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ELŐTERJESZTÉS 
a Képviselő-testület 2018. április 27-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! 
 
 
Közel 10 évvel ezelőtt a Laktanya u. 9. szám alatt található 356/59 helyrajzi számú ingatlan 
használatra átadásra került az Önkéntes Tűzoltó Egyesület részére tűzoltószertárnak. Akkor a 
szükségesnek látszó felújítást az önkormányzat támogatta. Az Egyesület tagjai társadalmi mun-
kában alakították ki maguknak a tűzoltó laktanyát. Ezt követően az épület ismételt felújítását 
követően átvette a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság hivatásos Katasztrófavé-
delmi őrs elhelyezésre.  Az épületet az önkormányzat soha nem használta, ugyanakkor tulajdo-
nosa annak. A DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. 2018. március hóban ellenőrzést tartott 
és megállapította, hogy a szennyvízcsatorna szabálytalanul lett bekötve (engedélyeztetés nél-
kül). Tíz  évre visszamenőleg már lehetetlen bizonyítani, hogy a szabálytalanságot ki követte el 
(az önkormányzat, mivel soha nem használta az épületet biztosan nem). A DMRV felszólította 
az önkormányzatot, mint tulajdonost, hogy a szabálytalan közműhasználat megszüntetéséről 
gondoskodjon. A kiszámlázandó csatornahasználati díjat a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság a szolgálatónak megfizeti. 
 
Javaslom, kérjük fel Valent József tervezőt a tervezői és az engedélyeztetési munkák elvégzé-
sére.  
 
Kérelmező elengedhetetlennek tartja – pozitív elbírálást követően -  helyszíni bejárás megtartá-
sát.  
 
Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.      
 
Rétság, 2018. 04. 18. 
                                                                                                          
 
                                                                                                                        Hegedűs Ferenc 
                                                                                                                            polgármester 
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2. Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végrehajtá-
sa:  

3. Jogszabályi háttér:  

 

4. Határozati javaslat 

 
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 
/2018. (IV.27.) számú határozata 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Laktanya u. 9. szám alatt talál-
ható 356/59 helyrajzi számú ingatlan csatornabekötés tervezésének engedélyezési eljárásának 
szükségességéről készített előterjesztést.  
 
A Képviselő-testület Valent József tervezőtől kívánja a rákötéshez szükséges terveket megren-
delni. A Képviselő-testület felkéri Valent József tervezőt az engedélyezteti eljárás lefolytatására. 
 
A tervezői munka többletköltségét a Képviselő-testület a 2018. évi költségvetés tartaléka terhé-
re biztosítja. A többletelőirányzat átvezetésére a költségvetés soron következő módosításakor 
javaslatot kell tenni.  
 
 
Határidő: 2018. május 11., majd szöveg szerint 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 

 
 
 

 
Záradék: 
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz 

          Dr. Varga Tibor 
                 jegyző 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
































