
6. napirend Ügyiratszám: BSZ/ /2018.

E L Ő T E R J E S Z T É S 
a Képviselő-testület 2018. augusztus 3-i rendkívüli nyilvános ülésére

Tárgy: Tulajdonosi hozzájárulás bejárók (stégek) létesítéséhez

Előterjesztő: Sándor Gyuláné alpolgármester

Előkészítette:  dr. Rozgonyi Viktória jegyző 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Balatonszepezd Község Önkormányzata felé két kérelem érkezett épített bejáró létesítése iránt.

Az egyik ingatlan a 476/1 hrsz-ú ingatlan, melyre Orbán Lajos kért engedélyt. A tervezett bejáró
9 m hosszú és 70 cm széles. A bejárót a növényzet kivágása nélkül végezné.

A másik ingatlan a 459 hrsz-ú ingatlan, melyre Kovács György kért engedélyt. Kérelme szerint a
régi stéget elfoglalták, ezért szükséges újat építenie. A tervezett stég 6 m hosszú és 80 cm
széles.

Kérem a Tisztelt képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és a határozati javaslat 
elfogadására.

HATÁROZATI JAVASLAT
I.

Balatonszepezd Község Önkormányzata Képviselő-
testülete Orbán Lajos, 8300 Tapolca, Simon I. u. 5. sz.
alatti lakos kérelmére a 476/1 hrsz-ú ingatlanra
tulajdonosi hozzájárulását adja a Balaton megközelítésére
épített víziállás (bejáró, stég) saját költségen történő 
létesítésére az alábbi feltételekkel:
1. A víziállás a benyújtott műszaki tartalommal készülhet, 
amennyiben azt jogszabály nem zárja ki.
2. A víziállás rendkívüli esetben (pl. életmentés) és
hatósági célokra az engedélyes hozzájárulása nélkül is
használható.
3. A tulajdonosi hozzájárulást a képviselő-testület 
indokolás nélkül bármikor visszavonhatja. Ebben az
esetben engedélyes köteles a víziállást kártalanítási igény
nélkül saját költségen eltávolítani.
4. A létesítés során a környezet megóvására törekedni
kell, természeti érték nem sérülhet.
5. A víziállás használatbavételét engedélyes köteles az
önkormányzat felé bejelenteni.
6. Jelen hozzájárulás nem mentesít az egyéb hatósági
engedélyek, hozzájárulások beszerzése alól.



7. A tulajdonosi hozzájárulás más személyre, szervezetre
nem ruházható át.

Felhatalmazza az alpolgármestert a szükséges
intézkedések megtételére.

Határidő: azonnal
Felelős: alpolgármester

II.

Balatonszepezd Község Önkormányzata Képviselő-
testülete Kovács György, 8252 Balatonszepezd, Halász u.
16. sz. alatti lakos kérelmére a 459 hrsz-ú önkormányzati
ingatlanra tulajdonosi hozzájárulását adja a Balaton
megközelítésére épített víziállás (bejáró, stég) saját
költségen történő létesítésére az alábbi feltételekkel: 
1. A víziállás a benyújtott műszaki tartalommal készülhet, 
amennyiben azt jogszabály nem zárja ki.
2. A víziállás rendkívüli esetben (pl. életmentés) és
hatósági célokra az engedélyes hozzájárulása nélkül is
használható.
3. A tulajdonosi hozzájárulást a képviselő-testület 
indokolás nélkül bármikor visszavonhatja. Ebben az
esetben engedélyes köteles a víziállást kártalanítási igény
nélkül saját költségen eltávolítani.
4. A létesítés során a környezet megóvására törekedni
kell, természeti érték nem sérülhet.
5. A víziállás használatbavételét engedélyes köteles az
önkormányzat felé bejelenteni.
6. Jelen hozzájárulás nem mentesít az egyéb hatósági
engedélyek, hozzájárulások beszerzése alól.
7. A tulajdonosi hozzájárulás más személyre, szervezetre
nem ruházható át.

Felhatalmazza az alpolgármestert a szükséges
intézkedések megtételére.

Határidő: azonnal
Felelős: alpolgármester

Zánka, 2018. augusztus 1.

Sándor Gyuláné
alpolgármester



E-hiteles térképmásolat

Balatonfüredi Járási Hivatal
Balatonfüred 8230 Balatonfüred, Felsõ köz 2.

Helyrajzi szám: BALATONSZEPEZD belterület 476/1 Megrendelés szám: 7/1143/2018

A térképmásolat a kiadást megelõzõ napig megegyezõ az ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis tartalmával.
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Balatonfüredi Járási Hivatal
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