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Előterjesztés
Békés Város Képviselő-testülete

2016. december 9-i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

A VASKER-PLUSZ Vashulladék Forgalmazó Korlátolt Felelösségű Társaság a Békés. Sarvasi
utca 66. Számú telephelyén az alábbi helyszínrajz szerint zölddel jelzett telekhatár helyett a pirossal jelzett
vonalon építette meg kerítését. Tekintettel arra, hogy az önkormányzati terület lett lekeritve, ezért két
megoldást javasoltunk a cég felszámolását végző Absolut Reorg Zn. (1074 Budapest, Dohány utca 14.)
télszámoló felé:

I. Az előterjesztés I. sz. melléklete szerinti változási vázrajz tervezet alapján területesere keretén
belül rendeznénk a problémát azzal, hogy egyik Fél területnagysága sem sérül. (A jelenlegi
önkormányzati tulajdonú Szaiwasi u. 64/l. hrsz-ú ingatlan területe is rendezve, kiegészítve lenne).

2. A VASKER-PLUSZ Vashtilladék Forgalmazó Korlátolt Felelösségű Társaság ..li áthelyezi záros
határidőn belül a megépített kerítést az ingatlan határára, az elfoglalt területet pedig eredeti
állapotába hozza (esetleges hulladéktól mentesítve).

A felszárnolóval az egyeztetések még folyamatban vannak, azonban az eredményes
tárgyalások lefolytatásához szükséges az I. pontban foglaltakhoz a képviselő-testület
jóváhagyása.

I.



Elsődleges célunk, hogy a területcsere valósuljon meg, és csak annak meghiúsulása esetén
intézkedjünk egyéb birtokvédelmi eljárás keretében a kerítés áthelyezésére, és az eredeti
állapot visszaállítására.

Kérem az előterjesztés megtárgyalását és az alábbi határozati javaslatok elfogadását.

Határozati javaslatok

1. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete az előterjesztés 1. sz. melléklete
szerinti változási vázrajz tervezet szerinti területrendezéshez hozzájárulását adja.

2. Békés Város Onkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza polgármesterét a
szükséges jognyilatkozatok megtételére.

Határidő: értelem szerint
Felelős: Izsó Gábor polgármester

Békés, 2016. november 29.

Jogi elle jegyző

or
gármester
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