Mezıgazdasági és Gazdaságfejlesztési Bizottság 2011. május 16-án, du:  
               13.00 órakor a Városháza Dísztermében megtartott bizottsági ülésrıl. 
 
Jelen vannak: Kollár László bizottság elnöke 
   Belusz László bizottság tagja 
   Keresztes Ferenc bizottság tagja 
   Orbán Antal  bizottság tagja 
   Péli Szilveszter bizottság tagja 
 
Tanácskozási joggal megjelentek: Basky András polgármester 
      Muhariné Mayer Piroska aljegyzı 
      dr. Gazdag Judit jogi referens 
      dr. Balogh László belsı ellenır 
      Dömötör Klára pénzügyi irodavezetı 
      Rostás Anita csoportvezetı 
      Turupuli Péterné irodavezetı 
Jegyzıkönyvvezetı: Márton Györgyné 
 
Kollár László bizottság elnöke 
Tisztelettel köszöntöm a mai bizottsági ülésünkön megjelenteket. Megállapítom, hogy 
ülésünk határozatképes, mert az 5 fı bizottsági tagból mind az 5 fı jelen van. A 
meghívót mindenki megkapta, az abban foglalt napirendi pont mindenki elıtt ismert. 
Megkérdezem, hogy van-e még valakinek más önálló napirendi pont tárgyalására 
javaslata. 
Amennyiben nincs, nekem lenne két napirendi javaslatom felvételre: 
1./ Fülemüle utcai telkek bérbeadása 
2./ Lajosmizse Város Településrendezési Terve módosításának elıkészítése,   
településfejlesztési döntés 
Aki a meghívó szerinti napirendi ponttal és a kiegészítéssel együtt elfogadja a 
napirendi pontokat, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt –az alábbi napirendi pontok tárgyalását fogadta el: 
Napirendi pont:      Elıterjesztı. 
 
1./ Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatala beszá- Basky András 
     molója a 2010 évben végzett munkájáról  polgármester 
 
2./ Fülemüle utcai telkek bérbeadása   Basky András 
        polgármester 
3./ Lajosmizse Város Településrendezési Terve  Basky András 
     módosításának elıkészítése, településfejlesztési polgármester 
     döntés 
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1./ Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatala beszámolója a 2010. évben végzett 
munkájáról 
Kollár László bizottság elnöke 
Ehhez van-e pluszként felvetıdı kérdésem. A közterületek tisztántartása, 
karbantartására szolgáló gépbeszerzése ügyében mi a helyzet? 
Basky András polgármester 
Ha lesz pályázati lehetıség, akkor azt megvárjuk. A pályázati kiírás még nem jelent 
meg, ebbıl a forrásból szeretnénk megvalósítani. 
Lajosmizse Város Polgármesteri beszámolója a 2011. évben hallottakról. Jól 
elkészített anyag, amit köszönünk szépen. Volna egy kérdésem, a vízgazdálkodási és 
érdekeltségi hozzájárulás kapcsán behajtandó költségeket Lajosmizse Város 
Önkormányzatának kell behajtani, illetve, hogy hol tart a Dunavecsei Vízgazdálkodási 
Társulathoz be nem fizetett költségek, csatornadíjak behajtása. 
Dömötör Klára pénzügyi irodavezetı 
A szabálysértéseknél ezek különbözı kódokkal futnak. Nagyon sokféle ügy van. 20 
M/Ft az a tartozás, ami nem illeti meg az önkormányzatot, ezért van külön. Ezek a 
bíróság által behajtásra átadott ügyek. 
Kollár László bizottság elnöke 
A helyi hulladékgyőjtı udvarok létesítése kapcsán elmondott elképzelést jó ötletnek 
tartom a hulladékgazdálkodás területén. A külterületen is jó lenne kijelölt 
hulladékudvar megvalósítása. 
Dömötör Klára pénzügyi irodavezetı 
Ez megbeszélés alatt van, az önkormányzati épület mögötti hulladéktárolóra is 
megszüntetési javaslat volt. A másik terület nem lett kijelölve. 
Kollár László bizottság elnöke 
Javaslom továbbra is a Vásártér, Szabadságtéri sarkát hulladékgyőjtı területnek. 
Orbán Antal bizottsági tag 
A Kazinczy utca felıl is lehetne kialakítani új hulladékgyőjtı területet. 
Dömötör Klára pénzügyi irodavezetı 
Ez nem kevés összeg lenne, ott utat nem lehet nyitni, távolabb pontban lehet 
kialakítani. Ennek a kialakítása minimum 5 M/Ft lenne. A Tőzoltóság felıl nyitott, a 
másik felıl az épület, a harmadik részen pedig a betonkerítés van. Az 
önkormányzatnak jelenleg erre 5 M/Ft-ja nincs. Olyan területet kell megjelölni, ami 
költségtakarékos, s a lakosok odateszik a szemetet. 
Basky András polgármester 
Ha ırizetlenül lesz terület megvalósítva, az nem jó, mert akkor szemetet is visznek 
oda, s azt az önkormányzatnak kell elvinni. Ahol nagy összegő beruházást kell 
eszközölni, azt nem tudom támogatni, mert jelen pillanatban nincs pénzünk, amit erre 
tudnánk fordítani. Alaposan át kell gondolni, a költségeket ki kell elemezni, hogy 
mennyibe kerül, s akkor tudunk pontot tenni a végére. A jó megoldást keresni kell. 
Orbán Antal bizottsági tag 
Közterület felügyelı státuszt kellene bevezetni a városban, s büntetı jogkörrel 
felruházni. Jövıre már meg kellene valósítani ezt a státuszt. 
Basky András polgármester 
Ez pénz kérdése, elsı körben a költségvetési koncepciónál is be kell állítani. 
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Kollár László bizottság elnöke 
Kérdés, vélemény van-e még? 
Amennyiben nincs, szavazásra teszem fel a kérdést. 
Aki elfogadja Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatala beszámolóját a 2010. évben 
végzett munkájáról, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt – az alábbi határozatot hozta: 
6/2011. (V. 16.) Mg. hat. 
Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatala 
beszámolója a 2010. évben végzett munkájáról 

HATÁROZAT 
 
  A Mezıgazdasági Bizottság Lajosmizse Város Polgármesteri Hivata- 
  talának beszámolóját a 2010. évben végzett munkájáról elfogadja, 
  megtárgyalásra és elfogadásra javasolja a Képviselı-testületnek. 
  Határid ı: 2011. május 19. 
  Felelıs:     A bizottság 
 
2./ Napirendi pont 
Fülemüle utcai telkek bérbeadása 
Kollár László bizottság elnöke 
Átadom a szót a polgármester Úrnak. 
Basky András polgármester 
A Fülemüle utca mögötti rész az Orgona utca vége felıli rész, az fel van osztva 10 
építési telekre. Ez a terület az, ami állandóan vitát okoz. Az ültetvény csak azért lett 
csinálva, mert pályázat alkalmával korábban 2,5 M/Ft-ot nyertünk. Most 
viszonylagosan tiszta a terület. Balog György azt mondta, hogy ezt a területet szeretné 
mővelésbe venni. Az lenne a legjobb megoldás, hogy ezt neki odaadnánk mővelésre. 
Focipályát szerettünk volna építeni, de a városlakók azt jelezték, hogy nem kívánják 
ezt megvalósításra. A sportpályára adható támogatást így nem tudtuk lehívni. 
Belusz László bizottsági tag 
A maradék 6 parcellára nincs érdeklıdés? 
Basky András polgármester 
Nincs. 
Kollár László bizottság elnöke 
Javaslom, hogy adjuk használatba, mert ha ı ott van, akkor szem elıtt tartja. 
Kovács Gábor fıtanácsos 
Ennek a területnek a komplex rehabilitációjára ki kellene találni valamit. Ott érdemes 
lenne a városnak a területszerzését is megfontolni.  
Orbán Antal bizottsági tag 
A CKÖ-vel fel kell venni a kapcsolatot. 
Kollár László bizottság elnöke 
Van-e még kérdés, vélemény, észrevétel a napirenddel kapcsolatban? 
Amennyiben nincs, elfogadásra javaslom, hogy ezt a területet adjuk oda Balogh 
Györgynek, hogy tartsa rendben. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
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Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt – az alábbi határozatot hozta: 
7/2011. (V. 16.) Mg. hat. 
Fülemüle utcai telkek térítésmentes 
használatba adása 

HATÁROZAT 
 
  A Mezıgazdasági és Gazdaságfejlesztési Bizottság javasolja a Képvi- 
  selı-testületnek, hogy Lajosmizse Város Önkormányzatának tulajdoná- 
  ban lévı Fülemüle utcai telkeket térítésmentesen adja használatba  

 Balogh György részére 2011. május 25. napjától 2016. május 25. napig  
           növénytermesztés céljából. 
 Határid ı: 2011. május 19. 
 Felelıs:     A bizottság 

 
3./ Napirendi pont 
Lajosmizse Város Településrendezési Terve módosításának elıkészítése, 
településfejlesztési döntés 
Kollár László bizottság elnöke 
Kovács Gábort kérem, hogy terjessze elı az anyagot. 
Kovács Gábor fıtanácsos 
A fıépítész készítette ezt az anyagot, a  korábbi  
módosítás során beérkezett több kérelem, akik azt a választ kapták, hogy a következı 
rendezési tervnél az ı kérelmükre válasz fog születni. Ezeknek az ideje érkezett el 
most. Ezek vegyes kérelmek. A szakmai csapat (fıépítész, Szilágyi Ödön, 
polgármester) azt a vezérfonalat választotta, hogy amelyik konkrét típusú kérelem, ami 
egy adott mőködı cég tevékenységéhez, vagy helyhez kötött beruházáshoz tartozik, 
azt a támogatandó kategóriába soroltuk. Ami ad-hoc jellegő, azokat a nem javasolt 
kategóriába soroltuk. Vannak még olyan kérelmek, amik az alkalmazás során felmerült 
problémákat kezelik. 
A döntéshozatalnak az a lényege, hogy a mellékletben felsorolt kérelmeket 
(támogatandó, nem támogatandó) el kell dönteni, hogy melyik az, amelyikre szükség 
van és igény van. A támogatott kérelmek alapján elindul a rendezési terv módosítása. 
A nem támogatott kérelmekkel nem foglalkozunk. Összesen 20 kérelem volt, 
támogatandó az elsı tíz. A 6.7. oldal a nem támogatott kérelmeket tartalmazza. 
Orbán Antal települési képviselı 
A biogáz üzemnél meg lettek-e kérdezve a környékbeli termelık? 
Kovács Gábor fıtanácsos 
Nem lettek megkérdezve, településszerkezeti jellegbıl indokolható státusza van. A 
Vágó tanyán ez az állattartó telep ebbıl a szempontból alkalmassá tehetı a helyszínen, 
mert ott van egy állattartó telep, ahol olyan anyag keletkezik, ami annak az alapanyaga 
lehet. Ennél sokkal alkalmasabb területet nem lehet találni. Ezzel a területtel érdemes 
lehet foglalkozni. Az, hogy a környezetvédelmi hatóságok és a szakhatóságok milyen 
véleményt mondanak, az még itt nem látszik. Az a kérdés, hogy ennek a részletes 
vizsgálatát kívánja-e a település. A hatásoknak az összességét a megélhetés után lehet 
mérlegelni, hogy ezt a város akarja-e vagy sem. 
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Keresztes Ferenc bizottsági tag 
Nekem az az információ a témával kapcsolatban, hogy az ottani emberek nem 
támogatják a biogáz üzemet. Nem vennék szívesen a környékbeliek az eljárási 
körülményekkel történı szennyezést. Erre hatalmas támogatás lenne. Kukorica silóból 
termelnének biogázt. Én nem látom a lehetıséget arra, hogy ott ez elkészülhessen. 
Köszönöm. 
dr. Balogh László belsı ellenır 
Kecskeméti Törekvés területén is mőködik biogáz üzem. Az illetékesek nyitás elıtt 
körbejárták az ügyet. 
Kovács Gábor fıtanácsos 
A MIZSE-TÁP Kft azt mondta, hogy 80 %-ban le tudja fedni a biogáz kapacitását. A 
nagy létszámú állattartó telepeken óriási mennyiségő trágya keletkezik. Az, hogy ez 
kell-e vagy sem, azt el kell dönteni. 
Keresztes Ferenc bizottsági tag 
Magyarországon mindenkinek nagyon meg akarunk felelni. Egyedül itt mondják a 
szerves trágyára, hogy veszélyes hulladék, de ez butaság. Olyan törvényeket hoztak, 
hogy kódszám alapján meg lehessen találni a trágyarakásokat. 
Kovács Gábor fıtanácsos 
A Kinizsi telepnél újabb állattartó telepet szeretnének létrehozni. 
Belusz László bizottsági tag 
Véleményem szerint a Kinizsi telepnél lehetne megvalósítani a biogáz üzemet. 
Basky András polgármester 
Az a tapasztalatom, hogy azokat a kérelmeket, amiket nem igazán tudunk eldönteni, 
hogy mit csináljunk vele, engedjük tovább. A biogáz nagyon nehéz kérdés, a másik 
oldalról pedig nem tudjuk, hogy mennyire lenne jó helyen. Tovább kellene engedni, s 
közben átgondolni. Ez egy hosszú folyamat, további egy év alatt információt tudunk 
győjteni.  
Azt kellene mérlegelni, hogy amit 10 pontban javasoltak, az mennyire helyénvaló. A 
6. oldalon fel vannak sorolva azon kérelmek, amiket nem javasol a fıépítész, hogy 
belekerüljön.  
Az autópálya csomópontjának építésére azt mondtuk, hogy erre visszatérünk még. 
Szállodát szeretnének építeni. A szállodaépítést nem venném ki a sorból. 
Szabados János kérelme: tanya rehabilitációt szeretne a ménteleki határban. 
Ráerıltetni Szabados János kérelmét nem lehet senkire.  
dr. Sándor Éva horgásztó környéki területeket szeretné belterületté nyilvánítani. 
Juhász Pintér Imre ötlete, hogy azon a területen, amire volt a kérelme, ott biogáz 
üzemet szeretne létrehozni. Nem szabad a területen minden egyes ponton kijelölni  
ipari övezetet, mert gátolja a mezıgazdasági termelést. 
Szórád Márta egy bizonyos területet szeretne bevonni Gk övezetbe. 
Amit a természet vízgyőjtıként használt, hagyjuk meg úgy. Nekünk olyan területhez 
nem kellene hozzányúlni, ami lapos. 
Ráczné Sándor Ildikó a Gerébi bekötı út melletti ingatlanok Gk övezetbe sorolását 
kérte. 
 
Akakikó Kft kérelmét a pontosítási felkérésre visszavonta. 
Felakó 99 Kft  az Arany János utcában új Gk övezetek kialakítását kérte. 
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Szint 2005 Bt egyéb ipari övezetbe sorolást kért. İk megvettek egy területet, ami nem 
a gazdasági övezethez tartozik. 
Kollár László bizottság elnöke 
Ráczné Sándor Ildikó kérelmét meg kell vizsgálni. A holnapi nap folyamán a 
Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság tárgyalja. 
Kovács Gábor fıtanácsos 
Beépítésre szánt telket úgy lehet kijelölni, hogy ha már a kijelölt építési övezetek 
elfogytak. 
Basky András polgármester 
Nem szabad bevállalni az önkormányzatnak, hogy azok legyenek korlátozva, akik ott 
laknak. 
Kollár László bizottság elnöke 
Az elıterjesztést az eredeti formában fogadjuk el, én azt javaslom. 
Muhariné Mayer Piroska aljegyzı 
Ha az I/3-as pontban szereplı biogáz üzem létrehozása nincs támogatva, akkor 
szavazni javaslom a II-be áttételérıl. 
Keresztes Ferenc bizottsági tag 
A környéknek azzal is kell számolni, hogy a környék el is értéktelenedik, ha oda 
építenek. 
Basky András polgármester 
Kérdés, hogy elvessük-e vagy végiggondoljuk? 
Keresztes Ferenc bizottsági tag 
Lépcsızetesen meg kell vizsgálni a dolgokat. 
Kollár László bizottság elnöke 
Orbán Antal és Keresztes Ferenc javaslatát elfogadjuk, hogy az I/3-as biogáz üzem 
létesítése nem javasolt kategóriába kerüljön, vagy további információkat szerezzünk? 
Basky András polgármester 
I. verzió a fıépítész igen javaslata. A II. verzióban van benne az, amit a fıépítész nem 
javasol. 
Muhariné Mayer Piroska aljegyzı 
Pontosítsunk! Két módosító javaslat van.  
Keresztes képviselı Úr nem módosító javaslattal él, hanem İ azt javasolja, hogy 
maradjon benne tervezet szintjén a biogáz üzem létesítése. 
Orbán képviselı Úr nem járul hozzá, hogy maradjon benne a jövıt illetıen. 
A II/19. esetét Kollár László megvizsgálná. 
Kollár László bizottság elnöke 
Szavazásra bocsátom a javaslatokat.  
Orbán Antal nem javasolja a biogáz üzem létesítését. Aki egyetért ezzel, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 1 igen szavazattal, 1 tartózkodással, 3 nem szavazattal, 
az alábbi határozatot hozta: 
8/2011. (V. 16.) Mg. hat. 
Biogáz üzem létesítése 
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HATÁROZAT 
 
  A Mezıgazdasági és Gazdaságfejlesztési Bizottság nem fogadja el a  
                      biogázüzem létesítését, ezt javasolja a Képviselı-testületnek. 
  Határid ı: 2011. május 19. 
  Felelıs:     A bizottság 
 
Kollár László bizottság elnöke 
Azt javaslom, hogy a II-ben szereplı kérelmek 11-tıl 20-ig terjedı pontjait egyenként 
nézzük meg, hogy tovább menjen-e vagy sem. Amelyik pont alatt szereplı dolognak a 
jövıbeni megvalósítását illetıen bizonytalanok lennénk, javaslom, hogy engedjük 
tovább azért, hogy késıbb is legyen lehetıség eldönteni, hogy kizárjuk, vagy 
megvalósítjuk.  
II/11. Bujdosó Tibor, Juhász Zoltán és Tóth Mihály kérelme. A tervezett M8 és M5 
autópályák csomópontjában Wellness szálló és egyéb gazdasági beruházások 
létesítésére alkalmas övezet kialakítása.  Erre vonatkozóan további információkat 
kérnék. Ezt ne zárjuk ki. Javaslom, hogy a II-bıl a I-be kerüljön át ez a tétel. 
Aki ezt elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze.  
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt –az alábbi határozatot hozta: 
9/2011. (V. 16.) Mg. hat. 
Wellness szálló létesítése 

HATÁROZAT 
A Mezıgazdasági Bizottság a II/11. pontját, - mely a tervezett M8 és M5   

                     autópályák csomópontjában Wellness szálló és egyéb gazdasági  
                    beruházások létesítésére alkalmas övezet kialakítása - nem javasolja  
                      kizárni, kéri áttenni a  I-be.  

          Ezt javasolja a Képviselı-testületnek megtárgyalásra és elfogadásra. 
  Határid ı: 2011. május 19. 
  Felelıs:     A bizottság 
 
 
Kollár László bizottság elnöke 
II/12./ Szabados János kérelme: Méntelek külterületen tanya rehabilitáció elısegítése, 
erdısítés tiltása. Ezt itthagynám. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt, az alábbi határozatot hozta: 
10/2011. (V. 16.) Mg. hat. 
Méntelek külterületén tanya- 
rehabilitáció elısegítése, erdı- 
sítés tiltása 

HATÁROZAT 
 
  A Mezıgazdasági és Gazdaságfejlesztési Bizottság Szabados János ké- 
  relmét – Méntelek külterületén tanya rehabilitáció elısegítése, erdısítés 
  tiltása – nem javasolja beépíteni a módosítások közé. 
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  Határid ı: 2011. május 19. 
  Felelıs:     A bizottság 
 
Kollár László bizottság elnöke 
II/13. dr. Sándor Éva, Várszegi Mátyásné és Várszegi Tamás kérelme. A Horgász-tó 
melletti ingatlanok lakóövezetbe sorolása. Ezt nem tudjuk elfogadni, maradjon a II-
ben. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt – az alábbi határozatot hozta: 
11/2011. (V. 16.) Mg. hat. 
A Horgász-tó melletti ingatlanok 
lakóövezetbe sorolása 

HATÁROZAT 
 
  A Mezıgazdasági és Gazdaságfejlesztési Bizottság dr. Sándor Éva, Vár- 
  szegi Mátyásné és Várszegi Tamás kérelmét – a Horgász-tó melletti in- 
  gatlanok lakóövezetbe sorolása – nem javasolja beépíteni a módosítások 
  közé. 
  Határid ı: 2011. május 19. 
  Felelıs:     A bizottság 
 
Kollár László bizottság elnöke 
II/14. Juhász Pintér Imre kérelme. A Kláber-telepnél új Gk övezet létrehozás 
bioetanol, vagy biogáz üzem létesítése céljából. Ezt nem tudjuk támogatni, maradjon a 
II-ben. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt – az alábbi határozatot hozta: 
12/2011. (V. 16.) Mg. hat. 
A Kláber-telepnél új Gk övezet létre- 
hozása bioetanol, vagy biogáz üzem  
létesítése céljából 
 

HATÁROZAT 
   
  A Mezıgazdasági és Gazdaságfejlesztési Bizottság Juhász Pintér Imre 
  kérelmét – A Kláber-telepnél új Gk övezet létrehozása bioetanol, vagy 
  biogáz üzem létesítése céljából – nem javasolja beépíteni a módosítások  
  közé. 
  Határid ı: 2011. május 19. 
  Felelıs:     A bizottság 
 
Kollár László bizottság elnöke 
II/15. Patonai Roland kérelme. A szennyvíztelep mögötti ingatlanokon az 
építménymagasság növelése 12,5 méterrıl 16 méterre, a meglévı Gk övezet bıvítése. 
Ezt nem tudjuk támogatni, maradjon a II-ben. Aki ezzel egyetért, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. 
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Megállapítom, hogy a bizottság 5 igenszavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt – az alábbi határozatot hozta: 
13/2011. (V. 16.) Mg. hat. 
A szennyvíztelep mögötti ingatlanokon az 
építménymagasság növelése 12,5 méterrıl 16 méterre,  
a meglévı Gk övezet bıvítése 

HATÁROZAT 
 
  A Mezıgazdasági és Gazdaságfejlesztési Bizottság Patonai Roland kérel- 
  mét – A szennyvíztelep mögötti ingatlanokon az építménymagasság nö- 
  velése 12,5 méterrıl 16 méterre, a meglévı Gk övezet bıvítése – nem  
                      javasolja beépíteni a módosítások közé. 
  Határid ı: 2011. május 19. 
  Felelıs:     A bizottság 
 
 
Kollár László bizottság elnöke 
II/16. Szórád Márta kérelme. Ingatlanok Gk övezetbe sorolása. A kérelmet nem tudjuk 
támogatni, maradjon a II-ben. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal –ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt – az alábbi határozatot hozta: 
14/2011. (V. 16.) Mg. hat. 
Ingatlanok Gk övezetbe soro- 
lása 

HATÁROZAT 
 
  A Mezıgazdasági és Gazdaságfejlesztési Bizottság Szórád Márta kérel- 
  mét – Ingatlanok Gk övezetbe sorolása – nem javasolja beépíteni a mó- 
  dosítások közé. 
  Határid ı: 2011. május 19. 
  Felelıs:     A bizottság 
 
 
Kollár László bizottság elnöke 
II/17. Ráczné Sándor Ildikó kérelme. A Gerébi bekötıút melletti ingatlanok Gk 
övezeti átsorolása. A kérelmet nem tudjuk támogatni. Aki ezzel egyetért, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – 1 tartózkodással – az alábbi 
határozatot hozta: 
15/2011. (V. 16.) Mg.hat. 
A Gerébi bekötıút melletti ingatlanok 
Gk övezeti átsorolása 

HATÁROZAT 
 
  A Mezıgazdasági és Gazdaságfejlesztési Bizottság Ráczné Sándor 
  Ildikó kérelmét – A Gerébi bekötıút melletti ingatlanok Gk övezeti 
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átsorolása – nem javasolja beépíteni a módosítások közé. 

  Határid ı: 2011. május 19. 
  Felelıs:     A bizottság 
 
Kollár László bizottság elnöke 
II/18. Akakikó Kft kérelmét a pontosítási felkérésre visszavonta. 
II/19. Felako-99. Kft./ Hornacsek Imre kérelme. Az Arany János utcai ingatlanon új 
Gk övezet kialakítása. Ezt nem tudjuk támogatni. Aki egyetért ezzel, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt – az alábbi határozatot hozta: 
16/2011. (V. 16.) Mg. hat. 
Az Arany János utcai ingatlanon új 
Gk övezet kialakítása 

HATÁROZAT 
 
  A Mezıgazdasági és Gazdaságfejlesztési Bizottság a Felako-99.  
                     /Hornacsek Imre/ kérelmét – az Arany János utcai ingatlanon új  
  Gk övezet kialakítása – nem javasolja beépíteni a módosítások 
  közé. 
  Határid ı: 2011. május 19. 
  Felelıs:     A bizottság 
 
 
Kollár László bizottság elnöke 
II/20. Szint 2005. Bt/ Bagaméri Edit kérelme, egyéb ipari övezetbe sorolás. Kérelmét 
támogatni nem tudjuk. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – 1 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta: 
17/2011. (V. 16.) Mg. hat. 
Egyéb ipari övezetbe sorolás 

 
 

HATÁROZAT 
 
  A Mezıgazdasági és Gazdaságfejlesztési Bizottság a Szint 2005.  
  Bt/ Bagaméri Edit kérelmét – egyéb ipari övezetbe sorolás  

– nem javasolja beépíteni a módosítások közé. 
  Határid ı: 2011. május 19. 
  Felelıs:     A bizottság 
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Kollár László bizottság elnöke 
Tekintettel arra, hogy napirendi pontjaink végéhez érkeztünk, megköszönöm a 
jelenlevık részvételét, a mai ülésünket ezennel berekesztem. 
 
 
 
 
 

K. mf. 
 
 

                              
 Kollár László sk.     Kutasiné Nagy Katalin sk. 
 bizottság elnöke      jegyzı 
 


