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Ügyiratszám:  ……/2020. 
 

ELŐTERJESZTÉS 
 

a Képviselő-testület 2021. november 25.-i nyilvános ülésére 
 

Tárgy:  Zalahaláp  Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

41/2021.(X.14.) számú határozat visszavonására , és új 

határozat meghozatalára javaslat 
 

Előterjesztő: Bedő Lajos Sándor polgármester 
 

Készítette:  Dr. Gelencsér Ottó jegyző 
 

 

Meghívottak:  - 
 

Döntéshozatal  
 

 

A határozati javaslat elfogadásához a jelenlévő képviselők 

többségének „igen”szavazata szükséges (egyszerű többség) 
 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Zalahaláp Község Önkormányzat a Magyar Falu vidékfejlesztési program keretében 

43.491.944  Ft. támogatást nyert kerékpár út építésre. A beruházás megvalósításának 

határideje 2022. június 30.  Az eddig lezajlott – sajnálatosan eredménytelen - egyeztetések , 

levélváltások jelentős időt emésztettek fel , de a projekt a hátralévő idő alatt 

megvalósítható. 
 
Az október 14 .-i testületi ülésen meghozott határozat határozat értelmében a kerékpár út 

nyomvonala kialakításához 7000 m2. terület kisajátításáról született döntés. A testületi ülés 

után került véglegesítésre a ksajátítási terv , aminek értelmében a kerékpár út 

megvalósításához elegendő 4.000 m2 terület kisajátítása is. A kisajátítási eljárás még nem 

lett elindítva , mivel a kisajátítási tervek záradékolása (jóváhagyása)   a Földhivatal előtt 

még  folyamatban van. 
 
Mindezekre tekintettel javasoljuk a 41/2021.(X.14.) számú határozat visszavonását , és új 

határozat meghozatalát. Az új határozatot  a kisajátítandó terület nagyságán kívül változatlan 

tartalommal javasoljuk elfogadni  
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet , hogy vitassa meg az előterjesztést , és döntsön a 

határozat javaslat elfogadásáról ! 
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                                                     HATÁROZATI   JAVASLAT 
 

Zalahaláp Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 41/2021.(X.14.) számú határozatát 

visszavonja. 
 
Egyidejűleg  dönt arról , hogy  a  Zalahaláp , külterület 010/22 hrsz. alatt nyilvántartott 

ingatlanból a megvalósuló  kerékpárút nyomvonalának és védő sávjának , valamint  és a 

későbbiekben megvalósuló körfogalmi csomópont védőtávolsága területigényének biztosítása 

érdekében 4.000 m2 ingatlanrészének részleges kisajátítását  a kisajátításról szóló 2007. évi 

CXXIII. tv. 2.§  c) pontjában meghatározott - terület   és településrendezés-  közérdekű 

célra. 
 
Zalahaláp Önkormányzat Képviselő-testülete nyilatkozik , hogy a kisajátítási eljárásban  a 

kártalanításhoz és a járulékos költségekhez szükséges pénzügyi fedezet az Önkormányzat 

2021. évi költségvetésében – a felhalmozási tatalék soron –  rendelkezésre áll. 
 
Felhatalmazza a Polgármestert a kisajátítási eljárás megindítására , és a szükséges eljárási 

cselekmények elvégzésére. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Bedő Lajos Sándor polgármester 


