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Ferencsik Csilla tulajdonosi hozzájárulás kérése III. 
 

ELŐTERJESZTÉS 
a képviselő-testület 2018. június 29-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. 
 
A kérelmet, a tervezett építmény látványtervét és az építéshatósági nyilvántartásból kinyomta-
tott térképet az előterjesztéshez csatolom. 
 
A Képviselő-testület a 2017. május 26-i ülésen a vízelvezetési problémák aggálya miatt nem 
döntött a kérelemről. Felkérést kapott Kovács Miklós tervező szakvélemény megadására. A 
szakvélemény a tegnapi napon megérkezett. 
 

„Feljegyzés 
készült: 2018.06.21-én Rétságon tartott bejárásról az Orgona köz ingatlanjainak vízel-
vezetését illetően. 
Orgona köz 22. – csapadékvíz elvezetés 
A helyszíni bejáráson a következőket tapasztaltam: Az iskola előtti burkolt felületek-
ről a csapadékvíz az Orgona köz lakóházai között jut el az útra csapadékvíz elvezető 
árkába, ezáltal nagy esőzések alkalmával különösen veszélyeztetve az Orgona köz 22. 
sz. társasházat. Az iskola felől meglévő szegéllyel kiépített murvaburkolatú lehajtó az 
érintett ingatlanhoz vezeti be a csapadék vizet. 
Tervezői javaslat: A lehajtó felső szakaszán víznyelő ráccsal ellátott áteresz kiépíté-
sét javaslom, mely a nagymennyiségű csapadékvíz jelentős részét megfogná és az át-
eresztől kiépített, részben fedett-nyitott csapadékvíz levezető árok megvalósításával 
az Orgona köz árkába lehet az esővizet elvezetni. Ezzel együtt az 22. számú épület 
észak-nyugati homlokzata előtt a járdavonal mellett elhelyezett, az épület teljes hosz-
szán végig futó rácsos folyóka csökkentheti az épület közvetlen csapadékvíz terhelé-
sét. Az épület északi végében lévő garázs vízmentesítése is így biztosítható. 
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A tárgyi épület körüli terepviszonyokat illetően megjegyzem, hogy a dél-keleti homlok-
zaton lévő esőcsatorna levezetőinek lefolyási pontjai is az épület alá eresztik el a csa-
padékvizeket, ezért ezeket zárt csatornacsőben összegyűjtve javasoljuk elvezetni az 
Orgona köz árkába. 
Orgona köz 18. –fedett gépjármű tároló kialakítás lehetősége 
A helyszíni bejáráson a következőket tapasztaltam: A társasház előtt a lakók által 
karban tartott murva burkolatú területen parkolnak jelenleg a tulajdonosok személyau-
tói. A terület rendezett, csapadékvíz elvezetési problémák nem tapasztalhatók. 
Tervezői javaslat: A tárgyi épületben lakók gépkocsi elhelyezési igénye megfontolandó, 
az Orgona köz felől a dús növényzet miatt a tervezett beállók nem jelennek meg az ut-
caképben. A kerti építményként megvalósítható egyszerű lefedések nem akadályozzák 
a terület csapadékvíz elvezetési viszonyait, nem rontják a terület rendezettségét. Ja-
vasoljuk a közterület e sajátos használatát szerződéses megállapodásban rögzíteni, 
amennyiben a testület támogatja a beállók megvalósulását. 
Megjegyzem, hogy az engedély nélkül építhető építmény max. 100 m3 térfogatú lehet! 
melléklet: térképvázlat 
 
a feljegyzést összeállította: Kovács Miklós építész 
 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen. 
 
 
Rétság, 2018. június 22. 
                                                                                                          
 
 
 
 
                                                                                                                        Hegedűs Ferenc 
                                                                                                                            polgármester 
 
 

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

- 2017. május havi előterjesztés 
- 2017. december havi előterjesztés 

3. Jogszabályi háttér:  
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4. Határozati javaslat 

 
 

„A” változat 
 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
 

/2018. (VI.29.) 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.  
A Képviselő-testület felkéri Dr. Gáspár Zoltán ügyvédet, hogy a terület használatára vonatkozó 
szerződést elkészítse.  
 
Határidő: 2018. július 11. 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 

 
 
 

„B” változat 
 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
 

/2018. (VI.29.) 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: 2018. július 11. 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 

 
 
Záradék: 
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz 

          Dr. Varga Tibor 
                 jegyző 
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