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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. 2018. novemberi ülésre benyújtott kérelme alapján tulajdonosi hozzájá-
rulást kapott a Rétság, Kossuth utca 2. (195/7) hrsz-ú ingatlan villamosenergia ellátása érdeké-
ben földkábeles csatlakozóvezeték létesítéséhez. 
 
A melléklet tervdokumentáció alapján közútkezelői hozzájárulást is kér a munkák elvégzéséhez. 
A döntés meghozatalához csatolom a tervdokumentációt és a műszaki leírást. 
 
 
Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.      
 
 
Rétság, 2019. január 9. 
                                                                                                          
                                                                                                                   Hegedűs Ferenc 
                                                                                                                       polgármester 
 
 

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

3. Jogszabályi háttér:  

1988. évi I. törvény 
a közúti közlekedésről 

 
A közút nem közlekedési célú igénybevétele és a közút melletti ingatlan használata 
36. § (1) A közút felbontásához, annak területén, az alatt vagy felett építmény vagy más léte-
sítmény (a továbbiakban együtt: építmény) elhelyezéséhez, a közút területének egyéb nem köz-
lekedési célú elfoglalásához (a továbbiakban együtt: nem közlekedési célú igénybevétel) a 
közút kezelőjének a hozzájárulása szükséges. A hozzájárulásban a közút kezelő-
je feltételeket írhat elő. 
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4. Határozati javaslat:  

 
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

/2019.(I.25.) KT. HATÁROZATA 
 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az ÉMÁSZ Hálózati Kft. közút-
kezelői hozzájárulás kéréséről készített előterjesztést.  
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a helyi közutak üzemeltetője – Ármós 
Zoltán felelős tervező és Horváth Ádám tervező 183873 munkaszámú terve alapján közútkeze-
lői hozzájárulását adja a tulajdonában lévő 229/1 hrsz-úkivett közút besorolású közutak terüle-
tén végzendő munkák elvégzésére az alábbi feltételekkel: 
1. A munkát úgy kell végezni, hogy a közúton, illetve a járdán közlekedőket indokolatlanul ne akadá-
lyozza, a személy- és vagyonbiztonságot ne veszélyeztesse.  
2. A munkával érintett területek fenntartásáért, az esetlegesen bekövetkező károkért az eredeti állapot 
visszaállításáig a jogosult anyagilag és büntetőjogilag is felelős. 
3. A közutat és tartozékait föld-, gép-, szerszám- és anyagtárolásra felhasználni nem szabad. 
4. A közút vízelvezetőrendszerének működőképességét az építés alatt is folyamatosan biztosítani kell. 
A sár és egyéb szennyeződés, idegen anyag eltakarításáról a kivitelezőnek folyamatosan gondoskodni 
kell. 
5. A létesítmény fenntartásáról és tisztán tartásáról a közút állagának sérülése nélkül, a forgalom za-
vartalan biztosítása mellett a létesítmény tulajdonosának (üzemeltetőjének) kell gondoskodni. 
6. A közúton lévő műtárgy, geodéziai jel, illetve úttartozék megrongálódásából származó károkért – 
amennyiben az az építési munkával összefüggésbe hozható – a jogosultat anyagi és büntetőjogi fele-
lősség terheli. 
7. A létesítmény megszüntetése, vagy felhagyása esetén a létesítmény tulajdonosának a közutat saját 
költségén kell az eredeti állapotba visszaállítani. 
8. Jelen hozzájárulás nem mentesít a munka elvégzéséhez szükséges egyéb engedélyek, közmű-
tulajdonosi hozzájárulások beszerzésének kötelezettsége alól. 
 
 
Határidő: 2018. február 8. 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 
 
Határidő:  
Felelős:  
 
 

 
 
Záradék: 
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz 

          Dr. Varga Tibor 
                 jegyző 

 
 
 
 




































