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Kalmár Erzsébet kérelme 
ELŐTERJESZTÉS 

a képviselő-testület 2018. szeptember 28-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! 
 
Kalmár Erzsébet Rétság, Takarék u. 27. szám alatti lakos azzal a kéréssel fordul a Képviselő-
testülethez, hogy az ingatlana előtti parkolóban, a lejáró mellett 1 db parkolóhelyet „mozgáskor-
látozott” megkülönböztető jellel ellátni szíveskedjen.   
 
Amennyiben a Képviselő-testület támogatja a kérést, a mozgáskorlátozott jelzés felfestése és 
szabályos (piktogramos) közlekedési táblát is ki kell helyezni. A felfestés és a tábla beszerzési 
költségeire éves költségvetésünk tartalmaz fedezetet. 
 
A felfestés időjárás függvényében végezhető el. A felfestés során figyelembe kell venni a az ÚT 
2-1.208 jelzésű „Akadálymentes közúti létesítmények (A KTSZ kiegészítése)”című útügyi tech-
nológiai szabályt (2009. augusztus 15-től jelenleg is hatályos). A szabály alapján az akadály-
mentes parkoló legkisebb szélességi mérete 3,6 méter, mely tartalmazza a kiszállási sávot is (2,5 
méter parkoló 1,1 méter kiszállási sáv).   
 
Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.      
 
Rétság, 2018. szeptember 12. 
                                                                                                          
 
                                                                                                                   Hegedűs Ferenc 
                                                                                                                       polgármester 
 
 
 
 

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

 
2016. február 26-i ülésen Baditzné Vígh Magdolna Rétság, Takarék u. 25. szám alatti 
lakos azonos kérelme, melyet a Képviselő-testület támogatott. 

3. Jogszabályi háttér:  

-  253/1997. (XII. 20.) Kormányrendelet – az országos településrendezési és építési köve-
telményekről (továbbiakban: OTÉK) című jogszabály, 
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- ÚT 2-1.208 jelzésű „Akadálymentes közúti létesítmények (A KTSZ kiegészítése)”című 
útügyi technológiai szabály, 

 
 

4. Határozati javaslat 

 
„A” változat 

 
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 
/2018. (IX.28.) számú határozata 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Kalmár Erzsébet tulajdonosi 
hozzájárulás kéréséről készített előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület hozzájárul, hogy a Takarék u. 27. szám előtti ingatlan előtti parkolóban a 
határozat mellékletét képező helyszínrajz szerint 1 db parkolóra felfestésre kerüljön a mozgás-
korlátozott piktogram, illetve 1 db „Akadálymentes parkoló” tábla kihelyezésre kerüljön. A felfes-
tést a következő méretek figyelembevételével kell elvégezni:  

- a  parkoló szélessége 2,5 m,  
- a kiszállási sáv 1,1 m 

 
Határidő: 2018. november 30. 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 

 
„B” változat 

 
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 
/2018. (IX.28.) számú határozata 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Kalmár Erzsébet tulajdonosi 
hozzájárulás kéréséről készített előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület nem járul hozzá, hogy a Takarék u. 27. szám előtti ingatlan előtti parkoló-
ban 1 db parkolóra felfestésre kerüljön a mozgáskorlátozott piktogram, illetve 1 db „Akadály-
mentes parkoló” tábla kihelyezésre kerüljön.  
 
Határidő: értesítésre 2018. október 15. 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 

 
 
Záradék: 
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz 

          Dr. Varga Tibor 
                 jegyző 

 
 
 




