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Gyırújfalu Községi Önkormányzat Képviselı Testületének 6/2010. (XI.20.) rendelete és
61/2010. (IX.20.) határozata alapján módosításra, és még aznap kihirdetésre került Gyırújfalu
Község új rendezési terve.
Rendezési terv alapján védıerdı kialakítását szükséges eszközölni a 400 KW-os légvezeték 40
méteres védıtávja által meghatározott vonal és a József Attila utca páratlan oldalán található
lakótelkek vége közötti területen, mintegy 50 méteres szélességben, az utca teljes hosszában.
Gyırújfalu Község Önkormányzata a lakosok érdekét védendı ki akarja alakítani a védıerdıt,
de a szántó tulajdonosok érdekeit szem elıtt tartva nem kívánja kisajátítani a kérdéses
területet. A kialakult helyzet megoldására az Önkormányzat a következı ajánlatokat teszi.
• Önkormányzat a saját költségén, de a tulajdonosok írásos hozzájárulásával,
szeptember, október hónapokban elvégzi a „fásítással” kapcsolatos teendıket. (A
hivatkozott terület tulajdonjoga –a végrehajtott erdıtelepítéssel együtt- változatlan
marad! Késıbbiekben a tulajdonos(ok)ra csak az akácos esetleges gondozása hárul.)
• Önkormányzat 100 Ft/m2-es áron azonnali, készpénzes felvásárlási ajánlatot tesz a
szántóterületet eladni szándékozó tulajdonos(ok)nak.
Kérem a mellékletben csatolt engedélyezı dokumentumot a szükséges adatokkal kitöltve, a
szintén csatolt megcímzett borítékban postafordultával visszaküldeni vagy a Polgármesteri
Hivatalban személyesen leadni szíveskedjen!
Amennyiben nem kíván élni a felkínált lehetıséggel, illetve legkésıbb 2011. augusztus 31-ig
nem küldi vissza a mellékletet, úgy a késıbbiekben az erdısítés feladata és teljes költsége az
adott HRSZ tulajdonos(ai)t terheli!
Megértését, szíves együttmőködését elıre is köszönöm!
Kérem, hogy az esetlegesen felmerülı kérdéseivel, észrevételeivel –a könnyebb archíválás és
követhetıség miatt- e-mailben az attila@nagyia.hu címen vagy a hivatalomba címzett levéllel
írásban szíveskedjen keresni!
Bízva a hosszútávú, Gyırújfalu érdekeit is
mindvégig szem elıtt tartó együttmőködésben,
Tisztelettel:

………………………………….
Nagy Imre Attila
polgármester

www.gyorujfalu.hu
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ENGEDÉLYEZİ
RENDELKEZÉS
Alulírott

(született:………………………….…………..;

anyja neve:……………..………………; állandó lakcím:……………………………………………….),
mint a

HRSZ alatti terület…………….…… Berényi Rudolf Mihályné…%-os

tulajdonosa, felelısségem teljes tudatában engedélyezem Gyırújfalu Község
Önkormányzata

által

meghatalmazott

munkavégzıknek,

hogy

a

fent

hivatkozott HRSZ-on, a 400 KW-os elektromos légvezeték 40 méteres
védıtávolsága által meghatározott vonal és a József Attila utcáról nyíló telkek
vége közötti mintegy 50 méter szélességben fásítást végezzen.

Dátum:

……………………………………..
aláírás, szigszám

www.gyorujfalu.hu

