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6. számú előterjesztés Lajosmizse Város Polgármestere részére 
2021. április 29. 

 
 
 

Tárgy: A 0439/1 helyrajzi számú ingatlan elidegenítése 
 
Ikt.sz.: LMKOH/7512/2/2021 

A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 
27/2021.(I.29.) Korm. rendelet alapján a veszélyhelyzetben alkalmazni kell a 
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény (a továbbiakban: katasztrófavédelmi törvény) 46. §-ának (4) bekezdését, 
amely az alábbiak szerint rendelkezik. 

„Veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei 
közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei 
közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény 
átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a 
települést is érinti.” 

A katasztrófavédelmi törvény 46. § (4) bekezdése egyértelműen rendelkezik arról, hogy 
veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének (fővárosi, megyei 
közgyűlésnek) feladat- és hatáskörét a polgármester (főpolgármester, megyei közgyűlés 
elnöke) gyakorolja az ott megjelölt kivétellel. Mindezek alapján sem a képviselő-testület, 
sem a bizottságok ülésének az Mötv. szerinti összehívására nincs lehetőség, a képviselő-
testület valamennyi hatáskörét a polgármester gyakorolja, a képviselő-testületnek 
veszélyhelyzetben nincs döntési jogköre. 

A 0439/1 helyrajzi számú ingatlan, 1934 m2 alapterületű kivett, út, az Önkormányzat tulajdona; 
(tulajdoni lap az előterjesztés 1. melléklete). Bujdosó Gyula azzal a kérelmemmel fordult az 
Önkormányzathoz, hogy meg szeretné venni (kérelem 2. melléklet). A terület a Kónya majortól 
északkelet felé, a Vágó tanya irányába helyezkedik el. Korábban egy, a Kónya dűlővel 
párhuzamos dűlőút volt, de az M5 autópálya elvágta, így nem vezet sehová. Ennek megfelelően 
ténylegesen már nem is út, az évtizedek alatt a környező szántókkal együtt művelték. A terület 
mellett lévő szántók a kérelmező tulajdonában vannak és önállóan megközelíthetők az M5-tel 
párhuzamos földútról. A kérelmező össze kívánja vonni a szomszéd szántókkal, amelyhez a 
szükséges telekalakítási vázrajzot elkészíttette (3. melléklet). 

Az út Lajosmizse Város Képviselő-testületének a város helyi építési szabályzatáról szóló 
2/2008. (I.23.) rendeletének (a továbbiakban: HÉSZ) K3 jelű szabályozási tervlapja szerint nem 
hálózati jelentőségű külterületi út, ezért a HÉSZ 15. § (5) bekezdése értelmében 
megszüntethető. 

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat vagyonáról szóló 
önkormányzati 13/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendeletének 5. § (3) bekezdés ca) alpontja 
szerint „Az a) pontban meghatározott értéket [1 millió forint] el nem érő vagyontárgy (…) 
nyilvános árverés nélkül értékesíthető” „telek-kiegészítésként történő értékesítés” esetén, ami 
a tárgyi eset.  



A fentiek miatt az ingatlant a vázrajz szerinti szántó művelési ágra változása következtében 
forgalomképes üzleti vagyonná minősítés után a 4. melléklet szerinti értékbecslés szerinti 
értéken el lehet idegeníteni. 
Polgármesteri döntéshozatal: 

A Kormány az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó 
humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és 
életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki a 
27/2021. (I.29.) Korm. rendeletével 2021. február 8-tól.  

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján „(4) Veszélyhelyzetben a települési 
önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és hatáskörét 
a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek 
keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, 
ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti. 

Az előterjesztés áttekintését követően fenti hatáskörömben eljárva az alábbi határozatot hozom: 

………./2021. (…….) Polgármesteri Határozat 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a 
27/2021. (I.29.) Korm. rendeletben foglaltakra Lajosmizse Város Polgármestereként –a 
Képviselő-testület döntési hatáskörébe tartozó ügyben – „A 0439/1 helyrajzi számú ingatlan 
elidegenítése” tárgykörben az alábbi határozatot hozom: 
 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hatáskörében eljáró polgármesterként, 

 

1.) a Lajosmizse Város Önkormányzata tulajdonában lévő, lajosmizsei 0439/1 helyrajzi számú, 
kivett: út megnevezésű, 1934 m2 alapterületű, a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal által 
543/2062/2020 számon záradékolt változási vázrajz szerint szántó művelési ágra változó 
ingatlant forgalomképest vagyonná nyilvánítom. 

 

2.) Az 1. pont szerinti vázrajzon ábrázolt telekalakításhoz hozzájárulok, az ingatlan 
elidegenítésére az előterjesztés 4. melléklete szerinti áron az adás-vételi szerződést megkötöm 
azzal, hogy a felmerülő ügyvédi költségeket Lajosmizse Város Önkormányzata, a földmérési 
és egyéb eljárási költségeket a kérelmező viseli.  

 

Felelős: polgármester  
Határidő: 2021. április 29. 

 

Lajosmizse, 2021. április 29. ….. óra 

Basky András 
 polgármester 

  



Az előterjesztés 1. melléklete 

 



 

  



Az előterjesztés 2. melléklete 

 
  



Az előterjesztés 3. melléklete 

 
  



Az előterjesztés 4. melléklete 

 
 


