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Zénka Kozseg Onkurményzat a

Lukacs Agnes Jegyzo Urasszony részére
Zénka
lskola utca 1.1.
8251.
Tisztelt Lukécs Agnes Jegyzo Urasszony!
Alulirott Mor é né Ko v é i” i Eszter (1121. Budapest, Ozike koz 1.) szém alatti la kos a mellékelten csatolt
jogi képviselomnek adott meghatalmazésom d tjén az alabbi kérelemmel, illetoleg javasl a ttal élek és
kérr›ém szives segitségét.

Mint. a Zé nka, Horgasz utca 2. szam alatti ingatlan tulajdonosa a magam és sz. omszédaim nevében és
érdekében kérem, hogy az ingatlanunk mellett h d zod é (a Horgasz utcan a z. ingatlannal szemben éllva,
att é l jobbra talélhato, és D éz sa Gyorgy utcara meroleges) utszaka szt, mely kor d lbel d l 30 meter
hossz 0 sag d sziveskedjenek l e aszfaltozni az alébbi indokaink alapj é n.
Mintahogy ismeretes Zanka kozség kornyezo utszakasz a i, utcai kivétel nélk d l Ie lettek aszfaltozva az
elmult években és igy rendezett utcak é pe t tové bbé mindenkor rr›egfelel d en f›asznal fi atG u ta k « t
biztositanak az itt élok, nyaralok szamara. Sajnélatos modon a fent kortJ lirt ingatlanunk melletti
utszakasz annak ellenére sew ker d lt leaszfaltozasra, hogy korabban tobbs z or és tobben kérték ezt. E
k0rben eloadjuk, hogy az uts z akaszt érintoen korébban az Onkorrrianyza t ma fekete maj ‹J fehér szin ii
szemcsés kavicsos murvét szort Ie. Az c nbar› ezen megoldasok sew sz d nt ctték meg a porképzodést, és
a sarat, s dt azt ir)kabb megnehezitették a szilankos kozetek elporladésa kovetkeztében.
Alland é probléma az itt élok és az ingatlant hasznélok szaméra az elhalad é gépjérm d vek miatti por, és
sér képzodése, mely az ingatlanunk mindennapi hasznéla t ét is ellehet e tleniti.

A képzodo por, és porfelho az ingatlan kozelsége miatt azonr›al beszéll, és érezheto a hézunk
belsejébe, ami rr›ér egészségkérosité hatéssal is bir. Az ingatlan szelloztetése, az ablakok nyitva t art é sa
és a vizes ruhék, ruhanem d k kiteregetése éllando jellegg e l megoldhatatlari a szamunkra.
A fenti probléménkon a kerités iJ nk oldalahoz ultetett tujasor sew ny Lijtott hathat é s segitséget a
felszéll é és kavargo per ellen.
Fenti problémak megoldésara az alébbi javaslattal él d nk:
1.

kérj tJk, hogy a tisztelt Onkorményzat sziveskedjen leaszfa ltozni a lent kor d lirt d tszakaszt,
melyet a mellékelt térképmésolaton ré zsaszinnel jelolt tJ nk.

Jelen levelemhez mellékelten csa t olcm a hivatkozott térképmésolatot, v alamint a jogi képviselomnek
adott meghatalmazast. Egyuttal téjékoztatom a Tisztelt Jegyzo Urasszonyt, hogy jelen levelemet, annak
mellékle t eivel egy d tt a z ankaph @ t - online . hu email cim re is megk d ldtem.

Kérj iJ k h a that é s, és érdemi kozb e njérasét,

Budapest, 2017. mércius 2.

Ugyvéd

Ajénlott!
Tértivevé i›yes!

melléklet:

meghatnlmaz é s
térkép iti ésolat

Dr. "Foth Beta Zoltii n
Ugyvéd

Ezcnnel meghatalmazom Dr. T ’ oth Bél

Ugyvédet

Budapest, Fiumei ut 25. III.
kapcsolatos

ugyemben, az, ii gyvédi tii rvényben meghatarozott teljes jogkorrel eljarjoii.
A megbizast az iigyvéd elfogadja, a megbizas teljesitése sorén az ugyvéd helyettes iigyvédet,
ugyvédjeloltet igénybe vehet, egyébként személyes eljarasra koteles.
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