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Előterjesztés
Velem Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2011. május 16. napján tartandó soron következő nyílt ülésére
Tárgy:

Szél Józsefné és Szél József és Velem község önkormányzata közötti megállapodás
felmondásáról
Melléklet: megállapodás és felmondó levél másolatban
Üi.szám:
812/2011/ált.
Előterjesztést előkészítette: Wolf Viktória körjegyző
A határozati javaslatot törvényességi szempontból megvizsgáltam.
/:Wolf Viktória körjegyző:/
Tisztelt Képviselő-testület!
Velem Község Önkormányzata és Szél Józsefné (sz.: Horváth Julianna, szül.: 1947. 01. 06.) Velem,
Rákóczi u. 62. és Szél József (1953. 08. 07.) Szombathely, Király u. 21-23. szám alatti lakosok 2007.
január 15. napi hatállyal megállapodást kötöttek az osztatlan tulajdonban lévő Velem 733 hrsz-ú
ingatlanból a Gesztenyés utcában történő biztonságos közlekedéshez szükséges terület önkormányzati
használatba adása tárgyában.
Szél Józsefné a megállapodás 4. pontjában rögzítettek mulasztására hivatkozással („Az Önkormányzat
vállalja, hogy esetleges útjavítást, útkarbantartást csak az igénybevett területen, a Tulajdonosokkal
történt előzetes egyeztetés után végez. A használt terület karbantartásával kapcsolatosan a
kötelezettségek az Önkormányzatot terhelik.”) 2011. május 2. napján a körjegyzőséghez benyújtott
levelében a megállapodás felbontását kezdeményezte.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és döntését meghozni
szíveskedjék.
Velem, 2011. május 9.
Tisztelettel:
Horváth Miklós sk.
polgármester
Határozati javaslat
(A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges.)
…/2011.(V.16.) Képviselő-testületi határozat
Velem Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
1. Velem Község Önkormányzata és Szél Józsefné (sz.: Horváth Julianna, szül.: 1947. 01. 06.)
Velem, Rákóczi u. 62. és Szél József (1953. 08. 07.) Szombathely, Király u. 21-23. szám alatti
lakosok között 2007. január 15. napi hatállyal megkötött megállapodást 2011. augusztus 1. napi
hatállyal felbontják.
2. a megállapodásban rögzített területet felek által jegyzőkönyvileg elismert állapotban az
önkormányzat tulajdonosoknak 2011. augusztus 1. napjáig átadja.
3. a felkéri a Körjegyzőséget, hogy a megállapodás 5. pontjában rögzítettek szerint
tulajdonosokkal számoljon el.
4. felhatalmazza Horváth Miklós polgármestert, hogy a döntésről érintetteket értesítse.
Felelős:
Határidő:

Horváth Miklós polgármester
elfogadásra azonnal
egyébiránt folyamatos, de legkésőbb 2011. augusztus 1.

