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Tisztelt Képviselő-testület!
Monostorapáti község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. február 4-én tárgyalta az
apátság romjaihoz vezető 0129 hrsz-u út kitűzését, valamint annak megvizsgálását, hogy az út
nyomvonala milyen feltételekkel hosszabbítható meg a 0130/3.hrsz-ú ingatnál.
Az út kitűzése megtörtént, a kitűzési pontokat átadta a földmérő.
Az út továbbvitele érdekében megkerestük a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóságát
akik az alábbi nyilatkozatot tették:
-

-

a Monostorapáti 019 hrsz-u út nyomvonalában és a Monostorapáti 0130/3. hrsz-u
ingatlanon tervezett nyomvonalba eső részen két kisebb foltban a védett hóvirág mint
egy száz töves állománya található
Az út kialakítása előtt ezek áttelepítése szükséges, amelyet az őszi időszakban lehet
elvégezni. Az áttelepítéshez azonban szükséges a Közép-dunántúli Környezetvédelmi
és Természetvédelmi Felügyelőség hatósági engedélye.
A nyomvonal kialakításához fák kivágásra is szükség lehet, ehhez a szükséges
engedélyt meg kell kérni az érintett hatóságtól
A keletkező biomasszát, földet, követ el kell szállítani.

Tapolcai Járási Földhivatal alábbiakról nyilatkozott:
-

a tervezett út nyomvonalára termőföld végleges más célú hasznosítási eljárást le kell
folytatni.
kérheti az önkormányzat, de kell a tulajdonosok hozzájáruló nyilatkozata is.
a tervezett út nyomvonalát érintő ingatlanokra a telekalakítási eljárást le kell folytatni
(telekalakításnak összhangban kell lenni a helyi építési szabályzattal, melyet
módosítani kell, mivel az út tervezett nyomvonalát nem tartalmazza)

Előzetes szakhatósági nyilatkozatok alapján nem javaslom . Kérem az alábbi határozat
tervezet elfogadását.
Határozat tervezet
Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete előzetes szakhatósági vélemények
ismeretében Monostorapáti 0129. hrsz-u út nyomvonalának
a 0130/3. hrsz-u területen
történő kialakításától, továbbvitelétől eltekint. Felmerülő költségek, valamint az érvényes
helyi építési szabályzat nem teszik lehetővé jelenleg az út kialakítását.
Képviselő-testület a helyi építési szabályzat módosításakor megvizsgálja annak lehetőségét,
hogy az út kialakítására milyen feltételekkel van lehetőség.
Monostorapáti, 2015. május 14.
Takács Péter
polgármester

