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ELŐTERJESZTÉS 

 

Balatonkenese Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

2016. február 25 napján tartandó testületi ülésére 

 

Szám:                     /2016. 

Tárgy: Lantos András József földhasználati jog bejegyzésére irányuló kérelme 

Előterjesztő: Tömör István polgármester 

Megtárgyalja: ………… 

Melléklet:  Kérelem 

 Változási vázrajz 

Használatba vételi engedély 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

Lantos András József (1103 Budapest, Kada u. 43.) képviseletében eljárva Dr. Endrődi Éva 

ügyvéd azzal a kéréssel fordult a Tisztelt Képviselő-testülethez, hogy járuljon hozzá az 

ügyfele tulajdonában lévő de önkormányzati tulajdonú területen megépült pavilon 

felépítmény földhivatali bejegyzéséhez illetve földhasználati jog alapításához , bejegyzéséhez.  

 

A Lantos András József kizárólagos tulajdonában lévő 10. számú pavilon felépítmény 

Balatonkenese Város Önkormányzata tulajdonában álló 3628/2 hrsz-ú területen (természetben 

: Balatonakarattya, Bezerédi pavilonsor) helyezkedik el. A felépítmény a földhivatali 

nyilvántartásban nem szerepel. Tulajdonosa a 32 m
2
 alapterületű – végleges használatba vételi 

engedéllyel rendelkező - felépítményt önálló épületként kívánja feltüntetni, illetve 

földhasználati jogot kíván bejegyeztetni a földhivatali nyilvántartásban. 

 

A felépítmény építésének körülményeivel kapcsolatos dokumentáció (határozatok, 

jegyzőkönyvek, terv dokumentációk) beszerzése folyamatban van, előre láthatóan a 

képviselő-testületi ülés időpontjára a dokumentumok rendelkezésre állnak. 

 

 

Kérem, a T. Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni, és a határozati javaslatot 

elfogadni szíveskedjék. 

 

 

Balatonkenese, 2016. február 17. 

Tömör István 

polgármester 
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Határozat tervezet: 

 

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

……/2016. (II.25.) határozata 

Lantos András József földhasználati jog bejegyzésére irányuló kérelme ügyében 

 

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testülete Lantos András József 1103 

Budapest, Kada u. 43. sz. alatti lakos földhasználati jog bejegyzésére irányuló kérelmét …… 

 

 

 

Felelős: Tömör István polgármester 

Határidő:  2016. ………………… 

 

 

 


