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Egyszerű többség

Tisztelt Bizottság!
………… (7100 Szekszárd, …………..), mint a 0732/88 hrsz-ú földrészlet tulajdonosa, kérelmet
nyújtott be az Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező, Szekszárd 0737 hrsz-ú, kivett
vízmosás megnevezésű ingatlan szolgalmi joggal való megterhelésére. A tárgyi ingatlanok
Szekszárd, Faluhelyen találhatók.
A kérelem, valamint a dr. Fekete Tamásné ügyvéd által készített telki szolgalmi jogot alapító
szerződéstervezet szerint (ld. mellékelve), a Ptk. 5:160 §. (1) bekezdése, illetve az 5:161 §. (1)
bekezdése alapján átjárás, valamint egyéb közműellátás céljából a 0732/113 hrsz., a 0732/134
hrsz., 0732/135 hrsz., valamint a 0737 hrsz. mindenkori birtokosai biztosítanák a fenti célnak
megfelelő használatot a 0732/88 hrsz. ingatlan mindenkori birtokosa javára.
A mellékelt változási vázrajz alapján a 0737 hrsz-ú önkormányzati tulajdonban lévő
földterületből az alapítandó szolgalmi jog 79 m2 területet érintene.
……………. való személyes egyeztetés szerint, a közművek (villany, kábel tv) bevezetéséhez a
szolgalmi jog alapítása elengedhetetlen. A megküldött szerződés-tervezet nem tartalmaz
pénzügyi ellentételezésre javaslatot a szolgalmi jog alapítása kapcsán.
Kérem a T. Bizottságot az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat elfogadására.
Szekszárd, 2018. szeptember 21.
Märcz László
igazgatóságvezető
Határozati javaslat
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági és Pénzügyi
Bizottságának …/2018. (IX.25.) határozata
a 0737 hrsz-ú kivett vízmosás szolgalmi joggal való megterheléséről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági és Pénzügyi
Bizottsága a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 27/2014. (XII.23.) önkormányzati
rendelet 1. melléklet 1.1.18. pontjában meghatározott átruházott hatáskörben eljárva
1. térítésmentesen/…. Ft/m2 egyszeri díj ellenében hozzájárul az önkormányzati tulajdonban
levő 0737 hrsz-ú kivett vízmosás mellékelt változási vázrajzon jelölt részének szolgalmi
joggal való megterheléséhez.
Határidő: 2018. szeptember 25.
Felelős: Kővári László elnök
2. felhívja a polgármestert a telki szolgalmat alapító szerződés aláírására.
Határidő: 2018. október 31.
Felelős: Ács Rezső polgármester

