
ELŐTERJESZTÉS  

a Képviselő-testület 2023. március 28-i ülésére  

 

Tárgy:  Lajkó Péter ingatlan vásárlási ügye 
Előadó:       Horváth Zsolt polgármester 

Az előterjesztést készítette: Lajkó Andor városfejlesztési és műszaki 

irodavezető 

Törvényességi szempontból ellenőrizte:   dr. Boldoczki Krisztina jegyző 

Előterjesztést véleményezi: Városfejlesztési-, Idegenforgalmi-, 

Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság 

Ügyiratszám:      DFV/792-2/2023 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Lajkó Péter kérelmet nyújtott be a Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő- testülete felé, 

melyben Dunaföldvár Város Önkormányzatának tulajdonát képező Dunaföldvár 0135/39 hrsz-ú, 

összesen 1,2871 ha területű, kivett és út művelési ágú és a Dunaföldvár 0169/10 hrsz-ú, összesen 

2,002 ha területű, kivett és út művelési ágú ingatlanok megvétele ügyében.  

 

Vételárat nem jelölt meg. 

 

Az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodás szabályairól szóló 11/2021 (VII.05.) 

önkormányzati rendelet 1. számú melléklet szerint a két ingatlan a Forgalomképtelen törvény 

alapján I. táblázatban közútként szerepel. 

 

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény szerint a forgalomképtelen nemzeti vagyon 

főszabály alapján nem idegeníthető el, nem terhelhető meg, biztosítékul nem adható arra 

szolgalom nem jegyezhető be, illetve azon osztott tulajdon nem létesíthető. 

  

A fentiekre tekintettel a Dunaföldvár 0135/39 hrsz-ú és Dunaföldvár 0169/10 hrsz-ú ingatlanok 

nem idegeníthetőek el, így azok nem jelölhetőek ki értékesítésre. 

 

Az előterjesztéshez mellékelem a térképmásolatot. 

 

Kérem a Képviselő- testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és a határozati javaslatot fogadja 

el. 

 

Dunaföldvár, 2023. március 17. 

 

Horváth Zsolt sk. 

     polgármester 

  



 

HATÁROZATI JAVASLAT 

  

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy  

1. a Dunaföldvár 0135/39 hrsz.-ú, összesen 1,2871 ha területű, kivett és út művelési ágú és 

a Dunaföldvár 0169/10 hrsz.-ú, összesen 2,002 ha területű, kivett és út művelési ágú 

forgalomképtelen ingatlanokat eladásra nem jelöli ki, nem idegeníti el. 

2. felszólítja Lajkó Pétert, hogy a továbbiakban tartózkodjon az önkormányzati közutak 

mezőgazdasági művelésétől és a már betelepített növényzetet haladéktalanul távolítsa el 

és állítsa vissza a közutat közlekedésre alkalmas állapotba. 

3. felhatalmazza a polgármestert a szükséges nyilatkozatok, jognyilatkozatok, valamint 

intézkedések megtételére. 

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Horváth Zsolt polgármester 

Erről értesül: 

1. Kérelmező 

2. városfejlesztési és műszaki irodavezető 




