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 Szeghalom Város Polgármesterétől 
        


5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. 
Tel.: 66/371-611, Fax: 66/371-623 
 


 
Iktatószám: 2-20/2019. 


M E G H Í V Ó 


A helyi önkormányzatokról szóló módosított 2011. évi CLXXXIX. tv. 65. §-ban biztosított 
jogkörömben eljárva, Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli 
ülését 


2019. november 4-én (hétfő) 08:00 órára 


összehívom. 
 
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Szisz Ferenc terme (Szeghalom, Szabadság 
tér 4-8.) 
 
Napirend: 


1./ Kinizsi utcai ipari park telek korrekció 
2./ Bejelentések 
           
Kérem, hogy a rendkívüli ülésen megjelenni szíveskedjen! 
 
Szeghalom, 2019. október 30.  
 


 
Tisztelettel: 


 
 Macsári József  
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  Péntek 800-1200  


     
Szeghalom Város Polgármesterétől 


  


5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. 
Tel.: 66/371-611, Fax: 66/371-623 
 


 
ELŐTERJESZTÉS 


a Képviselő-testület 2019. november 04-ei rendkívüli Képviselő-testületi ülésére 
 


Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Képviselő-testület 2017. 03. 27-i ülésén döntött arról, hogy a Kinizsi úton a Csaba-Metállal 
szembeni részben feltöltött terület telekalakításának I. ütemét el kell készíttetni, azzal a céllal, hogy 
a rendezési tervvel összhangban gazdasági-ipari övezetbe sorolt telkek alakuljanak ki. 
 
A hét telek kialakítása megtörtént, illetve szaktervezőkkel meg lett terveztetve a hét telek ellátását 
biztosító víz-, szennyvíz- és elektromos hálózat, valamint a hiányzó földfeltöltés geodéziai 
munkarésze. Mint ismeretes az Önkormányzat sikeresen pályázott a Területi Operatív 
Program pályázati felhívására. A kivitelezési munkák ez évben elkezdődtek és be is fejeződnek. 
A közművek építésekor derült ki, hogy a 2907/4 hrsz-ú telek előtt lévő szűk közterületen mind a 
három közmű nem helyezhető el biztonságosan a védőtávolságok betartásával. Ezért az utcafronti 
telekhatárt kis mértékben korrigálni kellett, hogy a megépült közművek továbbra is közterületen 
maradjanak az előírásoknak megfelelően. A tervezett állapot és a természetbeni állapot közötti 
eltérés (kb. 30-40 cm.) valószínűleg 1993-ban alakult ki a nagykeresztmetszetű gázhálózat 
építésekor.  
 
Fentiek figyelembevételével kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az alábbi határozati javaslatot 
fogadja el: 
Határozati javaslat 
________/2019. (XI. 04.) Ökt. sz.  
 
Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete döntött abban, hogy a GEOSZEG 
Földmérő és Ingatlanrendező Bt. (Erdős József Szeghalom, Vasvári u. 11.) által 160/2019. 
munkaszámon elkészített változási vázrajzzal érintett 2907/3, 2907/4, 2907/5, 2907/6 hrsz-ú 
földrészletek telekhatár rendezése az ingatlan-nyilvántartásba változatlan tulajdoni állással 
kerüljenek átvezetésre. 
 
Megbízza a polgármestert, hogy az ingatlan-nyilvántartás átvezetésével kapcsolatos további 
szükséges intézkedést tegye meg. 
 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős: Macsári József polgármester 
 
Szeghalom, 2019. október 31. 
 
         Macsári József 
                                                                                                           polgármester 
Az előterjesztést készítette: 
Nagy István műszaki irodavezető 
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