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Előterjesztés 

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
2017. március 09-i ülésére 

 
Tárgy: Helyi és országos közutak tulajdonjogának rendezése 
Ikt.sz: LMKOH/1863/1/2017. 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2016. november 24-i ülésén 
tárgyalta a helyi és országos közutak tulajdonjogának rendezését és az alábbi határozatot 
hozta:   
„ 
144/2016. (XI.24.) ÖH. 
Helyi és országos közutak  
tulajdonjogának rendezése 

Határozat 
1./Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, hozzájárul ahhoz, hogy a helyi 
és országos közutak tulajdonjogának rendezése az alábbiak szerint megvalósuljon. 

a) Telekalakítás nélkül teljes területtel az Önkormányzat tulajdonába kerülnek az alábbi 
ingatlanok: 

Lajosmizse 0394/108 hrsz., 0399/31 hrsz., 0401/61 hrsz., 1629 hrsz., 23 hrsz. és 1895 hrsz. 
     b) Telekalakítás követően, a változás utáni állapot szerint az Önkormányzat tulajdonába 
kerülnek az alábbi ingatlanok: 
Lajosmizse 0395/71 hrsz., 0395/74 hrsz., 2062/1 hrsz. és 2062/3 hrsz.  

c) Telekalakítás nélkül teljes területtel a Magyar Állam tulajdonába, a KKK 
vagyonkezelésébe   kerülnek az alábbi ingatlanok: 

Lajosmizse 0788 hrsz. és 0833 hrsz. 
d) Telekalakítás követően, a változás utáni állapot szerint a Magyar Állam tulajdonába 
kerül a lajosmizsei 2504/2 hrsz.-ú ingatlan. 

2./  Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, felhatalmazza a Basky András 
polgármestert a vagyonátadással, illetve vagyonátvétellel kapcsolatos jognyilatkozatok 
megtételére, szerződések, megállapodások és telekalakítási  vázrajzok aláírására.  
3./ Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nyilatkozik arról, hogy a 
tulajdonjog rendezéshez kapcsolódó telekalakítási, ingatlan-nyilvántartási és szükség szerinti 
hatósági átminősítéssel járó költségeket, melyek nagysága kb. 350 ezer forint, vállalja. A 
költségek fedezete a 2017. évi önkormányzati költségvetés tárgyalásánál betervezésre kerül. 
Határidő: 2016. november 24. 
Felelős: Képviselő-testület 
Lajosmizse, 2016. november 16.” 
 
A határozat 2016. december 01-én került megküldésre az üggyel érdemben foglalkozó 
Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ (továbbiakban: KKK) részére. Időközben a 
KKK 2016. december 31-én jogutód nélkül megszüntetésre került. A közutak tulajdonjogával 
foglalkozó osztály a Magyar Közút Nonprofit Zrt.-hez került, melynek alapján a határozat c) 
pontját módosítani szükséges. 
A határozat a) pontjánál a helyrajzi számok felsorolásánál elírás történt, nevezetesen az 1629 
szám helyett, 2629 a helyes számadat.  
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Fentiek alapján az alábbi határozat-tervezetet terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé: 
Határozat-tervezet 

...../2017. (…..) ÖH. 
Helyi és országos közutak tulajdonjogának  
rendezéséről szóló 144/2016. (XI.24.)ÖH. módosítása 

 
Határozat 

 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 144/2016. (XI.24.) határozatát az 
alábbiak szerint módosítja: 
 
1./ A határozat a) pontja helyébe a következő szöveg kerül. 
 

„ a) Telekalakítás nélkül teljes területtel az Önkormányzat tulajdonába kerülnek az alábbi 
ingatlanok: 

Lajosmizse 0394/108 hrsz., 0399/31 hrsz., 0401/61 hrsz., 2629 hrsz., 23 hrsz. és 1895 hrsz.” 
 
2./ A határozat c) pontja helyébe a következő szöveg kerül. 
 

„ c) Telekalakítás nélkül teljes területtel a Magyar Állam tulajdonába, a Magyar Közút 
Nonprofit Zrt. vagyonkezelésébe  kerülnek az alábbi ingatlanok: 

Lajosmizse 0788 hrsz. és 0833 hrsz.” 
 
Határidő: 2017. március 09. 
Felelős: Képviselő-testület 
 
Lajosmizse, 2017. február 23. 
      
                                                                                                          Basky András sk. 
             polgármester 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


