
Lajosmizse Város 
Önkormányzata 

KIVONAT 
a Képviselő-testület 2018. június 28-i  soros ülésének jegyzőkönyvéből 

 
Kihagyva a kihagyandókat! 
 
103/2018. (VI.28.) ÖH. 
A 0401/5 hrsz-ú ingatlanból 3 ha 5000 m2 területrész értékesítéséhez kapcsolódó döntések 
 

 Határozat 
 

1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert, hogy a 0401/5 hrsz-ú ingatlanból 3 ha 5000 m2 területrésze ingatlan 
értékesítése érdekében a telekalakítással kapcsolatos eljárást lefolytassa, a hozzá tartozó 
intézkedéseket, nyilatkozatokat megtegye.    

2) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert, hogy a Lajosmizse Város Önkormányzata és a BÁCSVÍZ Zrt. között 
2015. szeptember 1. napján létrejött üzemeltetési szerződés módosítását, - mely arra 
irányul, hogy a 0401/5 hrsz-ú ingatlanból az előterjesztés 1. mellékletében meghatározott 
3 ha 5000 m2 területrész kikerül a szerződés tárgyi hatálya alól – előkészítse, annak 
tartalmát a BÁCSVÍZ Zrt-vel egyeztesse és ezt követően aláírja.     

3) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert, hogy a 0401/5 hrsz-ú ingatlanból 3 ha 5000 m2 területrésze ingatlan 
vonatkozásában jelen határozat 1)-2) pontjaiban foglaltak teljesülése esetén a nyilvános 
árverést kitűzze, lefolytassa és a nyertes ajánlattevővel az adás-vételi szerződést 
megkösse, az ehhez szükséges nyilatkozatokat megtegye az alábbi feltételekkel: 
- A nyertes ajánlattevő köteles megépíteni a megmaradó kivett mocsár alrészleten a 

Bácsvíz Zrt. által kért 90m x 120m méretű „L” alakú gátat. 
- A nyertes ajánlattevő köteles biztosítani az adás-vétellel érintett területen jelenleg 

meglévő monitoring talajvízfigyelő kút megközelíthetőségét. Ehhez szükséges 
bejegyeztetni a szolgalmi jogot Lajosmizse Város Önkormányzata javára és az 
ingatlan nyilvántartásban való feltüntetéséhez is hozzá kell járulnia. 

- A nyertes ajánlattevő köteles az adás-vétellel érintett területen haladó XX/d csatorna 
esetleges új nyomvonalának kialakításával összefüggő valamennyi feladatot 
(tervezési, engedélyezési, változási vázrajz készítési és földhivatali átvezetés, 
Lajosmizse Város Önkormányzatát illető szolgalmi jog bejegyzés, kivitelezés stb.) 
elvégezni és annak mindennemű költségét viselni.  

Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2018. június 28. 
 

Kihagyva a kihagyandókat! 
Kmf. 

 
            Basky András sk.                   dr. Balogh László sk. 

  polgármester                               jegyző 
 
A kivonat hiteles! 
 
Lajosmizse, 2018. június 28. 
 
 
Almási Anita Ildikó 
titkársági ügyintéző 


