
  14. 
Előterjesztés 

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
2022. június 23-i ülésére 

 
 
 
 
Tárgy: Döntés Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Rákóczi 

utcai Tagintézményének további bővítési lehetőségéről 
 
 
 
             
 
Az előterjesztést készítette:                     dr. Tóth Andrea 
                                                                                  irodavezető 

Jegyzői Iroda 
   
 
 
 

Véleményezésre és tárgyalásra megkapta:           Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 
 Önkormányzati Bizottság 
 
 
 
 
 
 
 
 
Törvényességi ellenőrzésre megkapta:              Muhariné Mayer Piroska 

                    aljegyző   
                                                                                  
                                                                               
  
 
 
 
 
       Dr. Balogh László s.k. 
         jegyző  
 



2 
 

Előterjesztés 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

 2022. június 23-i ülésére 
 
Tárgy: Döntés Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Rákóczi 

utcai Tagintézményének további bővítési lehetőségéről 
Ikt.sz.: LMKOH/211-3/2022. 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: 
Mötv.) 13.§ (1) bekezdés 6. pontja alapján a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható 
közfeladatok közül Önkormányzatunk feladata különösen az óvodai ellátás biztosítása. 
Lajosmizse Város Önkormányzatának kizárólagos tulajdonában áll a Lajosmizse, belterület 
1790 hrsz-ú, természetben 6050 Lajosmizse, Rákóczi u. 30. szám alatti ingatlan, melyen 
található a Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Rákóczi utcai 
Tagintézménye (a továbbiakban: Óvoda). Az Óvoda elhelyezését szolgáló, 6050 Lajosmizse, 
Rákóczi u. 30. szám alatti ingatlan elérte a beépíthetőségének a maximumát, azonban az 
tagintézmény bővítése indokolt a gyakorlati tapasztalatok alapján. Ennek érdekében az 
Önkormányzatunk 2021. december 10. napján megvásárolta az Óvodával közvetlenül határos 
6050 Lajosmizse, Rákóczi utca 32. szám alatti (Lajosmizse, belterület 1791 hrsz-ú, kivett 
lakóház, udvar megnevezésű, 1222 m2 területű) ingatlant. A megvásárolt ingatlan a jelenlegi 
területnagyságát egy 1998-ban lefolytatott telekalakítás során nyerte el arra tekintettel, hogy 
annak területéből 366 m2 a szomszédos Lajosmizse, belterület 1792 hrsz-ú, 6050 Lajosmizse, 
Baross tér 26. szám alatti ingatlanba (a továbbiakban: Ingatlan) olvadt be. Ezen Lajosmizse, 
belterület 1792 hrsz-ú ingatlan tulajdonosai kezdeményezték a tárgyi, 366 m2-nyi telekrész (a 
továbbiakban: Ingatlanrész) ismételt visszacsatolása megfontolásának lehetőségét.  
Az alábbi térképvázlaton is látható, hogy a korábbi vétellel már kibővített óvodaudvarba 
ékelődő területrész udvarhoz illesztése kifejezetten előnyös méretű és alakú udvart 
eredményezne.
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Tárgyi esetben telekalakítással vegyes adásvételi szerződés megkötésével van lehetősége az 
Önkormányzatunknak az Ingatlanrész megvásárlására.  
 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a város helyi építési szabályzatáról 
szóló 2/2008. (I. 23.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: HÉSZ) az Ingatlant 
kertvárosias lakóövezetbe sorolja, melyen oktatási intézmény elhelyezhető. A HÉSZ 8. § (1) 
bekezdés a) pontjában, valamint a (5) bekezdésében fogalt szabályok alapján az Ingatlan 
beépíthetősége 30%. 
 
Az Mötv. 107. §-a alapján a helyi önkormányzatot - törvényben meghatározott eltérésekkel - 
megilletik mindazok a jogok és terhelik mindazok a kötelezettségek, amelyek a tulajdonost 
megilletik, terhelik. Lajosmizse Város Önkormányzata az Ingatlan esetleges megvásárlása 
érdekében kezdeményezte az Ingatlan fentiekben megjelölt, 366 m2-nyi részére vonatkozó 
értékbecslés elkészítését. A tárgyi értékbecslés jelen előterjesztésem 1. mellékletét képezi.  
 
A nemzeti vagyonról 2011. évi CXCVI. törvény 7. § (1) és (2) bekezdése az alábbiakról 
rendelkezik:  
„(1) A nemzeti vagyon alapvető rendeltetése a közfeladat ellátásának biztosítása, ideértve a 
lakosság közszolgáltatásokkal való ellátását és e feladatok ellátásához szükséges 
infrastruktúra biztosítását. A nemzeti vagyonnal felelős módon, rendeltetésszerűen kell 
gazdálkodni.    
(2) A nemzeti vagyongazdálkodás feladata a nemzeti vagyon megőrzése, értékének és 
állagának védelme, rendeltetésének megfelelő, az állam, az önkormányzat mindenkori 
teherbíró képességéhez igazodó, elsődlegesen a közfeladatok ellátásához és a mindenkori 
társadalmi szükségletek kielégítéséhez szükséges, egységes elveken alapuló, átlátható, 
hatékony és költségtakarékos működtetése, értéknövelő használata, hasznosítása, gyarapítása, 
továbbá az állam vagy a helyi önkormányzat feladatának ellátása szempontjából feleslegessé 
váló vagyontárgyak elidegenítése, azzal, hogy a nemzeti vagyon megőrzése érdekében végzett 
bontás vagy átalakítás nem minősül az állag védelmi kötelezettség megszegésének. A kiemelt 
kulturális örökségvédelmi és természetvédelmi szempontok - kulturális és természeti értékek 
jövő nemzedékek számára való megőrzése érdekében történő - érvényesítésének nem 
akadálya a vagyon értékváltozása.” 
 
A vagyonszerzési illetékkel kapcsolatban tájékoztatom továbbá a Tisztelt Képviselő-
Testületet, hogy az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 5. § (1) bekezdés b) pontja 
alapján teljes személyes illetékmentességben részesülnek a helyi önkormányzatok és azok 
társulásai.  
 
Amennyiben a Tisztelt Képvisel-testület az Ingatlanrész megvásárlását támogatja, ebben az 
esetben javaslom a Lajosmizse, belterület 1790 hrsz-ú, Lajosmizse, belterület 1791 hrsz-ú és a 
megvásárlandó Ingatlanrész egyidejű telekalakítási eljárásban történő egyesítését.  
 
Az Ingatlanrész vételárának fedezete Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-
testületének a 2022. évi költségvetésről szóló 6/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 10. 
melléklete, „Ingatlan kisajátítás/vásárlás” során teljes egészében rendelkezésre áll. A 
telekalakítással, valamint az ingatlan megszerzésével járó összes költség az 
Önkormányzatunkat terheli.  
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A jelen előterjesztésben foglaltakat összefoglalva javalom a Tisztelt Képviselő-testületnek, 
hogy 2.000.000,- Ft azaz Kétmillió forintos vételáron tegyen vételi ajánlatot a Lajosmizse, 
belterület 1792 hrsz-ú, kivett lakóház, udvar megnevezésű, 1087 m2 területű, természetben 
6050 Lajosmizse, Baross tér 26. szám alatt található ingatlan telekalakítással leválasztható 
részére, és hatalmazzon fel a telekalakítással, valamint az adásvételi szerződés megkötésével 
kapcsolatos valamennyi intézkedés megtételére.  
 

 
Határozat-tervezet 

 
…../2022. (….) ÖH. 
Döntés Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Rákóczi utcai 
Tagintézményének további bővítési lehetőségéről 
 

Határozat 
 
1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy vételi 
ajánlatot tesz a Lajosmizse, belterület 1792 hrsz-ú, kivett lakóház, udvar megnevezésű, 1087 
m2 területű, természetben 6050 Lajosmizse, Baross tér 26. szám alatti ingatlan Lajosmizse, 
belterület 1791 hrsz-ú, 6050 Lajosmizse, Rákóczi utca 32. szám alatt található ingatlanba 
benyúló, megközelítőleg 366 m2-nyi területének telekalakítással egybekötött megvásárlása 
érdekében ….. forint ajánlati áron az ingatlan tulajdonosa részére.  

 
2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy amennyiben 
a fentiek szerinti ajánlat elfogadásra kerül, abban az esetben kezdeményezi a Lajosmizse, 
belterület 1790 hrsz-ú, Lajosmizse, belterület 1791 hrsz-ú és a jelen határozat 1. pontja 
szerinti ingatlanrész telekalakítási eljárásban történő egyesítését.  

 
3.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Basky 
András polgármestert, hogy a vételi ajánlatot megtegye, és annak elfogadása esetén az 1. pont 
szerinti ingatlanra vonatkozó telekalakítással vegyes adásvételi szerződést megkösse, a jelen 
határozat 2. pontja szerinti telekalakítási eljárás lefolytatásához szükséges intézkedéseket 
megtegye, és a tulajdonjog megszerzése érdekében szükséges további összes intézkedést 
elvégezze. 

 
4.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az ingatlan 
vételárát Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2022. évi 
költségvetésről szóló 6/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 10. melléklete, „Ingatlan 
kisajátítás/vásárlás” sora terhére biztosítja. 

 
 

Felelős: Képviselő-testület, illetve polgármester 
Határidő: 2022. június 23. 
 
 

Lajosmizse, 2022. június 17.  
 
 Basky András s.k. 
 polgármester 
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Előterjesztés 1. melléklete 
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