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Előterjesztés 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

2019. szeptember 26-i ülésére 
 
Tárgy:  Lajosmizse, Mizse külterületén elhelyezkedő, 0407/100 helyrajzi szám alatti út 

nyomvonalának módosítása 
 

Iktatószám: LMKOH/11674/2/2019 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának kizárólagos tulajdonában áll a Lajosmizse külterületén 
elhelyezkedő, 0407/100 helyrajzi szám alatti, 6999 m2 nagyságú „kivett út” megnevezésű 
ingatlan (a továbbiakban: út). A tárgyi úttal szomszédos, a 0407/131 és 0407/169 helyrajzi 
számú ingatlanok tulajdonosa, Bognár Lajosné azzal a kérelemmel fordult 
Önkormányzatunkhoz – 1. melléklet, hogy telekalakítási eljárás lefolytatását követően szeretné 
a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a város helyi építési szabályzatáról 
szóló 2/2008. ( I. 23.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Hész) által nem közlekedési 
célra kijelölt 0407/100 helyrajzi szám alatti útnyomvonalát megváltoztatni. 
A nyomvonal megváltoztatásának, az út egy szakasza áthelyezésének az oka, hogy 
természetben a 0407/131 helyrajzi számú ingatlan út melletti részén lévő kút az ingatlan-
nyilvántartás térképe szerint az út területére esik. A kút akadály nélküli üzemeltetéséhez, 
adminisztrálásához szükséges az ingatlan viszonyoknak is a rendezése, és tekintettel arra, hogy 
az út mindkét oldalán egyazon tulajdonos ingatlanai vannak, így a vélhetően térképi hiba jellegű 
probléma (azaz nem az út lett áthelyezve) úgy korrigálható, ha a telekalakítás szerinti vázrajz 
végrehajtásra kerül. 
 

A jelen előterjesztés 2. mellékletét képező - a Kecskeméti Járási Hivatal Járási Földhivatal által 
16/301/2019 számon záradékolt vázrajz alapján az út tárgyi ingatlanok közötti szakaszának 
térképi határvonala a természetbeni állapothoz lenne igazítva, így a kérelmező kútja a térkép 
szerint is a saját tulajdonában lévő ingatlanra kerülne. A vázrajzra utólag feltüntetésre került a 
kút természetbeli helye, ami miatt az ügyet a kérelmező kezdeményezte. 
 

A telekalakítás során az Önkormányzati ingatlan területe az út szükség szerint közlekedhető 
geometriája érdekében 6.999 m2-ről 7.172 m2-re, 173 m2-rel nőne. 
 

A kérelmező a teleknövekményt ingyenes átadással kívánja átadni, az eddig felmerült és az 
ezután várható költségeket vállalja.  
 

A Hész a tárgyi utat általános mezőgazdasági övezetbe sorolja, az út hálózati jelentőséggel nem 
rendelkezik. A Hész 15. § (5) bekezdése szerint  
„A hálózati jelentőséggel nem rendelkező külterületi utak megszüntethetők, illetve 
áthelyezhetők a telekalakítás általános feltételeinek, az egyéb földügyi és útügyi előírások 
követelményeinek betartásával.” 
A területek rendezését csere, illetve a területnövekmény tekintetében ingyenes átadás jogcímen 
javaslom lebonyolítani. 
A fent írtak alapján javaslom Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy  
- járuljon hozzá a mellékelt 16/301/2019 számon záradékolt vázrajz szerinti 
telekalakításhoz, és hatalmazzon fel a szerződés mellékletét képező vázrajz aláírására. 
- döntsön az ingatlanok közötti területcsere elfogadásáról, a 0407/100 hrsz-ú az ingatlan 
173 m2-nyi telekterület-növekményének ingyenes átadással történő elfogadásáról, 
valamint hatalmazzon fel a fenti teljes ügylet szerződésének aláírására, ezzel egyidejűleg 
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A fentiekre tekintettel javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek az alábbi határozat-tervezetek 
elfogadását. 
 

Határozat-tervezet 
 
…../2019. (…) ÖH. 
Lajosmizse, Mizse külterületén elhelyezkedő, 0407/100 helyrajzi szám alatti út nyomvonalának 
módosítása 
 

Határozat 
 

1. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy hozzájárul az 
előterjesztés mellékletét képező 16/301/2019 számon záradékolt változási vázrajz 
szerinti telekalakításhoz, mely összhangban van a Lajosmizse Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének a város helyi építési szabályzatáról szóló 2/2008. (I. 23.) 
önkormányzati rendelettel (a továbbiakban: Hész), azáltal, hogy a lajosmizsei 0407/100 
helyrajzi szám alatti ingatlant általános mezőgazdasági övezetbe sorolja, illetve hálózati 
jelentőséggel rendelkező útként nem ábrázolja és a Hész 15. § (5) bekezdés szerint „A 
hálózati jelentőséggel nem rendelkező külterületi utak megszüntethetők, illetve 
áthelyezhetők a telekalakítás általános feltételeinek, az egyéb földügyi és útügyi 
előírások követelményeinek betartásával.”. 

 
2. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Basky András 

polgármestert az előterjesztés mellékletét képező 16/301/2019 számon záradékolt 
változási vázrajz aláírására,  

 
3. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a telekalakítás szerinti 173 

m2 terület növekmény ingyenes átadását elfogadja, és felhatalmazza Basky András 
polgármestert a 2. pont szerinti vázrajz ingatlan-nyilvántartási átvezetéséhez szükséges 
szerződés aláírására, amely szerződésben az Önkormányzati tulajdon változás jogcíme 
csere és ingyenes átadás kell legyen.  

 
4. Az 1-3 pontok szerinti hozzájárulás és felhatalmazások feltétele, hogy a keletkező 

költségeket a kérelmező Bognár Lajosné viseli. 
 
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2019. szeptember 26. 
 
Lajosmizse, 2019. szeptember 18. 
   
         Basky András sk. 

           polgármester 
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Előterjesztés 1. melléklete 
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Előterjesztés 2. melléklete 

 


