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ELŐTERJESZTÉS 
 

0280/78 ingatlanon kialakított horgásztó ingatlanjogi helyzetének rendezéséről 
 

 
A Püspökladány Város Önkormányzatának tulajdonát képező 0280/78 hrsz-ú legelő művelési 
ágú 2. minőségi osztályú ingatlanon, több mint harminc évvel ezelőtt kialakult egy 1,4472 
hektár kiterjedésű árok, amely már több évtizede horgasztóként funkcionál. 
A tó ingatlanának jogi státusza ugyanakkor, a horgászati célú hasznosítással párhuzamosan 
nem került rendezésre, jelenleg is legelőként szerepel a kataszteri nyilvántartásokban. 
A kialakult tó ingatlanjogi helyzete rendezhető, amennyiben a szükséges telekalakítási, és 
művelési ágváltoztatási eljárások költségeit a tulajdonos Önkormányzat biztosítja az általa 
kezdeményezett eljárás során. 
A teljes eljárás költsége várhatóan eléri 4 377 720 Ft összeget. Az összeg magában foglalja a 
tó területét kitevő terület végleges más célú hasznosítását rendező eljárás során a 25,18 
aranykorona értékű 1,4472 ha „legelő 2” terület után fizetendő 3 877 720 Ft földvédelmi 
járulék összegét (Termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. tv., 1. melléklet, 1. pont 
szerint 152 000 Ft*25,18 Ak). Az eljárás során felmerülő egyéb illetékek, valamint a 
földmérési munkák díját 500 000 Ft összegben. 
 
Az eljárások lezárultával a jogilag is kialakult tó vízérkódot kaphat, mivel a 2013. évi CII. 2.  
§  11. pontja szerint halgazdálkodási vízterület: az a vízfolyás vagy állóvíz, amely jellegének 
megváltoztatása nélkül időszakosan vagy állandóan alkalmas a hal életfeltételeinek 
biztosítására, ide nem értve a haltermelési létesítményt; és rajta a hatályos jogszabályoknak 
mindenben megfelelő horgászati tevékenység folyhat.   
 
A fentiek alapján kérem a Képviselő-testületet a határozati javaslatban foglaltak elfogadására. 
 
 
Határozat javaslat:  
 
Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a tárgyi ingatlan 
tulajdonosa a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 107. §, és a Termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. tv., 1. melléklet, 1. 
pontja szerint a 0280/78 hrsz.-ú ingatlanán kialakult horgásztó  jogi státuszát rendezni 
kívánja. A szükséges 4 377 720 Ft összeget a …………… terhére kerül biztosításra. 
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