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Elıterjesztés 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 

2011. október 13-i ülésére 
 
Tárgy: Lajosmizse, Erkel Ferenc utca, 259 hrsz-ú ingatlan mővelési ágának 

megváltoztatása; szolgalmi jogok felvezetése 
 
Ikt.sz: I/156-03/2011 
 
Tisztelt Képviselı-testület! 
 
A lajosmizsei Erkel Ferenc utca folytatása, a Mátyás király utcán való átvezetése a múlt 
rendszer során a lakónegyed folytatására ki lett alakítva. A lakónegyed folytatására azonban 
nem került sor, sıt a jelenlegi rendezési terv szerint a Mátyás király utca és az Elkerülı út 
között tervezett gazdasági terület van. Ezen okok feleslegessé teszik az Erkel utca közterület 
folytatását abba az irányba, sıt határozottan kerülendı, hogy egy tervezett gazdasági övezet 
közvetlen átjárhatósággal bírjon a lakóövezet irányába. A terület a rendezési tervben is 
kertvárosias lakóterület besorolású. 
A nem folytatódó utca a természetben azt eredményezte, hogy a szomszéd ingatlanok 
tulajdonosai birtokba és használatba vették a területet. Jelenleg részben kert, részben 
autótárolóként üzemel, elég rendezetlen képet nyújtva. A rendezetlenség megszüntetése a 
jelenlegi használók részérıl is indokolt, hiszen egy önkormányzati tulajdonú ingatlanon 
természetesen nincs lehetıségük kerítés építésére, stb. 
A fentiek miatt indokolt a tulajdonjog késıbbi rendezése. Ezzel a használók tulajdonjogot 
szerezhetnek, az önkormányzat egy olyan terület értékesítésével bevételhez jut, amely 
feladatinak ellátásához, illetve távlati céljaihoz nem szükséges. 
Mivel az ingatlan kialakításakor a közterületi funkciója dominált, így a szomszédos 
ingatlanok megközelítése az egyik esetben jelenleg innen, a másik esetben innen is biztosított. 
Emiatt a telek nem tekinthetı önállóan és teljes értékően értékesíthetı lakóteleknek, mivel a 
valóságban útszolgalmi, átjárási joggal terhelt (tehát a szomszéd ingatlanoknak kapui nyílnak 
ide). Emiatt vevıként elsısorban a szomszéd ingatlanok tulajdonosai jöhetnek számításba. A 
szomszéd ingatlanok tulajdonosai mutatnak hajlandóságot a vételre, bár ez természetesen az 
árnak is függvénye. Önálló telekként való használat csak a szomszédok kártalanítása, a 
fennálló szolgalmi jogok megváltását követıen lehetséges. 
A mostani döntés a mővelési ág változtatására és a fennálló szolgalmi jogok bejegyzésére 
vonatkozik; az elidegenítésrıl az átvezetést követı ülésen kell döntést hozni. 
 
A fentiek alapján az alábbi határozat-tervezetet terjesztem T. Képviselı-testület elé: 
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Határozat-tervezet 
…/2011. (…) ÖH 
Lajosmizse, Erkel Ferenc utca, 259 hrsz-ú ingatlan mővelési ágának megváltoztatása; 
szolgalmi jogok felvezetése 
 

Határozat 
 
 
1./ Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a tulajdonában lévı, 

belterületi 259. hrsz-ú, jelenleg közterület mővelési ágú ingatlan mővelési ágát kivett, 
beépítetlen területté változtatja, ezáltal az ingatlan nyilvántartáson történı átvezetést 
követıen az ingatlan Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének az 
önkormányzat vagyonáról szóló 18/2011.( VIII..26.) önkormányzati rendelete alapján 
forgalomképesnek minısül.  Az ingatlanon a szolgalmi jogokat  fel kell tüntetni.  

 
2./ Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete felhatalmazza a 

polgármestert a határozat 1. pontjában foglaltak  ingatlan-nyilvántartáson történı  
átvezetés iránti intézkedések megtételére. 

 Felelıs: Képviselı-testület, Polgármester 
 Határid ı: 2011. október 13. 
 
 
Lajosmizse, 2011. október 5. 
 
 

Basky András sk. 
             polgármester 
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Elıterjesztés 1. melléklete 
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Elıterjesztés 2. melléklete 
 
 

 


