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Előterjesztés 
 

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
2015. május 21-i testületi ülésére 

 
Tárgy: I. Ugrina Csaba szolgalmi jog bejegyzésével kapcsolatos kérelme 
 II. Vételi ajánlat tétele a lajosmizsei 844/3 helyrajzi számú ingatlan vonatkozásában 
  
Ikt.sz: LMKOH/158/45/2015. 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
I. 

 Ugrina Csaba Lajosmizse, Mizsei u. 3/b. szám alatti lakos azzal a kérelemmel fordult 
Lajosmizse Város Önkormányzatához, hogy a 844/3 hrsz.-ú ingatlanuk gépjárművel történő 
megközelítését (állandó bejárását) az Önkormányzat biztosítsa a 844/1 hrsz.-ú un. 
Gépállomási Iskola udvarán keresztül. Az ingatlant 2010. 09.01.-én vásárolták, valószínűleg 
annak tudatában, hogy az ingatlan zárt udvarral rendelkezik és csak a Mizsei utca felöli 
bejárati ajtón keresztül lehet megközelíteni. Az útszolgalmi jog bejegyzése, a 844/1 hrsz.-ú 
önkormányzati ingatlannak kb. 20-30%-os értékcsökkenést jelent. Ezen túlmenően az 
Önkormányzat későbbi bármilyen fejlesztésének komoly akadálya lehet egy ilyen teher 
bejegyzése. 

Az előterjesztéshez az alábbi mellékletek tartoznak: 

1.sz. melléklet: Ugrina Csaba kérelme 

2.sz. melléklet: Térképmásolat a helyszínről   

II. 

 Lajosmizse Város Önkormányzata a 46/20158. (IV. 22.) önkormányzati határozatában 
döntött arról, hogy a szolgalmi jog alapításához az önkormányzat tulajdonát képező 
lajosmizsei 844/1 helyrajzi ingatlanon (Gépállomás Iskola) található belső tisztító idomra 
történő szennyvízcsatorna rákötés céljából a lajosmizsei 844/3 helyrajzi számú ingatlan 
vonatkozásában azzal a kikötéssel, hogy a lajosmizsei 844/3 helyrajzi számú ingatlan 
tulajdonosa elővásárlási jogot biztosítson az önkormányzat részére, amennyiben az ingatlan 
eladásra kerül. 
A 46/2015. (IV. 22.) önkormányzati határozat 2015. április 24-én postázásra került a 
szolgalmi jog kérelmezője részére, aki a határozat kézhezvételét követően személyesen 
felkeresett és jelezte részemre, hogy az ingatlan jelenleg adás-vételi eljárás alatt áll, mivel a 
kérelmező apósának szándékában áll az ingatlant megvenni 9,2 millió forintért 2015. 
december 31-ig, ezért kérte, hogy az önkormányzat elővásárlási jog bejegyzésétől 
szíveskedjen eltekinteni. 
 A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal Önkormányzati Irodájának vezetőjét, 
Szilágyi Ödönt felkértem, hogy készítsen az érintett ingatlanról vagyonértékelést, amely 
vagyonértékelés az előterjesztés 3. melléklete. A vagyonértékelés alapján az ingatlan 
becsült értéke 6.665.000.- forint. 
 



 3

 Javaslom a Tisztelt Képviselő-testület, hogy 844/3 helyrajzi számú ingatlan 
vonatkozásában szíveskedjen javaslatot tenni a vételi árra, amely alapján a tulajdonos 
eldöntheti, hogy az érintett ingatlant kívánja-e értékesíteni az önkormányzat részére. 
  

A kérelmező a nyílt üléshez hozzájárult. 

Fentiek alapján az alábbi határozat-tervezeteket terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé: 
 

I. Határozat-tervezet 
 
.../2015. (...) ÖH 
Ugrina Csaba szolgalmi jog  
bejegyzésével kapcsolatos kérelme 
 

Határozat 
Lajosmizse Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy nem járul hozzá Ugrina Csaba által 
kezdeményezett, az önkormányzati tulajdonú 844/1 hrsz.-ú ingatlant terhelően (szolgáló telek) 
telki szolgalmi jog alapításához..  
Határidő: 2015. május 21.  
Felelős: Képviselő-testület  
 

II. Határozat-tervezet 
 
.../2015. (...) ÖH 
Vételi ajánlat tétele a lajosmizsei 844/3 helyrajzi számú ingatlan vonatkozásában 
 

Határozat 
 

1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a lajosmizsei 844/3 
helyrajzi számú ingatlan vonatkozásában …… forint értékben vételi ajánlatot tesz az 
ingatlan tulajdonosa részére. 
 

2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, 
hogy amennyiben a lajosmizsei 844/3 helyrajzi számú ingatlan tulajdonosa elfogadja a 
határozat 1.) pontjában felkínált összeget, akkor a soros Képviselő-testületi ülésre 
készíttesse elő a fedezet biztosítása céljából a költségvetési rendelet módosítását és 
amennyiben a költségvetési rendeletben rendelkezésre áll a fedezet a rendelet 
hatálybalépését követően felhatalmazza a polgármestert az adásvételi eljárással 
kapcsolatos feladatok lebonyolítására, a szerződés megkötésére. 

 Határidő: 2015. május 21. 
 Felelős: Képviselő-testület, polgármester 
 
 
Lajosmizse, 2015. május 15. 
 
 
         Basky András sk. 
             polgármester 
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Előterjesztés 1. melléklete 
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Előterjesztés 2. melléklete 
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Előterjesztés 3. melléklete 
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