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ELŐTERJESZTÉS 
 

Püspökladány csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése vízvisszatartással című, 
TOP-2.1.3-15-HB1-2016-00021 azonosítószámú projekthez kapcsolódó ingatlan 

vásárlásról 
 
Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete 9/2016. (I. 28.) önkormányzati 
testületi határozatával döntött arról, hogy pályázatot nyújt be a Terület- és Településfejlesztési 
Operatív Program TOP-2.1.3-15 kódszámú pályázati felhívására. 
2017 májusában értesültünk a pozitív támogatói döntésről, mely értelmében 170 millió Ft 
összegű támogatásban részesítették Önkormányzatunkat. 
A projekt megvalósításának a legfontosabb indoka, hogy Püspökladány városának belvíz által 
leginkább veszélyeztetett területei nagyságrendileg csökkenjenek, illetve a kül-, és belterületi 
belvíz védelmi rendszerek segítségével a Püspökladány városhoz tartozó bel-, és külterületek 
gazdasági és természeti értékei hosszú távon kerüljenek megóvásra. Az intézkedés során az 
alábbi tevékenységek kerülnének megvalósításra: 
- Kisfenéki csatorna 0+877 – 0+887 és 1+007 – 1+770 m szelvények közötti szakaszainak 
fejlesztése kapacitás bővítéssel (esésviszonyok módosítása, burkolat beépítése). 
- Kisfenéki csatorna 0+870 m szelvényében lévő átemelő rekonstrukciója (gépészeti 
berendezések cseréje, szükség szerint az energia ellátó rendszer bővítése). 
- 21-0-0, 22-0-0, 23-0,0 jelű csatornák fejlesztése kapacitás bővítéssel, vízvisszatartással. 
- Az A-13 jelű csatorna „0” szelvényében lévő átemelő rekonstrukciója (gépészeti 
berendezések cseréje, szükség szerint az energia ellátó rendszer bővítése). 
 
A 22-0-0 és a Kisfenéki csatorna találkozásánál lévő csatornaszakasz sajnálatos módon nem 
az ingatlan-nyilvántartás szerinti csatorna nyomvonalán halad, hanem a 1877 helyrajzi számú 
szántó művelési ágú magántulajdonú ingatlanon. A beruházás megvalósításához szükséges a 
fejlesztéssel érintett területek tulajdonviszonyának rendezése. 
Az érintett 1877 helyrajzi számú 1,0463 ha nagyságú, 26,37 AK értékű szántó terület, 
melyből az önkormányzati csatorna által érintett, megvásárolandó terület 0,0303 ha nagyságú, 
0,76 AK értékű. 
Az érték megállapításáról szóló szakértői vélemény az ingatlanrész piaci forgalmi értékét az 
alábbiakban állapította meg: 

- a 1877 helyrajzi számú szántó művelési ágú terület 0,0303 ha területű, 076 AK értékű 
részének értéke 70 000 Ft. 
 

A jelenlegi tulajdonosok korábban nyilatkoztak arról, hogy az érintett ingatlanhoz kapcsolódó 
fejlesztések megvalósításához, valamint az engedélyeztetési eljárás lefolytatásához 
hozzájárulnak. 
 
Jelen esetben a Képviselő-testületnek döntenie szükséges arról, hogy szándékában áll a tárgyi 
ingatlant megvásárolni az említett összegért.  
A vásárlás értéke az Önkormányzatot nem terhelné, mivel a pályázat keretein belül az 
ingatlan vásárlás elszámolható költség, a pályázat támogatási intenzitása 100%-os. 
 
Fentiek alapján kérem a Képviselő-testületet a határozati javaslatban foglaltak elfogadására. 
 
 
 
 
 
 



Határozat javaslat:  
 
Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. § alapján kinyilatkozza, 
hogy a Püspökladány csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése vízvisszatartással 
című, TOP-2.1.3-15-HB1-2016-00021 azonosítószámú projekthez kapcsolódóan a 
projekt megvalósításához szükséges 1877 helyrajzi számú szántó művelési ágú terület 
0,0303 ha területű, 076 AK értékű részét 70 000 Ft értékben megvásárolni szándékozik. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az ingatlan vásárlással 
kapcsolatos ügyekben eljárjon. 
 
Határidő: azonnal 
 
Felelős: Dombi Imréné – polgármester 
 
Püspökladány, 2018. január 17. 
 
          Dombi Imréné 
            polgármester 
 






