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Ferencsik Csilla tulajdonosi hozzájárulás kérése 
 

ELŐTERJESZTÉS 
a képviselő-testület 2017. május 26-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! 
 
 
Ferencsik Csilla (Rétság, Mikszáth u. 4. II/1.) azzal a kéréssel fordul a Képviselő-testülethez, 
hogy a társasházuk mögötti területen 2 db gépjármű elhelyezéséhez favázas autóbeálló meg-
építéséhez tulajdonosi hozzájárulást adni szíveskedjenek. Az utóbeállót úgy alakítaná ki, hogy 
mindkét oldalon további 1-1 db gépjármű elférjen. Az építéshatósági ügyintéző munkatársakkal 
folytatott egyeztetés a tervezet építmény nem ütközik építéshatósági jogszabályokba, nem épí-
tési engedélyköteles. 
 
Helyszíni szemle alapján elmondható, hogy a területen valóban több garázs található. Az Orgo-
na közben lévő házakhoz kapcsolódóan épült garázsok altalaját a tulajdonosok megvásárolták, 
a földterület megosztása, önálló helyrajzi számok kialakítása megtörtént. A többi garázs eseté-
ben az építéshatósági nyilvántartás szerint nem történt megosztás, azok jelenleg is a 134/37 
hrsz-ú közterületen találhatók.  
 
A kérelmet, a tervezett építmény látványtervét és az építéshatósági nyilvántartásból kinyomta-
tott térképet az előterjesztéshez csatolom. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen. 
 
 
Rétság, 2017. 05. 13.  
                                                                                                          
 
                                                                                                                        Hegedűs Ferenc 
                                                                                                                            polgármester 
 
 

2. Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végrehajtá-
sa:  

 
- 99/1995. /IX.28./ Kt. határozat ( 2 db garázshely Orgona köz 3., 800 Ft/m2 áron értéke-

síthető) 
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- 91/2000. (XI.30.) Kt. határozat ( 2 db garázshely Orgona köz 2. 1.000 Ft/m2 áron érté-
kesíthető) 

- 70/2003. (VIII.28.) Kt. határozat ( 1 db garázshely Orgona köz 1. 1.200 Ft/m2 áron érté-
kesíthető) 

3. Jogszabályi háttér:  

 
 

4. Határozati javaslat 

 
 

„A” változat 
 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
 

/2017. (V.26.) számú határozata 
 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Ferencsik Csilla kérelméről ké-
szített előterjesztést.  
 
A Képviselő-testület tulajdonosi hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Rétság belterület 134/37 
helyrajzi számon a határozat mellékletét képező rajz szerint kocsibálló elhelyezéséhez.  
 
Határidő: 2017. június 09. 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 

 
 
 

„B” változat 
 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
 

/2017. (V.26.) számú határozata 
 
 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Ferencsik Csilla kérelméről ké-
szített előterjesztést.  
 
A Képviselő-testület a kért kocsibeálló megépítéséhez tulajdonosi hozzájárulást nem ad. 
 
 
Határidő: 2017. június 09. 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 

 
 
Záradék: 
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz 

          Dr. Varga Tibor 
                 jegyző 
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