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1}ala.ttlil*s'zepezd belterületéra eltlelv,*zkedö"

12712 hrsz.-tl ingal,trian o-*naLkrl,zás*han azzzll a

i*gatlirn b*sor*lásárlak rendezését a jelenl*gi jav{lásb;:
b*ievtnl:i szív*skedjenek. Kér*llr ezt a:{,éLl, is, nlerl liitlr;lLi]glr a ln*stirtri"j;lvílásban sz*repel
hascn jí: " aejott terület lr;rs:dná lhatatlrr,nság r::i*1 li j avítás i s.
kdr*ss*l {brclral*k Öu*klrriz" hagv

*,z

[llózr,::*n"v:

óvben nr*gr,ásiiroll*r'r tulajrlr:te*gtilrsalntylal a ]27,/2 lrel,vr"a.izi szíat::ú lreit*rril*ti irrgatla*§.
altk*r: ii*Í"*rlnár,:"vaattól az ingatlan v,ételi szerrűrlós alá+,rásátnlegetriizii*tl szi:h;en

2{:}t}{}"

Az

tuék:ztatást keffiüilk a*nak i'liJülósi területk*nt tiirtóni: hilgrr,:*síthatt}ságár;r vonatkoaóan. Az
iligatlan tulajdcrni lapián szcr*plő adat*k sr,erlrlt n:iir.i:l*si ág alril kivett beúpit*tleli -{grütrel 1,olt,
anr*}.v beápítósi tilalom alattn*rn á}lt. Ar akk*ri teíepli}ósreltc{ezcsi tl]rr.b*rr bglt*rúleti
p*rkelclö}*,Ént volt n:egj*}ölve" Az {,}n]<*rmárlyzaí ieg.vz*jetől kapott, ug"vancsak sz,óbt}i
tájékoztatás alapján a 12712 hrsz.-il ingatlanlcni]e-t terrii*ti i:*s*rcrlásának mótlnsít/tsás ak:e\,t
renclezés1 í*rvbetr a kör,etkezö í'eltllvizsgálat alki/;m;ivai teyveeték elvégez*i" igv biz|rrsítva :lz
ingat,l*.lr ü ei til őként ttjr1 énii i:aszno s íthatri sá gát .
;\ vásáriirst k*,-elű*n tőbb aikal**lnlai *.dtrllrk be írásos kérelnret az ingatlan iretrr,z*^t*rlek
renclezés* ércjekébert"*dclig erecjnrén"vfe}errtil. Erekl,t- a m*gk*resése]tre írásrls r.á1;lsrt a m*i
n;4rig nem kaptunlr (hirr ttlwdtt,vi eltlírás l,<ltr*lkozik it pa*i:sz*k 3{i luipein betüii írásos
renrleaésdriill

},

Atult1á*niIa6> aú*tai alapjfin:niivelési ágali>L kiri*tt"építÉsitilalilln *lxtl nen"l *}\tl beépíz*t1**
t*riil*t, a h*l.vi r*nd*z*si t*::l. atr;:p,jixl i:t lrestlrclásir ingatl;rn, smi az ópítesüg.vi hatr:sí;61
táj*3<<lz,l,atása alirp"jár,; r:sal* a};}<*r
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rcnrlezési te rvlrerr **n}.
*r,*rJ*ti tu]ajr.ínni lap alapján tclrtdnt.
,*kttlátrís
'l'*rv
j*l*rt p;rrl;mzonl;et a t]"}üs'
lnc.'id$s{tírsbitn r*nd*zni szívestrr*r|jók"

rzaEy*sáEtlt" fu'íil,el ir fu*s*rtllás ir
e;eórt kór*:,lt, hrr6i.v

l*nne hasztrosíth;rtó" h* úyl:;z.t*rttlete rneghatractrná
,d7.

'í'ernl*sri:t*s*n a h*lyzet n**: tarth*ló tbritt rószerr:i:irl a vdgt*]ensrjgi§, í§y a rn*grrldás él:ó*k,:?:*ul
mind*n letrr*tsóg*x ilíat m*g kír,án*k virsgálni * közcljövőh,:n,
i3*di4;*s1'" 2*17 ' iri]jirs
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