
7. 
Előterjesztés 

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

2023. február 21-i ülésére 

 

 

 

 

Tárgy: Hozzájárulás a Lajosmizse, külterület 0404/1 helyrajzi számú ingatlant érintő 

telekalakításhoz 

 

 

 

             

 

Az előterjesztést készítette:                      
dr. Tóth Andrea, jegyzői irodavezető 

Jegyzői Iroda 

   

 

 

 

Véleményezésre és tárgyalásra megkapta:           Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 

 Önkormányzati Bizottság 

Mezőgazdasági, Környezetvédelmi és 

Városstratégiai Bizottság 

 

 

 

 

 

 

 

Törvényességi ellenőrzésre megkapta:              Muhariné Mayer Piroska 

                    aljegyző   

                                                                                  

                                                                               

  

 

 

 

 

       Dr. Balogh László s.k. 

         jegyző  

 



2 

 

Előterjesztés 

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

 2023. február 21-i ülésére 

 

Tárgy: Hozzájárulás a Lajosmizse, külterület 0404/1 helyrajzi számú ingatlant érintő 

telekalakításhoz  

Ikt.sz.: LMKOH/1346-4/2023. 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a 478/2020. 

(XI.3.) Korm. rendeletben foglaltakra Lajosmizse Város Polgármestereként –a Képviselő-testület 

döntési hatáskörébe tartozó ügyben – „Hozzájárulás a 0404/1 helyrajzi számú ingatlant érintő 

telekalakításhoz” tárgykörben meghoztam a 22/2021. (II.25.) határozatot.  

 

A tárgyi határozatban hozzájárulásomat adtam a Lajosmizse Város Önkormányzata tulajdonában 

lévő, lajosmizsei 0404/1 helyrajzi számú, kivett: út megnevezésű ingatlant érintő telekalakításhoz, 

amit a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal 804026/2/2021 számon engedélyezett. A tárgyi 

telekalakítás ingatlan-nyilvántartási átvezetésére egyéb adminisztrációs okok miatt nem került sor 

a határozat érvényességi ideje alatt. A tárgyi telekalakítást a Bács-Kiskun Vármegyei 

Kormányhivatal Földhivatali Főosztálya a 804013/2/2023. ügyiratszámú határozatában ismételten 

engedélyezte.  

 

A telekalakítással érintett előzményeket a Képviselő-testület már többször tárgyalta. A 

Lajosmizse, külterület 0404/1 helyrajzi számú ingatlan, kivett, út, az Önkormányzat tulajdona, az 

5-ös számú főútból ágazik ki és a Pozsár horgásztó irányába tart, azon túl mintegy 300 méterrel 

torkollik bele egy kereszt irányú földútba. Az út térkép szerint nyilvántartott nyomvonala két, 

közel derékszögű törést is tartalmaz, ami miatt a természetbeni használat során a használat eltér a 

nyilvántartott alaktól. Ennek a természetben kialakult állapotnak a rendezése történik meg.  

 

A fenti írtak alapján javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek a határozat-tervezet szerinti döntés 

meghozatalát.  

 

Határozat-tervezet 

…../2023. (….) ÖH. 

Hozzájárulás a Lajosmizse, külterület 0404/1 helyrajzi számú ingatlant érintő 

telekalakításhoz 

Határozat 

 

1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy hozzájárul 

Lajosmizse Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonában lévő, Lajosmizse, külterület 

0404/1 helyrajzi számú, kivett út megnevezésű ingatlant érintő telekalakításhoz, amit a 

Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztálya a 804013/2/2023. 

ügyiratszámon engedélyezett. 

2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Basky András 

polgármestert a szükséges jognyilatkozatok és intézkedések megtételére. 

 

Felelős: Képviselő-testület, illetve polgármester 

Határidő: 2023. február 21. 

 

 Basky András s.k. 

 polgármester 


