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Az ülésen hozott határozat száma és tárgya:

124/2020. (VII.27.)

Víziközmű-rendszer térítésmentes átvétele

Je g y z ő k ö n y v
Készült: A Képviselő-testület 2020. július 27-én, 09.10 órakor a Lajosmizse Városháza
Dísztermében megtartott Képviselő-testületi rendkívüli nyílt ülésről.
Jelen vannak: Basky András polgármester, Fekete Zsolt alpolgármester, Borbély Ella, Sápi
Tibor, Sebők Márta, Lukács Józsefné, Tóth-Orlov Bettina, Bagó István és Péli Szilveszter
képviselők.
Igazoltan távol: dr. Adonyi Lajos alpolgármester, Belusz László és Cseh Katinka képviselők 3
fő
A Képviselő-testület létszáma összesen 9 fő.
Tanácskozási joggal meghívottak:

dr. Balogh László jegyző
Muhariné Mayer Piroska aljegyző

Egyéb meghívottak:

Farkasné Őze Angéla irodavezető
Nagy István informatikus
Mócza Mariann Anikó
Horváth Péter Petőfi Népe újságíró
Strobl Viktor a PLG Hungary Baromfitenyésztő és
Kft. képviselője
Engelmann József

Jegyzőkönyvvezető:

Kisjuhászné Almási Anita titkársági ügyintéző

Basky András polgármester: Tisztelettel köszöntök mindenkit a mai rendkívüli nyílt
képviselő-testületi ülésünkön. Megállapítom, hogy az ülés határozatképes, hiszen 9 képviselő
jelen van. Dr. Adonyi Lajos alpolgármester, Belusz László és Cseh Katinka igazoltan van távol
az ülésről. A meghívóban egy napirendi pont szerepel. Van-e kérdés észrevétel a ponttal
kapcsolatban? Amennyiben nincs, aki elfogadja a meghívót, kézfelemeléssel jelezze!
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 9 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem
volt- az alábbi napirendi pont tárgyalását fogadta el:

Napirend
1.

Előterjesztő

Víziközmű-rendszer térítésmentes átvétele

Basky András
polgármester

1. napirendi pont:
Víziközmű-rendszer térítésmentes átvétele
Előadó: Basky András polgármester
Basky András polgármester: A PLG Hungary Baromfitenyésztő és Kereskedelmi Korlátolt
Felelősségű Társaság Lajosmizse, külterület 0394/120. hrsz.-ú területen található
tojásfeldolgozó üzeméhez víziközmű létrehozására irányuló beruházást végzett a Lajosmizse,
külterület 0394/115. hrsz-ú állami tulajdont képező kivett közút területen. A PLG Hungary
2

Baromfitenyésztő és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság képviseletében megjelent
Strobl Viktor. A beruházáshoz szükséges az ívóvíz vezeték, szennyvíz vezeték kiépítésére. A
munkafolyamatok elindulásához bizonyos feltételeknek teljesülnie kell: a víziközmű kizárólag
az állam vagy települési önkormányzat tulajdonában állhat. A PLG Hungary Baromfitenyésztő
és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság átadja ingyenesen a víziközművet az
önkormányzatnak. Víziközművek könyveiben befejezetlen beruházási állományban
nyilvántartott értéke összesen 4.579.874 Ft. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselőtestületének az önkormányzat vagyonáról szóló 13/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelet 16.
§ (1) bekezdés a) pontja szerint ,,Az Önkormányzat számára ellenérték nélkül felajánlott 2,5
millió Ft értéket elérő vagyon elfogadásáról a Képviselő-testület dönt”. Van-e kérdés,
észrevétel ezzel kapcsolatban? Strobl Viktornak átadom a szót.
Strobl Viktor a PLG Hungary Baromfitenyésztő Kft. képviselője: Szeretném megköszönni
a rugalmasságot a Képviselő-testületnek és a polgármesternek. Nagy segítség számunkra, hogy
ezt a három hét előnyt nyerünk. A kialakult vírushelyzet miatt a beruházás befejezését
hátráltatta. Augusztus végén tervezzük az üzem elindulását. 28-29 fő lehetőség szerint
Lajosmizse és szűk vonzáskörzetében élő munkavállalókkal indítanánk el az üzemet.

Basky András polgármester: Van-e kérdés, észrevétel a javasolt határozat-tervezettel
kapcsolatban? Amennyiben nincs, aki elfogadja a határozat-tervezetet kézfelemeléssel jelezze!
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 9 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem
volt - az alábbi határozatot fogadta el:
124/2020. (VII.27.) ÖH.
Víziközmű-rendszer térítésmentes átvétele
Határozat
1. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, a PLG Hungary
Baromfitenyésztő és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság által felajánlott
Lajosmizse, külterület 0394/115. hrsz-ú állami tulajdont képező kivett közút területen
található víziközmű tulajdonjogát térítésmentesen átveszi.
2. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Basky András
Polgármestert jelen határozattal érintett valamennyi eljárási cselekmény megtételére és
a tulajdonjog átruházó szerződés aláírására.
Felelős: Képviselő-testület
Határidő: 2020. július 27.
Basky András polgármester: Mivel más napirendi pont nincs a mai nyílt ülést 09.15 órakor
bezárom.
Kmf.

Basky András
polgármester

dr. Balogh László
jegyző
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