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Tisztelt Képviselő-testület!
A Bakonykarszt Zrt.-vel együttműködve, még 2003-ban a 20.031/2003. számú
vízjogi létesítési engedély alapján elkészült – a 19724/2005. ügyszámú vízjogi
üzemeltetési engedély alapján üzemeltetett – utótisztító tórendszer az Eplény 062
hrsz-ú szennyvíztisztító teleppel szomszédos, szintén önkormányzati tulajdonú
Eplény 060 és 061 hrsz-ú ingatlanokon.
Már akkoriban döntött a képviselő-testület arról, hogy ezt a tagolt állapotot
telekalakítással rendezni fogjuk, amely különböző okok miatt eddig elmaradt.
Ennek a telekalakításnak a rendezésre a 13-3427-40/2014 munkaszámú Változási
Vázrajz szerint, az Eplény 060 és 061 hrsz-ú ingatlanokból, az Eplényi
Szennyvíztisztító Telep bővítéséhez, összesen 2511 m2 szántó területnek végleges
más célú hasznosításához az engedélyt megkértem, amelyhez a VMKH Veszprémi
Járási Hivatal Járási Földhivatala 800027/5/2015. ügyiratszámon jogerősen
hozzájárult.
A Helyi Építési Szabályzatnak és Szabályozási Tervnek megfelelő telekalakítás
ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetési eljárásához kérem a képviselő-testület
támogató döntését.
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, a határozati
javaslat elfogadására.
Eplény, 2015. március 25.
Fiskál János
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HATÁROZATI JAVASLAT
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
…/2015. (III. 25.) határozata
A szennyvíztelephez kapcsolódó telekalakításról
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta „A
szennyvíztelephez kapcsolódó telekalakítás” című napirend előterjesztését és a
következő döntést hozta:
1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egy korábbi döntésének
megfelelően, azt megerősítve, a 20.031/2003. számú vízjogi létesítési
engedély alapján, az Eplény 062 hrsz-ú szennyvíztisztító teleppel
szomszédos, szintén önkormányzati tulajdonú Eplény 060 és 061 hrsz-ú
ingatlanokon létesített és a Bakonykarszt Zrt. által a 19724/2005. ügyszámú
vízjogi üzemeltetési engedély alapján üzemeltetett utótisztító tórendszer és a
szennyvíztelep telekalakítási eljárását kezdeményezi.
2. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a jelen állapotok
rendezése érdekében, a 13-3427-40/2014 munkaszámú telekalakítási
dokumentáció szerint – az Eplény 060 és 061 hrsz-ú ingatlanokból, az
Eplényi Szennyvíztisztító Telep bővítéséhez, összesen 2511 m2 szántó
területnek végleges más célú hasznosításához, a VMKH Veszprémi Járási
Hivatal Járási Földhivatala által kiadott 800027/5/2015. ügyiratszámú
jogerősen hozzájárulás alapján – a telekalakítási eljárás ingatlannyilvántartásban történő átvezetésének megindítására intézkedjen, a változási
vázrajzokat aláírja, a szükséges nyilatkozatokat megtegye.
Felelős:
Határidő:

Fiskál János polgármester
2. pontban: 2015. április 3.
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Fiskál János s.k.
polgármester
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