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Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének 2010.  október 28-i rendkívüli ülésére 

 
Üi.sz: I/2944-3/2010.    
Tárgy:  Nyilatkozat megépítendő szilárd burkolatú út tulajdonba vételéről és kezeléséről 
 
2010. február 22-én Sápi Zsombor és Dudás Tibor azzal a kéréssel fordultak az Önkormányzathoz, 
hogy a Ceglédi úti körforgalomhoz csatlakozó (majdani negyedik ág) 0275/152 hrsz-ú önkormányzati 
tulajdonú földút szilárd burkolattal történő ellátásához a tulajdonosi hozzájárulását adja meg.  
Lajosmizse Város Önkormányzata 18/2010.(II.17.)ÖH. számú határozatában tulajdonosi hozzájárulást 
adott a szilárdburkolatú út megépítéséhez. 
Az út együtt épülne meg a 0275/151hrsz-ú SCANIA HUNGARIA Kft. tulajdonában lévő ingatlanra  
tervezett szilárdburkolatú úttal, mely a Kft. által megvásárolt 0275/149hrsz-ú ingatlanig vezetne. 
A SCANIA HUNGARIA Kft. nyilatkozott és kérte, hogy a 0275/151hrsz-ú ingatlanán megépített utat, 
az elkészültét követően ingyenesen átadja közút céljára Lajosmizse Város Önkormányzata  részére az 
út további kezelése céljából. Amennyiben az Önkormányzat az elkészült utat átvenné, akkor az 
ingatlan tulajdonjoga (SCANIA HUNGARIA Kft.) és az ingatlanon lévő felépítmény (jelen esetben a 
megépítendő szilárdburkolatú út) tulajdonjoga (Önkormányzat)  eltérne egymástól, mely esetenként 
vitás helyzeteket is eredményezhet. 
Az előterjesztéshez az alábbi mellékletek tartoznak: 

- 1. sz. melléklet: a SCANIA HUNGARIA Kft. kérelme 
- 2. sz. melléklet: a SCANIA HUNGARIA Kft. nyilatkozata 
- 3. sz. melléklet: térképvázlat a helyszínről 

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

Határozat-tervezetek 
…./2010. (…)ÖH. 
Nyilatkozat a 0275/152hrsz-ú ingatlanon megépítendő szilárd burkolatú 
út tulajdonba vételéről és kezeléséről 

Határozat 
 

1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 0275/152hrsz-ú földút szilárd 
burkolattal történő ellátásához, mint tulajdonos hozzájárulását megadja. 

2) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 0275/152 hrsz-ú 
önkormányzati tulajdonú ingatlanon megépítendő szilárd burkolatú utat a megépítése után 
a hiba és hiánymentes műszaki átadás-átvételt követően térítésmentesen tulajdonba és 
kezelésre átveszi.  

3) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 18/2010.(II.17.) ÖH számú 
határozatát hatályon kívül helyezi. 

Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2010. október 28. 

 
…./2010. (…)ÖH. 
Nyilatkozat a 0275/151 hrsz-ú ingatlanon megépítendő szilárd burkolatú 
út tulajdonba vételéről és kezeléséről 
 

Határozat 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 0275/151hrsz-ú ingatlanon megépítendő 
szilárd burkolatú utat a megépítése után a hiba és hiánymentes műszaki átadás-átvételt követően 
térítésmentesen tulajdonba és kezelésre átveszi. 
 
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2010. október 28. 
          Basky András sk. 
              polgármester 



1.sz. melléklet 
 

 
 

 



 
2.sz. melléklet 

 
 
 



 
 

3.sz. melléklet 

 


