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Alenyin Olivér tulajdonosi hozzájárulási kérelme 
ELŐTERJESZTÉS 

a képviselő-testület 2017. február 24-i ülésére 
Tárgyalja  Ülés Szavazás 

 Szociális bizottság  Nyílt  Nyílt szavazás 
 Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság  Zárt   Titkos szavazás  
 Közbeszerzési Bizottság   Egyszerű többség  
 Képviselő-testület   Minősített többség 

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Alenyin Olivér tulajdonosi hozzájárulást kér a Képviselő-testülettől villanyoszlopok áthelyezésé-
re. 
 
Kérelmező a volt laktanya területén szeretne bérelni magántulajdonban lévő épületet. Közmű-
vekre – az elektromos áram kivételével – nincs szüksége. 3 db önkormányzati tulajdonban lévő, 
használaton kívüli oszlop áthelyezésére kér tulajdonosi hozzájárulást. Az áthelyezés költségeit 
vállalja, az oszlopok a továbbiakban is az önkormányzat tulajdonában maradnának. 
 
Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.      
 
 
 
Rétság, 2017. február 13.  
                                                                                                          
 
                                                                                                                      Mezőfi Zoltán 
                                                                                                                      alpolgármester 
 
 
 
 

2. Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végre-
hajtása:  

3. Jogszabályi háttér:  

4. Határozati javaslat 

 
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

/2017. (II.24.) számú határozata 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Alenyin Olivér tulajdonosi hozzá-
járulás kéréséről készített előterjesztést.  
 



Alenyin Olivér tulajdonosi hozzájárulási kérelme                                                                    2017. 02. 24. -i Kt. ülésre 

2 
 

A Képviselő-testület a határozat mellékletét képező helyszínrajz szerint, a terület további hasz-
nosításáig tulajdonosi hozzájárulását adja 3 db, az önkormányzat tulajdonában lévő oszlop át-
helyezésére a Laktanya utcában.  
 
Az áthelyezés költsége és az elektromos áram díja kérelmezőt terheli.  
 
 
Határidő: 2017. március 10. 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 

 
 
 

„B” változat 
 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
/2017. (II.24.) számú határozata 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Alenyin Olivér tulajdonosi hozzá-
járulás kéréséről készített előterjesztést.  
 
A Képviselő-testület tulajdonosi hozzájárulást nem ad  3 db, az önkormányzat tulajdonában lévő 
oszlop áthelyezésére a Laktanya utcában.  
 
Az áthelyezés költsége és az elektromos áram díja kérelmezőt terheli.  
 
 
Határidő: 2017. március 10. 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 

 
 
 
 
 

 
Záradék: 
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz 

          Dr. Varga Tibor 
                 jegyző 

 
 
 
 






