
Lengyeltóti Városi Önkormányzat Polgármestere 
8693. Lengyeltóti, Zrínyi M. u. 2.  
Tel.: 85/530-016. 
Ügyiratszám:                 /2010.  
 

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 Városi Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok kitűzési ügye. 
 
E l ő a d ó:         Zsombok Lajos polgármester.  
 
 
Tisztelt Képvisel ő-testület! 
 
Az Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok áttekintése, helyszíni ellenőrzése során ész-
leltük, hogy a földterületek telekhatára a térképen jelölt határoktól jelentősen eltér, eltolódott, 
sok esetben nem beazonosítható, ide értve telkeket, utakat és temető ingatlanokat.   
 
Halottak Napjáig szeretnénk a temetők környezetét, a környező utakat, várakozóhelyeket 
rendbe tenni, melyhez fontos a területek, telekhatárok pontos ismerete. 
 
Megkerestük Gimesi Attila fonyódi földmérőt aki a személyes megbeszélésen közölte, hogy I. 
ütemben a Ny-i temető pontos telekhatárait, továbbá a Zsigmondi utat teljes hosszban, a Te-
mető utat, valamint a parkolóként kijelölt 3 db telket 100.000.-Ft körüli összegben kitűzi.  
 
II. ütemben célszerű lenne kitűzetni, a Petőfi utca végén, jobb oldalt található ingatlanokat, -
melyek közül több még mindig a Somogy Népe Mgtsz tulajdonában van-, a tatárvári utat, 
hogy az út rendbetételéhez tudjuk annak pontos helyét, továbbá a K-i temető, a régi temető, 
valamint a zsidó temetők pontos telekhatárait, melynek elvégzésére az árajánlatot Gimesi 
Attila földmérő elkészíti.  
 
A telekhatárok kitűzését követően az elhelyezett fakarók pontos helyét mellé helyezett beton 
oszlopokkal szeretnénk biztosítani.           
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy I ütemben a Lengyeltóti Zsigmondi utca, Ny-i te-
mető, Temető utca, valamint a parkolásra kijelölt 725, 735, 736. hrsz-ú ingatlanok kitűzését 
Gimesi Attila fonyódi földmérőnél rendelje meg. 
 
 
Határozati javaslat:  
 
1./ Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete I ütemben az Önkormányzat tulajdo-
nában lévő Lengyeltóti, Zsigmondi utca (0271 hrsz.), Ny-i temető (910.hrsz.), Temető utca 
(726., 898.), valamint a 725., 735., 736., hrsz-ú ingatlanok telekhatár-kitűzését Gimesi Attila 
fonyódi földmérőnél megrendeli. A kitűzés költségét -100.000.-Ft-ot- a Képviselő-testület a 
költségvetési tartalékkeret terhére biztosítja. A Képviselő-testület felhatalmazza Zsombok La-
jos polgármestert az ingatlanok kitűzésének megrendelésére.      
 
2./ Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat tulajdonában lévő 
Lengyeltóti, Zsigmondi utca (0271 hrsz.), Ny-i temető (910.hrsz.), Temető utca (726., 898.), 
valamint a 725., 735., 736., hrsz-ú ingatlanok telekhatár-kitűzését nem rendeli meg.  
 
Lengyeltóti, 2010. október 22.                              
 
                                                                                                        Zsombok Lajos  
                                                                                                          polgármester 
 
Az előterjesztést készítette:               Jóváhagyta:  
 
Borbély Róbert                             Dr. Szatmári Ibolya              
műszaki főelőadó                               jegyző               


