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Rétság, Szőlő utcai telkek közművesítési lehetősége, értékesítése 

ELŐTERJESZTÉS 
a képviselő-testület 2016. augusztus 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! 
 
Mindannyiunk előtt ismert, hogy Rétságon gyakorlatilag nincs közművesített, lakóépület 
építésére alkalmas beépítetlen telek, ezért a helyi fiatalok helyben tartása, helyben való 
családalapítása korlátokba ütközik. Az elmúlt időszakban a családpolitikai támogatások 
miatt is megnőtt az érdeklődés új családi házak építése iránt, keresik a megfelelő építési 
telkeket a fiatal családok, azonban az önkormányzat nem tud eladó telkeket ajánlani. 
 
Az önkormányzatnak jelenleg 6 db lakásépítésre alkalmas, de jelenleg közművesítetlen 
telke van a Szőlő utca végén (Rétság 620/3-8 hrsz, telekméretek részletesen a mellékelt 
változási vázrajzon), melyek az akkori Képviselő-testület döntései alapján 2010-ben ke-
rültek kialakításra, azonban akkor a folyamat megszakadt, és a telkek közművesítése el-
maradt.  
Korábban ellenérvként merült fel, hogy a terület csúszásveszélyes és így építésre nem 
alkalmas. A terület vonatkozásában 2008. januárjában a Geo Terra Mérnöki és Kereske-
delmi Kft. készített geotechnikai szakvéleményt, mely szerint a területen lakóházak építé-
sének – bizonyos feltételek betartása mellett – nincs akadálya. (A szakvélemény az elő-
terjesztés mellékleteként csatolva.)  
 
Jelenleg valamennyi közmű a Szőlő utca 30. illetve 41. számú ingatlanokig megy, az új 
telkek ellátásához a közműhálózat meghosszabbítása kb. 70-100 m-es szakaszon lenne 
szükséges. A telkek értékesítéséhez szükséges lenne a gerincvezetékek meghosszabbí-
tása, hogy az ingatlanok közművesített telekként legyenek eladhatók (CSOK igénybevé-
tele esetén feltétel a legalább részleges közművesítettség). 
 
A telkek esetlegesen értékesíthetők lennének közművesítetlen állapotban is, értékük így 
nyilván alacsonyabb, és kevésbé vonzó azok számára, akik a CSOK-ot szeretnék igény-
be venni, továbbá a terület beépülésére is később lehet számítani. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy dönteni szíveskedjen arról, hogy a Szőlő utcai 
telkek eladását elviekben támogatja-e, kíván-e az ingatlanok értékesítési lehetőségével 
foglalkozni illetve elviekben támogatja-e a területen a közműfejlesztést. 
 
Rétság, 2017. október 18. 

Hegedűs Ferenc 
polgármester 
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2. Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végrehaj-

tása  
 

85/2005. (X.6.) Kt. hat 
12/2007. (II.15.) Kt. hat. és  3/2007.(II.16.) Kt. rend. (Rendezési terv módosítása) 
80/2009. (V.19.) Képviselő-testületi határozat 
 
 

3. Jogszabályi háttér:  
 

2011. évi CLXXXIX tv. 

4. Határozati javaslatok 

A) 
 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
/2017.(X. 27.) KT. HATÁROZATA 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Rétság, Szőlő utcai telkek 
közművesítési lehetősége, értékesítése” című előterjesztést és az alábbi döntést hozza: 
 
A Képviselő-testület a Rétság 620/3-8 hrsz-ú telkek értékesítésével elviekben egyetért, a 
közműfejlesztés lehetőségét megfontolásra érdemesnek tartja, és ennek érdekében az alábbi 
intézkedések megtételét javasolja: 

- …………… 
- …………… 

 
Határidő: ……………… 
Felelős: ……………….. 
 
 

 
B) 

 
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

/2017.(X. 27.) KT. HATÁROZATA 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Rétság, Szőlő utcai telkek 
közművesítési lehetősége, értékesítése” című előterjesztést és az alábbi döntést hozza: 
 
A Képviselő-testület a Rétság 620/3-8 hrsz-ú telkek értékesítésével a közeljövőben nem kí-
ván foglalkozni. 
 
 
 

Rétság, 2017. október 18. 
 

Záradék: 
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz. 

dr. Varga Tibor 
jegyző 






































