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Alulírott Szócs Anna a 2359 és 2360 HRSZ-ek tulajdonosa az alábbi kérelmet terjesztem
elő:

Tudomáscnía jutott, hcgy a Kép.vrselőtestúletíálgydai fogja a rendezési terv módcsítását
és ezzel kapcsolatban kérem, hogy Zélska teíületén a Tagyon hegven lévó 2359 és 2360
ItR§&ek közötti tervezett, de íénytegesen nem létezó,, ktr. 20 m hosszú ut t
szíYe§kedjenek törölni a r€nd€Zési teryből.

Kérelm€met az alábbíakJ<al indokclcn-r:

A fent leíít - rendezési terv szerinti - út (a továbbiakban: Érintett út) a 2380 és 2370 HRSZ
utakat köti össze. Azonban kizátólag az én tulajdonomban iilló két terúleten megy át, így
kizárólag aZ én eléTésemet biáosilaná a 2380 és 2370 HP.SZ utak köZótt, én viszont aZ
érintett út nélkíil is jogosult vagyok a saját telkeimen kőzlekedni. Továbbá az Érintett r:t es
2370 HRSZ út taláIkozásánál 1évó 2377 HRSZ telelrrek is én vagyok a haszonéivezóje,
teh.it a 2377 HRSZ telek megközelitéséhez sem sziüséges az Eriatett út, de a2377 II&SZ
telket egyébkent a 2370 HRSZ ütfól aZ Erhtett üt hasmálata nélkül is meg 1ehet
közelite"i. Minden más telektulajccnos pedig, aki},nek a 237a HRSZ, illetre 2380 HP-SZ
utak mellett van telke, ezen - ténylegeseh letezd - utakon képes a saját telkét
megkózelíteni, nincs olyan teiek, melynek megközelitése leheíetlen lenne az Érintet út
nélkül.

Ezzel szernben az Errntett út rendezési terv szerinti - elméleti - létezése is akadályozza a
köziizemi v,ezetékek létesitéset illetv€ lglújítását a 2359 ifiSZ telken levó préshaz
sziámrár4 mivel azErntelt űt a 2359 HRSZ telken lévó préshaz előtti szinte te|es iertiLletet
elfoglalja. Masfelől a vezetékeket általíkal1 a 2344 HRSZ útról, vagyis lentrő1 kellene
trevezetni a 2359 HRSZ teleke a 2360 HRSZ telken keresz§il. de a kettó köZöf.t .J3n az
Frinten út,

Kérem tehát, hogy mivel a 2359 és 2360 HRSZ-ek köZötti tervezeft út nem töltene be
tén1,leges közlekedési í}nkciót, mert minden telek megközeli,.}e:ő nélkiile is, viszcnt
elméleü létezése akadályozza a 2359 és 2360 }lRSZ_ek megfeleló használatát, a Tisztelt
Képviselótesíüiet sziveske<ijék a rendezési terv aktuáis módosítása soran a 2359 és 2360
HRsz-ek közötti tervezett utat tórölni a rendezési tervlről.

Zénka 20l'l. auguszn]s l 5,

Tisztelettel:
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Szócs Anna
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