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Tárgy: Városház téri társasházak területeinek leburkolása a „Zöld Városhoz” illeszkedően 
Ikt.sz.: LMKOH/18250/2/2020 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A lajosmizsei Városház tér 2-3 és 4-8 szám alatti társasházak 1/5 és 1/6 helyrajzi számú 
ingatlanainak területe a jogi telekhatár szerint kinyúlik a Városház térre. A Zöld Város tervei 
ennek figyelembe vételével készültek el, azonban a pályázat és az önkormányzati megvalósítás 
nem terjed ki a társasházak előtti „magán” területekre. A terveken „Társasházak beruházásában 
megvalósuló területek” jelöléssel van ábrázolva a két területrész. A vonatkozó terv részlete az 
előterjesztés 1. melléklete. 
Annak érdekében, hogy a Városház tér felújítása kapcsán mégis egységes kép alakulhasson ki, 
megkerestük a társasházak közös képviselőjét a megoldás megtalálása érdekében. A két 
társasház összevont lakógyűlést tartott és az előterjesztés 2. mellékletében lévő jegyzőkönyv 
szerint a következőkről döntöttek: 
A társasházak támogatják azt, hogy a jelenleg folyamatban lévő kivitelezéssel egyidejűleg 
megvalósulhasson az Önkormányzati „Zöld Város” projekt által nem érintett területen is a 
térburkolás. Ez a gyakorlatban a meglévő, gyephézagos térbetonnal burkolt parkoló terület 
érintetlenül hagyása mellett, a parkolók előtt húzódó, mintegy 5-6 m széles, jelenleg murvával 
szórt terület burkolását jelenti. 

A társasházak határozatban döntöttek arról, hogy nem támogatják (jegyzőkönyv 2. oldal, 
20200921/3 határozat), hogy a két társasház önerőből valósítsa meg a területükön hiányzó 
burkolást, ami hozzávetőleg, összesen 3.175.000.- Ft-ba kerülne. 
Annak érdekében, hogy a tér egységesen, a folyamatban lévő kivitelezési ütemmel egyidejűleg 
elkészülhessen, (jegyzőkönyv 2. oldal, 20200921/4 határozat) azt a döntést hozták, hogy a 
társasházak megrendelik és megépíttetik a térburkolatot, ezt követően az érintett területeket 
felajánlják az Önkormányzatnak átadásra. Az Önkormányzat részéről ez a terület megvásárlását 
jelentené! A területrészek ellenértékeként a térburkolat kivitelezési összegét, valamint a 
területek leválasztásának földmérési és ingatlan-nyilvántartási átvezetési költségének 
megtérítését igénylik. Utóbbi költségek hozzávetőlegesen: földmérés, telekalakítás: 200.000.- 
Ft, alapító okiratok módosítása: 200-200.000.- Ft, összesen kb. 600.000.- Ft, a kivitelezési 
munkákkal együtt, jelenleg kb. 3.800.000.- Ft. A társasházak rendelkeznek az ehhez szükséges 
forrással. 
A területrészek Önkormányzati megvásárlásával a parkolók a társasházak telkén maradnának 
a társasház tulajdonában, közterület részére az azok megközelítését szolgáló út lenne átadva. 
A társasházak által elfogadott javaslat előnyei: 

- a tér egységes arculata egy időben készül el; 
- vélhetően költséghatékony az egyidejű kivitelezés miatt (nem kell ismételten felvonulni, 

stb.); 
- úgy valósul meg a tér teljes felújítása, hogy nem terheli az önkormányzat idei 

költségvetését – a megvásárlás javasolt időpontjáról nem rendelkezik a döntés, 
  



Hátrányai: 
- a társasházak nem kívánják önerőből megvalósítani a saját telekrészek burkolását, 

ennek költségét szeretnék, ha az önkormányzat finanszírozná (még ha időben eltoltan 
is); 

- a területrészek önkormányzat részére történő vételi felajánlásával jelentős 
adminisztrációs többletköltségek jelennek meg a telekalakítás és a társasházi alapító 
okiratok módosítási szükséglete miatt. 

- az érintett területek önkormányzati megvásárlása nem tervezett kiadást eredményezne 
az önkormányzat költségvetésében, melyre fedezetet kellene biztosítani az idei vagy a 
jövő évi költségvetésben. 

 

A társasházi határozatra két döntési alternatíva lehetséges, amely határozat-tervezeteket az 
alábbiakban terjesztem a T. Képviselő-testület elé: 

 
 

I. Határozat-tervezet 

…/2020.(…)  ÖH 

Városház téri társasházi területek leburkolása a „Zöld Városhoz” illeszkedően 
 

                                                Határozat 
 

1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a „Városház 
téri lakó- és üzletház, illetve Attila u-i lakó- és üzletház” 2020. szeptember 21-i 
közgyűlésén elfogadott 20200921/4 számú határozatában foglalt javaslatot. 

2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1. pont szerinti 
adás-vétel ellenértékét a .... évi költségvetés. 
 

3.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1. pont szerinti 
beruházás teljesülésével kapcsolatban a következő kikötéseket teszi (a műszaki, 
üzemeltetési feltételek vonatkozásában): ……………………………………… 
 

4.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
Polgármestert az 1. pont szerinti Társasházak Közös képviselőjével a 1-3. pontok 
szerinti megállapodás megkötésére. 

Felelős: Képviselő-testület 

Határidő: 2020. október 15. 

  



 
II. Határozat-tervezet 

…/2020.(…)  ÖH 

Városház téri társasházi területek leburkolásának elvetése 
 

                                                Határozat 
 

1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadja el a 
„Városház téri lakó- és üzletház, illetve Attila u-i lakó- és üzletház” 2020. szeptember 
21-i közgyűlésén elfogadott javaslatot. 

 

2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete javasolja az 1. pont 
szerinti Társasház Közösségek részére, hogy a Városház tér egységes arculata 
érdekében önerőből valósítsák meg a tulajdonukban lévő területen az előterjesztés 
szerinti térburkolatokat. 

 

Felelős: Képviselő-testület 

Határidő: 2020. október 15. 

 

 

Lajosmizse, 2020. október 8. 

 

Basky András s.k. 

    polgármester 

  



Az előterjesztés 1.sz. melléklete 

 



Az előterjesztés 2. melléklete 

 



 

 


