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Tisztelt Képviselő-testiilet !

Soós Gyula képviselő úr önálló képviselői indítványában kezdeményezte a Kolostor romok,
illetve a Szent-kúthoz vezető önkormányzati út kihízését annak érdekében, hogy az
érdeklődők könnyebben megtalálhassák ezeket a helyeket.

A ftíközlekedési úttól több helyrajzi számon kereszttil l 0109.,0119., 0129.1 lehet eljutni a
0130/3. hrsz. alatti magántulajdonban /Dr. Benkő Attila Csaba/ lévő ingatlanig, tehát az
önkormányzati út és a Bakonyerdő Zrt. talajdonát képező etdőterúlet között van egy
magántulajdonú terület- Az ut további kialakítását csak egy telekhatár rendezéssel, - melyhez
meg kellene vásárolnl az űt kialakításához szükséges területet - lehetne megoldani. A
tewezett útbővítéshez több szakhatóságihozzájárulásra van szükség, mivel a terület a Natura
2000 és a Balaton-felvidéki Nemzeti Park területéhez tartozlk, tehát fokozott védelem alatt
áll. A 0130/3. hrsz, alatti ingatlan a rendezési terv szerint védelmi erdő, melynek művelési ága

csak indokolt esetben az erdészeti hatóság hozzájátrulásával változtathatő meg.

Képviselő úr indítványára árqénlatot kérttink két foldmérőtől a meglévő önkormányzati út
kihízésére, illetve azútbővitéséhez szükséges telekhatár rendezés költségeire vonatkozóan.

A0129- hrsz. alatti önkormányzatiiltkiűzésére az alábbi két foldmérőí érqán|atokat kaptuk:

I. /Peregrin Bt./ Földhivataliszolgáltatásidíj: 6.000,-Ft
Munkadíj lkb. 27 db foldrészlet határpont cövekkel történő
megjelölése/:

összesen:
90.000,-Ft

96.000,_Ft

II. lKajtár Istvárr/ Földhivatali szolgáltatási díj: 6.000,-Ft
Munkadíj: 150.000,-Ft.
Összesen: 156.000,-Ft

A 0129. hrsz-ú út bővítéséhez szüksóges 0129. és 0130/3. hrsz-ú teniletek határrendezésére
érkezett árajánlatok:

I. /Peregrin Bt/ Földhivatali adatszolg áltatás:

Földhivatali vizsgáIati és zár adékolási díj :

Munkadíj:
Telekalakítási elj árási díj :

Telekalakítási foldmérési munkarészek
elkészítésének díja:

összesen:

9.000,-Ft
2.500,-Ft

65.000,-Ft
24.000,-Ft

10.000,-Ft

110.500,-Ft

II. /Kajtár Istvárr/ Földhivatali adatszolgáltatás: 9.000,-Ft
Földhivatali vizsgálati és záradékolási díj : 2.500,-Ft
Munkadíj: 70.000,-Ft
Telekalakítási eljárási díj: 24.000,-Ft
Szakhatósági díj: 9.000,-Ft
Összesen: 114.500,-Ft



t

!

Az árajánlatok egyike sem tartalmazza a telekalakításhoz szükséges terület
megvásárlásának költségét, - amennyiben a tulajdonos hajlandó értékesíteni - az
átvezetéséhez szükséges üg;,véd vagy közjegyző á|ta| készítendő okiratok elkészítésének
kÖltségét, a kialakítandó útterület termelésből történő kivonása végett a termőftld más célú
hasznosítási eljárásának lefolytatása során felmerülő költségeket, melynek várható díja a
fiildvédelmi járulékkat együtt 80-100.000,-Ft.
Nem tartalmazza továbbá az ingatlan nyilvántartáson történő áNezetés költségeit, melynek
dija: 13.2a0,-Ft, a valamint a szükséges szakhatóságihozzájárulások eljárási díjait.

Összességében megállapítható, hogy az inditvényozott út kiftízése, illetve kialakítása a már
i smert aj ánlatok alapj án közel 400. 000, -Ft-o s kiadással jáma.

Az Űt kialakítását megelőzően célszení az éintett szakhatóságok előzetes hozzé$áruIását
megkérni.

Kérem a képviselő-tesfiiletet, amennyiben Soós Gyula képviselő úr indítványával
egyetért en ek, az alábbi h atár o zati j avas l atot fo gadj ák el :

..".....12015. íII. 4"l Ökt. számú h a t á r a zat i javaslat

NIonostorapáti község Önkormrányzata Képviselő-
testtilete támogatja az önkormányzat tulajdonát képező
129. hrsz. alatti út kittízését, illetve a 0I30l3. hrsz-ú
teniletből történő útkialakítást.

F elhatalma zza a p ol gár-rne stert, ho gy az út ki al akítá s ához
szükséges szakhatósági lT zzá$árulások megismerése
céljából kérje meg az előzetes szakhatósági
véleményeket.

Felelős:

Határidő:

Takács péter

polgármester

2015. februátr 28,

Monostorap áti, 2aL 5. ianuár 28.

-=-
Takács péter

polgármester
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Önáiló képviselői indítvány.

Tisaelt polgármester úr, Körjegyző asszony, Képviselő testület!

Már évekk eI eze|őttfelvetődött, hogy a kolostorromokhoz illetve a

forrásokh oz arégebbi időkben a Szent-lóttól lefelé folyó patak melletti utat, ami

a most már 11-esjelzésű útra vitt a Szalrna hídon át, vissza kellene áLlÍtani.

Magam, aki 19 éve élek Apátiban még emlékszem, hogy a kilencvenes

évek vógén és még a 2000-es évek elején is volt út a patak mellett. Tudom, hogY

anevezettterület mellett Rompos LászLő birtoka van, és erősen berzenkedik az

út ellen. Legalábbis eá hallottam.

Jó lenne tisztavizetönteni a pohárba. Senki tulajdonát nem akarom

elvitatni, illetve kisebbíteni, de a későbbiek során nagyon szükséges lenne, egy

tisztatulajdonú út, hogy a főútról is meg lehessen közelíteni a kolostor illetve a

források területét.

Javaslom, hogy nézessiik meg a tulajdoni lapokon illetve a térképeken a

terület határokat, illetve ha van rá keret, akkor méress{ink ki egy űthoz

sziikséges területet, nyilvánítassuk útnak, s arttisZÍtsuk ffi€g, tegyük járhatővá.

Az űtj elentősen hozzájárulna ahhoz, hogy turisták, érdeklődők,

könnyebben megtalálhassák a még jelenleg félig rejtett értékeinket.

Monostor apáúi, 20I 5 . j anuár 9.

_li,l,.-\, (i],.-, l\,

Soós Gyula képviselő
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l. oldal, összesen: l oldal

Nem hiteles hrlajdoni lap
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Nem hiteles tulaj doni lap
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