
Lajosmizse Város 
Önkormányzata 

KIVONAT 
a Képviselő-testület 2018. május 17-i  soros ülésének jegyzőkönyvéből 

Kihagyva a kihagyandókat! 
 
69/2018. (V.17.) ÖH. 
A Lajosmizse belterületén elhelyezkedő, Kodály Zoltán utcában található 2581/2 helyrajzi szám 
alatti ingatlannal kapcsolatos döntések meghozatala 
 

Határozat 
 

1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy vételi ajánlatot tesz a 
Lajosmizse 2581/2 hrsz-ú, kivett út megnevezésű, 134 m2 területű ingatlanra, melyet 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a város helyi építési szabályzatáról 
szóló 2/2008. (I. 23.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Hész) közlekedési célra jelöl 
ki. A Képviselő-testület a tárgyi ingatlan vételárát 335.000 forintban határozza meg.  

2) Amennyiben az arra jogosult az 1. pont szerinti vételi ajánlatot elfogadja, úgy Lajosmizse Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete a szükséges kerítés áthelyezése érdekében az 
alábbiakról dönt:  
 

a) A kerítés áthelyezésére a jogosult nyilatkozata alapján sor kerülhet úgy, hogy az 
eladó vállalja annak elvégzését, melyre egy összegben 1.000.000 forintot biztosít az 
Önkormányzat. A jogosult további költségigénnyel nem élhet. Ebben az esetben a 
kerítés áthelyezésének költsége utólag, a kerítés áthelyezését követően, annak 
írásbeli bejelentését követő 15 napon belül kerül kifizetésre a jogosult részére. 

b) Amennyiben a jogosult a kerítés áthelyezését nem vállalja, abban az esetben annak 
„értéknövelő beruházás nélküli” áthelyezését az Önkormányzatunk végezteti el. 

3) Amennyiben az arra jogosult az 1. pont szerinti vételi ajánlatot elfogadja, úgy Lajosmizse Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Basky András polgármestert az 
adásvételi szerződés aláírására, figyelemmel a 2.) pontban foglaltakra, továbbá a 
tulajdonváltozás ingatlan-nyilvántartási átvezetéséhez szükséges további intézkedések, 
valamint nyilatkozatok megtételére. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
az 1-2.) pontban rögzített vételi ajánlathoz és kerítés áthelyezéshez szükséges összeget, valamint 
a gázóra áthelyezésére maximum 150.000.- forintot Lajosmizse Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének a 2018. évi költségvetésről szóló 6/2018. (II.09.) önkormányzati 
rendelet 10. melléklet Felhalmozási kiadások részletezése táblázat 1.18. sora és 11. melléklet 
Lajosmizse Város Önkormányzat 2018. évi kiadásai céltartalék részletezése táblázat 8. sora 
terhére biztosítja (Pályázati fejlesztési, felújítási keret).  

4) Amennyiben az arra jogosult az 1. pont szerinti vételi ajánlatot nem fogadja el, úgy Lajosmizse 
Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Basky András polgármestert arra, 
hogy kiszolgáló és lakó út céljára történő lejegyzésére irányuló eljárás lefolytatását 
kezdeményezze a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatalnál. Lajosmizse Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza továbbá Basky András polgármestert a 
kiszolgáló és lakó út céljára történő lejegyzésére irányuló eljárás lefolytatása során az 
önkormányzati tulajdonszerzéshez szükséges nyilatkozatok, intézkedések megtételére. 
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2018. május 17. 

 
Kihagyva a kihagyandókat! 

Kmf. 
 

            Basky András sk.                   dr. Balogh László sk. 
  polgármester                               jegyző 



 
A kivonat hiteles! 
 
Lajosmizse, 2018. május 17. 
 
 
 
Almási Anita Ildikó 
titkársági ügyintéző 


