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                                                           Tulajdonosi hozzájárulás 

ELŐTERJESZTÉS 
a képviselő-testület 2018. november 23.-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 ÉMÁSZ Hálózati Kft. tervezte a Rétság 195/7 hrsz-ú ingatlan villamos energia ellátásához 
szükséges földkábeles csatlakozóvezeték létesítésének nyomvonal kijelölési dokumentációját. A 
villamos energia nyomvonala a Rétság 229/1 hrsz-ú ingatlant érinti, mely Rétság tulajdona. 
 
A Kft. a hatósági vezetékjog engedélyezési eljárását megkezdte, és mint az érintett ingatlan tulaj-
donosát megkereste Rétság Város Önkormányzatát a tulajdonában lévő területtel kapcsolatban a 
hozzájáruló nyilatkozat megadására. A kérelemhez Horváth Ádám által készített tervdokumentáci-
ót csatolta. A tervdokumentáció a jegyzőnél megtekinthető. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előerjesztést megtárgyalni és elfogadni szívesked-
jen. (A tulajdonosi hozzájárulás nem vonható vissza.) 

 
Hegedűs Ferenc 

polgármester 

2. Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok 
végrehajtása  

villamosvezeték bekötéséhez hozzájárulás 

3. Jogszabályi háttér:  

2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól, 
2007. évi LXXXVI. Tv. a villamos energiáról. 

4. Határozati javaslat 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
/2018.( ………...) KT. HATÁROZATA 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő- testülete megtárgyalta az ÉMÁSZ Hálózati Kft. ter-
vezésében a Rétság 195/7 hrsz ingatlan ellátásához szükséges 229/1 hrsz-ú közterület 
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nyomvonalkijelöléshez szükséges tulajdonosi hozzájárulás tárgyában készített előterjesztést 
és az alábbi döntést hozza: 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete az ÉMÁSZ Hálózati Kft. kérelmére – a mel-
lékelten benyújtott Horváth Ádám által készített 183873 munkaszámú tervdokumentáció 
alapján – Rétság 157/7 hrsz-ú ingatlan megfelelő ellátása érdekében szükséges villamos 
energia bővítéshez az érintett Rétság 229/1 hrsz-ú kivett közterületre vonatkozóan a nyom-
vonal kijelöléséhez a tulajdonosi hozzájárulását adja.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Hegedűs Ferenc  

 
 
 

Záradék: 
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz. 

                                                                                                               Varga Tibor 
                       jegyző 




