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E L Ő T E R J E S Z T É S  
a 

Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének  
2010. október 28-án tartandó ülésére.  

 
N a p i r e n d : Lengyeltóti, 0161. hrsz-ú közút szilárd burkolattal történő kiépítése.  
                                                                                          
E l ő a d ó      :  Zsombok Lajos polgármester 
 
 
 
Tisztelt Képvisel ő-testület ! 
 
Balaton Meat Baromfifeldolgozó Kft. (Képviseli: Molnár István Zoltán ügyvezető)  Kaposvár, Baross 
G. u. 12. szám azzal a kéréssel fordult a Tisztelt Képviselő-testülethez, hogy az Önkormányzat 
tulajdonában álló 0161. hrsz-ú földút 6,0 méter széles szilárd burkolattal történő kiépítéséhez 
szíveskedjenek hozzájárulni.  
 
A 0161. hrsz-ú út a Fonyódi útról vezet az épülő pulykavágóhíd területéhez. Molnár István Zoltán 
szerint az út kiépítésével elkerülhető a pusztaszentgyörgyi út és utcasor használata, terhelése, az 
ott élők nyugalmának zavarása, mivel a főként éjszaka bonyolított szállítás a kiépítendő úton 
keresztül lebonyolítható, ugyanakkor az út kiépítésével a szállítási költségek is jelentősen 
csökkenthetőek.    
 
Az út kiépítéséhez szükséges az engedélyezési terveket elkészíteni és az érintett hatósággal 
engedélyeztetni, melynek költségét kérelmező vállalja.  
 
Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Lengyeltóti 0161. hrsz-ú, 
önkormányzati tulajdonú földút 6,0 méter széles, szilárd burkolattal történő kiépítéséhez szükséges 
tervdokumentáció elkészítéséhez, valamint azt követően a burkolat kiépítéséhez járuljon hozzá.    
 
 
Határozati javaslat:  
 
1./ Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Balaton Meat Baromfifeldolgozó Kft. 
(Képviseli: Molnár István Zoltán ügyvezető) Kaposvár, Baross G. u. 12. szám alatti kérelmező 
kérelmével egyet ért és a Lengyeltóti 0161. hrsz-ú földút 6,0 méter széles, 60 tonna teherbírású 
aszfaltburkolattal történő kiépítéséhez szükséges tervdokumentáció elkészítéséhez, valamint a 
közút kiépítéséhez tulajdonosi hozzájárulását megadja. Az Önkormányzat az út építéséhez 
szükséges kérelem benyújtását vállalja, azonban a tervkészítés, engedélyeztetés és az út 
kiépítésének költsége Balaton Meat Baromfifeldolgozó Kft.-t Kaposvár, Baross G. u. 12. (Képviseli: 
Molnár István Zoltán ügyvezető) terheli.  
 
2./ Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Balaton Meat Baromfifeldolgozó Kft. 
(Képviseli: Molnár István Zoltán ügyvezető) Kaposvár, Baross G. u. 12. szám alatti kérelmező 
kérelmével nem ért egyet és a Lengyeltóti 0161. hrsz-ú földút 6,0 méter széles, 60 tonna 
teherbírású aszfaltburkolattal történő kiépítéséhez szükséges tervdokumentáció elkészítéséhez, 
valamint a közút kiépítéséhez tulajdonosi hozzájárulását nem adja meg. 
 
 
Lengyeltóti, 2010. október 21.                             
 
                                                                                                         Zsombok Lajos   
                                                                                                           polgármester 
 
Az előterjesztést készítette:                 Jóváhagyta:  
 
Borbély Róbert                               Dr. Szatmári Ibolya           
    főelőadó                                               jegyző      


