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Tulajdonosi hozzájárulás kérése (OMSZ) 
ELŐTERJESZTÉS 

a képviselő-testület 2018. január 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! 
 
 
 
Az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) a Kormány a Beruházás Előkészítési Alapból történő tá-
mogatásáról szóló 2095/2017. (XII.28.) számú határozata alapján forrást kapott – többek között 
– az új rétsági mentőállomás előkészítő munkáira.  Az előkészítő munkák tartalmazzák az en-
gedélyezési terv készítését, az engedélyezési eljárás lefolytatását és a kiviteli tervek elkészíté-
sének költségeit. Az előkészítő munkák befejezési határideje 2018. május 31. 
 
Az egyeztetések során polgármesterként a 356/58 hrsz-ú önkormányzati ingatlant ajánlottam 
fel. Az épület kiválasztásánál kizrólagos szempont volt, hogy a leggyorsabb kijárást kell biztosí-
tani főközlekedési útra. A túzoltókhoz hasonlóan a mentők is a Laktanya út – Templom utca 
útvonalon tudnák elnérni a 2-es számú főútat.  A 2018. január 11-i helyszíni szemle során az 
OMSZ munkatársai a felajánlott ingatlant alkalmasnak találták az új mentőállomás kialakítására. 
Kérik, hogy a Képviselő-testület tualjdonosi hozzájárulást adni szíveskedjen az engedélyezési, 
közbeszerzési eljárás lefolytatására. 
 
Az OMSZ kéri továbbá a Képviselő-testület nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a területen 
található épület lebontására rendelkezik-e saját forrással. A területen könnyűszekezetű épület 
tető nélküli maradványai találhatók. Azépület jelenlegi állapota felújításra alkalmatlan. A Barna-
mezős pályázat előkészítő dokumentációjában is bontásra minősített az épület. Jelenlegi Ren-
dezési tervünk a kiválasztott területet zöldterületként tartalmazza. Az átdolgozás alatt lévő 
HÉSZ-ben a terület besorlásának módosítása szükséges.  
 
Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.      
 
 
 
Rétság, 2018. január 16. 
                                                                                                          
 
                                                                                                                   Hegedűs Ferenc 
                                                                                                                       polgármester 
 
 
 
 



Tulajdonosi hozzájárulás kérése (OMSZ)                                                                                2018. 01.26 -i Kt. ülésre 

2 
 

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

 
 

3. Jogszabályi háttér:  

 

4. Határozati javaslat:  

 
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

/2018.(I.26.) KT. HATÁROZATA 
 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az Országos Mentőszolgálat 
tulajdonosi hozzájárulás kéréséről készített előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület a 356/58 hrsz-on épülő, új rétsági mentőállomás előkészítő (tervezés, köz-
beszerzés) munkáihoz tulajdonosi hozzájárulását adja. 
 
A Képviselő-testület az ingatlanon lévő volt romos épület lebontását vállalja / nem vállalja. 
 
 
 
Határidő: 2018. február 12. 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester  
 

 
 
Záradék: 
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz 

          Dr. Varga Tibor 
                 jegyző 

 
 
 
 
















