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Előterjesztés
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2018. augusztus 15-i ülésére
Tárgy: A Lajosmizse külterület 0401/5 hrsz.-ú ingatlan mellékelt vázrajz szerinti
területrészének forgalomképessé nyilvánítása, 102/2018. (VI.28.) ÖH. kiegészítése
Ikt.sz.: LMKOH/ 3066/7/2018.
Tisztelt Képviselő-testület!

Két magánszemély korábban vételi kérelmet nyújtott be önkormányzatunkhoz a Lajosmizse
Város Önkormányzata 1/1 arányú, kizárólagos tulajdonát képező Lajosmizse külterület
0401/5 hrsz.-ú 8 ha 7899 m2 területű ingatlanból az előterjesztés 1. mellékletében jelzett 3 ha
5000 m2 nagyságú, kivett mocsár, kivett vízmű és legelő megnevezésű ingatlan
megvásárlásával kapcsolatban.
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2018. június 28. napján a
102/2018. (VI.28) önkormányzati határozatával értékesítésre jelölte ki az említett 3 ha
5000m2 nagyságú területet.
Az ehhez szükséges vázrajz az előterjesztés 2. számú mellékletét képezi.
Jelenleg azonban a további lépések megtétele érdekében az ingatlan forgalomképessé
nyilvánítása vált szükségessé, arra tekintettel, hogy az Ingatlanvagyon-Kataszter alapján,
amely az előterjesztés 3. mellékletét képezi, fent nevezett ingatlan az önkormányzat
forgalomképtelen törzsvagyonát képezi.
Tekintettel arra, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 5. § (5)
bekezdése a) pontja szerint a helyi önkormányzat tulajdonában álló közmű az önkormányzat
korlátozottan forgalomképes törzsvagyonát képezi, így a törvény, mint magasabb rendű
jogszabály ezen területet a törvény erejénél fogva korlátozottan forgalomképesnek minősíti.
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat vagyonáról szóló
13/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelet 2. § (6) bekezdése értelmében a korlátozottan
forgalomképes vagyontárgy forgalomképes vagyonná történő átminősítéséről Lajosmizse
Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt.
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 14. § (2) bekezdése értelmében a helyi
önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan értékesítése esetén az államot minden más
jogosultat megelőző elővásárlási jog illeti meg. Ezen jogosultság az államot osztott tulajdon
esetén az épület tulajdonosának a földre, illetve a föld tulajdonosának az épületre fennálló
elővásárlási jogát megelőzően illeti meg, a 14. § (4) bekezdése alapján ezen rendelkezést nem
kell alkalmazni a törvényben, valamint a helyi önkormányzat tulajdonában álló nemzeti
vagyon tekintetében törvényben vagy a helyi önkormányzat rendeletében meghatározott
értékhatár feletti nemzeti vagyon tulajdonjogának átruházása esetén, az ezek szerint
meghatározott értékhatár 20%-át el nem érő értékű ingatlan értékesítése esetén.
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Fentiek alkalmazása azért szükséges, mert a magyar államot elővásárlási jog illeti meg a
Nemzeti Földalapkezelő Szervezet útján.

A BÁCSVÍZ Zrt. 2018. augusztus 6. napján megkereséssel élt felénk, amely az előterjesztés
4. mellékletét képezi. Ebben a korábbi jóváhagyó állásfoglalásukkal szemben arról
tájékoztatott, hogy a vízjogi üzemeltetési engedélyt is módosítani szükséges, melynek
költsége előreláthatólag 1-2 millió forint körüli összeg. Telefonos tájékoztatása szerint ezen
költséget továbbhárítják Lajosmizse Város Önkormányzata részére.
A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő testületet, hogy ezen ingatlan területet
nyilvánítsa forgalomképessé és ennek érdekében egészítse ki a 102/2018. (VI.28.) határozatát.
Kérem a tisztelt Képviselő Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozattervezet szerinti döntést meghozni szíveskedjen!

Határozat-tervezet
…../2018. (….) ÖH.
Döntés Lajosmizse külterület 0401/5 hrsz.-ú ingatlan mellékelt vázrajz szerinti
területrészének forgalomképessé nyilvánításáról, 102/2018. (VI.28.) ÖH. kiegészítése
Határozat
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 102/2018. (VI.28.)
határozatát folytatólagosan az alábbi szövegrésszel egészíti ki: Lajosmizse
Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az érintett
ingatlanrész értékesítése érdekében az önkormányzat kizárólagos tulajdonában
lévő, 0401/5 hrsz.-ú ingatlannak az előterjesztés 2. mellékletében csatolt a
mellékelt vázrajz szerinti részét forgalomképessé nyilvánítja.
Felelős: Képviselő-testület
Határidő: 2018. augusztus 15.

Lajosmizse, 2018. augusztus 09.
Basky András s.k.
polgármester
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előterjesztés 1. melléklete
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előterjesztés 2. melléklete

KIOSZTÓS
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előterjesztés 3. melléklete
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előterjesztés 4. melléklete
From: Máté Gábor [mailto:mate.gabor@bacsviz.hu]
Sent: Monday, August 06, 2018 12:21 PM
To: dodonka.csaba@lajosmizse.hu
Cc: Sütő Vilmos; Papp Adrienn; 'Basky, András'; szilagyi.odon@lajosmizse.hu; Balogh László
Subject: RE: Állásfoglalás kérésre adott KSz válasz

Tisztelt Dodonka Csaba!
Kérjük, hogy a lajosmizsei szennyvíztisztító telep területének földhivatalnál történő
megbontásakor a technológiát tartalmazó teleprész helyrajzi száma ne változzon, tehát a
leválasztott terület kapjon új számot. Mivel a vízjogi üzemeltetési engedélyben területi adat
nem, csak helyrajzi szám szerepel, így nem lesz szükség módosításra, vagyis nem kell
feleslegesen 1-2 millió forintot költeni erre.

Köszönettel:
Máté Gábor
üzemvezető
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