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8 .  N a p i r e n d  
 

E LŐT E R J E S Z T É S  
Fekete patak feletti átjáró építéséhez történő hozzájárulás kérése 

 
 
Tisztelt képviselő-testület! 
 
Dombóvári Dénes föltulajdonos a mellékelt kérelemmel fordult az önkormányzathoz. 
Kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy a kérelem tárgyában döntést hozni szíveskedjenek! 
 
Tolmács, 2013. október 25. 
  Tisztelettel: 
 
 
  Hajnis Ferenc 
  polgármester 
 
 
…/2013. (……) képviselő-testületi határozati javaslat 
 
 
Tolmács Község Önkormányzatának képviselő-testülete az e határozatban meghatározott feltételekkel 
hozzájárul ahhoz, hogy Dombóvári Dénes földtulajdonos kérelmező az önkormányzat tulajdonában 
lévő 0237 helyrajzi számú Fekete patak felett, a Tolmács 0236/1 és a 0238/1 helyrajzi számú terület 
melletti részén, a kérelemhez csatolt térképészeti rajzon megjelölt helyen, Diósjenő és Tolmács 
községek határán lévő erdő után saját felelőssége és költsége terhére átjárót építsen. A képviselő-
testület az átjáró építéséhez az alábbi feltételekkel járul hozzá: 

- jelen hozzájárulás nem mentesíti a kérelmezőt és építtetőt az építéshez szükséges egyéb 
engedélyek megszerzése és megléte alól,  

- az építkezés kizárólag az engedélyeknek és jogszabályi előírásoknak megfelelően történhet, 
- az építkezés kizárólag Dombóvári Dénes kérelmező felelőssége, ezzel kapcsolatban az 

önkormányzat semminemű felelősséget nem vállal, és az önkormányzatot semmilyen 
felelősség nem terheli, 

- az építkezés a patak mederben és a patak melletti területen (védősávban) semminemű 
változást, beavatkozást nem eredményezhet,  

- az építési munkálatok során, vagy azt követően a felépített átjáró használata során esetlegesen 
okozott károkért Dombóvári Dénes felel, és köteles az okozott kárt haladéktalanul megtéríteni, 
és az eredeti állapotot helyre állítani 

- a felépítésre kerülő átjáró használatára a kérelmező Dombóvári Gábor nem részesül 
kizárólagos jogosultságra, az átjáró használata - a patakhoz hasonlóan - nem zárható el más 
személyek elől.  

A képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a kiépítésre kerülő átjáró műszaki tartalmára 
vonatkozó egyeztetéseket a kérelmezővel lefolytassa, egyezséget, megállapodást kössön, és e 
tekintetben az önkormányzat nevében eljárjon, nyilatkozzon, jognyilatkozatot aláírjon. 
 
Határidő: kérelmező igénye szerint 
Felelős: polgármester 


