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Polgármesteri Hivatal Révfülöp Müller Márton

Feladó:
Címzett:
Elküldve:
Tárgy:

"sándor sárkány" <foldgombszinhaz@gmail.com>
"Polgármesteri Hivatal Révfülöp Müller Márton" <muszak@revfulop.hu>
2011. november 8. 21 :26
Re: Révfülöp 1174/1 hrsz-u ingatlan átadás-átvétele

Tisztelt Tiz Éva! Levelét tudomásul veszem és a mai napon elkeztem a színpad elbontását.Az eredeti
állapot viszzaállítása lehetetlen hisz az ingatlanról több mázsa szemetet hordtunk eLA kerítést a
vizesblokkot amit rendbe tettünk nem verjük szét hogy az eredeti állapotát visszaállitsuk.Az
átvételkor állapotfelmérést tettünk.Kérem ezt az átadáskor is tegyük meg.Levelét elküldtem a
muvészeknek akik jönnek és nem csak a fellépésben hanem a szétszedésben is segítenek.
Egyben kérem soron kívül küldje meg a hívatalos CÍmemre az érvényes pályázatunk
eredményét ,közgyülés határozatát amit két hónapja történt. Egyben kérem soron kívül
tájékoztasson a kéthónap alatt mitt tett az önkormányzat a szerzodés ügyében.Egyben kérem
tájékoztasson soron kívul arról a tényrol hogy írhatott ki egy olyan pályázatot egy olyan földre amire
nem lehet színházat építeni.Várom válaszát ha lehet soron kívül. Tisztelettel Sárkány Sándor.

2011/10/6 Polgármesteri Hivatal Révfülöp Müller Márton <muszak@revfulop.hu>
Tisztelt Sárkány Sándor Úr !

Tájékoztatom, hogy Révfülöp Nagyközség Önkormányzata és a Földgömb Színház Kft. által
2011. július 4.-én megkötött, Révfülöp 1174/1 hrsz-u önkormányzati tulajdonú ingatlan
használatával kapcsolatos Együttmuködési Megállapodás alapján a területre vonatkozó bérleti
jogviszony 2011. szeptember 30.-vallejárt.
Az Együttmuködési Megállapodás 6. pontja alapján" A bérlo az igénybevett területet a bérleti ido
lejárta után eredeti állapotában köteles visszaadni, a tevékenységévei kapcsolatosan a területen
tárolt anyagait, eszközeit elszállíttatni."
Kérem, hogy bérelt terület visszavételével kapcsolatos átadás-átvételi eljárás idopon~ának
kituzése céljából Hivatalunkkal soron kívül egyeztetni szíveskedjen.

Tisztel ettel :

Tóthné Titz Éva

jegyzo

____ ESET NOD32 Antivirus - Vírusdefiníciós adatbázis: 6521 (20111006) _

Az üzenetet az ESET NOD32 Antivirus ellenorizte.

http://www.eset.hu

2011.11.09.



Ügyir~tszám: 12/2008-112011.

Ügyintézo: Gáspár Dávid

TAPOLCA VÁROS JEGYZOJÉTOL

Építéshatósági Iroda
8300 Tapolca, Hosök tere 15.

Tel.: 87/511-155; Fax: 87/511-165

.E-mail: epiteshatosag((i)tapolca.hu

Tárgy: Révflilöp 1177, 1174/1, 1174/4 hrsz-ú
ingatlanokkal kapcsolatos tájékoztatás

Révfülöp Nagyközség Önkormányzatának Jegyzoje
Tóthné Titz Éva

8253 Révfülöp
Villa Filip tér 8.

Tisztelt Címzett!

Hivatkozással a 20 ll. október 20-án hatóságomhoz érkezett 1/564/11/2011. ügyiratszámú levelére
tájékoztatom, hogy a tárgyi ügyben nem áll módomban szakhatósági állásfoglalást adni.

Tájékoztatom, hogy álláspontom szerint a Révftilöp I\lagyközség Önkormányzata Képviselo-testületének
5/2008. (IlL31.) Kt. rendeletével jóváhagyott Szabályozási Terve és a Helyi Építési Szabályzata
(továbbiakban: HÉSZ) szerint a Révflilöp 1177, 1174/1, 1174/4 hrsz-ú ingatlanok telekhatárain szereplo
megszünteto jel szerinti telekalakítás nem feltétele az 11741l hrsz-ú ingatlan beépíthetoségének.

Az épített környezet alakításáról és védelmérol szóló 1997. évi LXXVIII. Törvény 19. § (1) bekezdése alapján
beépítésre szánt területen épület csak építési telke helyezheto el.
Tekintettel arra, hogy a Révflilöp 1174/1 hrsz-ú ingatlan megközelítése a szabályozási terv szerint a
közterüJetnek gépjármu-közlekedésre alkalmas részérol, illetve önálló helyrajzi számon útként nyilvántartott,
magánútról gépjármuvel közvetlenül, zöldfelület, illetve termoföld sérelme nélkül jelen formájában nem
közelítheto meg, azon új épületet csak az épített környezet alakításáról és védelmérol szóló 1997. évi LXXVIII.
Törvény 19. § (1) bekezdésének megfelelo telekalakítást követoen lehet elhelyezni.

Tájékoztatom továbbá, hogy a HÉSZ ll. § (4) beke?'.dés a) pontja alapján a Révftilöp 1174/1 hrsz-ú ingatlanon a
vízisportoláshbz, sportoláshoz kapcsolódó létesítmények menet vendéglátó és üdülési célú létesítmények
helyezhetok el. Elozoek alapján álláspontom szerint tárgyi ingatlanok egyi kén sem helyezheto el színház
rendeltetésu épület.

Felhívom figyelmét, hogy jelen tájékoztatásom hatóságomat nem köti a késobbiekben a fenti

ingatlannal kapcsolatos építésügyi hatósági engedélyezési eljárásban, továbbá más jogszabályi
kötelezettség, hatósági engedélyek betartása alól nem mentesít.

Kérem fentiek szíves tudomásulvételét.

Tapolca, 20 ll. október 27 .

Ughy Jenoné aljegyzo megbízásából

..........~ .
lhász József

építéshatósági irodavezeto


