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E L Ő T E R J E S Z T É S  
a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 

2011. március 31-én tartandó ülésére.  
 
N a p i r e n d :   Lengyeltóti 34. hrsz-ú Keleti temető telekhatár-rendezési ügye. 
 
E l ő a d ó:         Zsombok Lajos polgármester 
 
 
 
Tisztelt Képvisel ő-testület! 
 
A Tisztelt Képviselő-testület 283/2010.(XI.23.) számú határozata alapján II. ütemben Gimesi Attila 
földmérő kitűzte az Önkormányzat tulajdonában lévő Lengyeltóti K-i temető (34. hrsz) területét. A 
januári képviselő-testületi ülésen tájékoztattuk a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a temető terü-
letébe benyúlik a Lengyeltóti 14. hrsz-ú ingatlan, valamint a ravatalozóépület egy része és az ut-
cafronti kerítés is közterületen áll, ezért szükséges lenne az ingatlanok közötti telekhatár-
rendezés.  
 
A telekhatár-rendezési vázrajz elkészítésére árajánlatot kértünk Gimesi Attila földmérőtől, aki a 
kitűzésre a következő árajánlatot tette:  
 

• K-i temető telekhatár-rendezési tervének elkészítése:      bruttó 50.000.-Ft  
 
A telekhatár-rendezési terv, valamint a területszámítás elkészítését követően van lehetőség az 
érintett ingatlantulajdonossal a megvásárlásról, esetleges ingatlancseréről tárgyalásokat folytatni.   
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy döntsön a Lengyeltóti K-i temető (34.hrsz.), valamint a 
tmető területével érintett 14. hrsz-ú ingatlan, valamint a temető előtti 339/15. hrsz-ú közterület 
telekhatár-rendezési tervének megrendeléséről.   
 
 
Határozati javaslat:  
 
1./ Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Önkormányzat tulajdonában lévő Len-
gyeltóti, K-i temető (34. hrsz.), a Lengyeltóti 14. hrsz-ú ingatlan, valamint a temető előtti 339/15. 
hrsz-ú ingatlanok közötti,a valós állapotnak megfelelő telekhatár-rendezési vázrajz elkészítését   
Gimesi Attila fonyódi földmérőnél megrendeli. A telekhatár-rendezési dokumentáció készítésének 
költségét - 50.000.-Ft-ot - a Képviselő-testület a költségvetési tartalékkeret terhére biztosítja. A 
Képviselő-testület felhatalmazza Zsombok Lajos polgármestert a telekhatár-rendezési dokumen-
táció elkészítésének megrendelésére.      
 
2./ Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Önkormányzat tulajdonában lévő Len-
gyeltóti, K-i temető (34. hrsz.), a Lengyeltóti 14. hrsz-ú ingatlan, valamint a temető előtti 339/15. 
hrsz-ú ingatlanok közötti,a valós állapotnak megfelelő telekhatár-rendezési vázrajz elkészítését   
nem rendeli meg.  
 
 
Lengyeltóti, 2011. március 07.                              
 
                                                                                                            Zsombok Lajos  
                                                                                                              polgármester 
 
Az előterjesztést készítette:               Jóváhagyta:  
 
Borbély Róbert                             Dr. Szatmári Ibolya              
műszaki főelőadó                               jegyző               


