
ELŐTERJESZTÉS 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Az Önkormányzatunk ajánlatot kért be a Balatonakarattya, hrsz. 2759/14. és 2760. alatti 

ingatlanokat érintő, telekalakításhoz szükséges földmérési munkarészek elkészítésére, templom 

elhelyezése céljából.  

A megrendelt munka az alábbiakat tartalmazta: 

A telekalakítás során alakul ki az eredeti 2759/14. hrsz-ú ingatlan Kisfaludy sétány felőli 

tartományában a Vt-15 építési övezetbe sorolt építési telek, ettől a Rákóczi park felé eső 

tartományban az északnyugati oldalon 12 m szélességben egy közút telke, a fennmaradó 

területen pedig zöldterület. 

A 2760. hrsz-ú ingatlan (Örs Vezér utca) a 2767. hrsz-ú sportterület délnyugati telekhatárának 

vonalában megosztásra kerül, a kialakuló telekhatártól a Rákóczi park felé eső terület az 

előbbiekben vázolt zöldterületbe olvad be, a Kisfaludy sétány felőli önálló telek megmarad 

közút. 

A legkedvezőbb ajánlatot a MÉRFÖLD KFt. (8200 Veszprém, Lahner György út 2/2) adta. A 

földmérési munkarészek elkészültek. 

Kérem a tervezet jóváhagyását és kérem a felhatalmazást a szükséges intézkedések megtételére. 

 

 

HATÁROZAT TERVEZET 

 

Balatonakarattya Község Önkormányzat 

Képviselő-testület … határozata 

telekalakítás önkormányzati ingatlanon  

 

1.) Az Önkormányzat ajánlatot kért be a Balatonakarattya, hrsz. 2759/14. és 2760. alatti 

ingatlanokat érintő, a határozat 1. mellékletét képező csatolt szabályozási tervlapon 

ábrázolt megoldást biztosító telekalakításhoz szükséges földmérési munkarészek 

elkészítésére.  

A telekalakítás során alakul ki az eredeti 2759/14. hrsz-ú ingatlan Kisfaludy sétány felőli 

tartományában a Vt-15 építési övezetbe sorolt építési telek, ettől a Rákóczi park felé eső 

tartományban az északnyugati oldalon 12 m szélességben egy közút telke, a fennmaradó 

területen pedig zöldterület. 

A 2760. hrsz-ú ingatlan (Örs Vezér utca) a 2767. hrsz-ú sportterület délnyugati telekhatárának 

vonalában megosztásra kerül, a kialakuló telekhatártól a Rákóczi park felé eső terület az 

előbbiekben vázolt zöldterületbe olvad be, a Kisfaludy sétány felőli önálló telek megmarad 

közút. 



2.) A legkedvezőbb ajánlatot a MÉRFÖLD KFt. (8200 Veszprém, Lahner György út 2/2) 

adta. A földmérési munkarészek elkészültek, mely jelen határozat melléklete. 

3.) A képviselő-testület a földmérési munkarészeket jelen határozat 2. sz. mellékleteként 

jóváhagyja. 

4.) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések 

megtételére. 

5.) Tekintettel arra, hogy jelenleg még – álláspontunk szerint jogszabály ellenes módon -  

Balatonkenese Város Önkormányzata a tulajdonosa az ingatlannak a földhivatali 

nyilvántartás szerint, az önkormányzat felhatalmazza a polgármestert Balatonkenese 

Város Önkormányzat megkeresésére a hozzájárulás megadásához. 

Felelős: 

Határidő: 

 


