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Helyben

Tisztelt Elnök Asszony !

„Mikor születik döntés garázsügyekben a Minisztériumban?” címmel a Házszabály 91 .§-a

alapján kérdést kívánok benyújtani Szekeres Imre Honvédelmi Miniszter Úrhoz .

Válaszát írásban kérem !

Tisztelt Miniszter Úr !

A pápai Huszár lakótelepen (korábban Lenin ltp .) található 201 db személygépkocsi tárolóna k

nevezett építmény-féle. Ezek korábban a honvédelmi tárca vagyonkezelésében voltak, a

terület hrsz . 3906/47 . Ezen építmények nem felelnek meg semmilyen építésügyi előírásnak.

Nem személygépkocsi tárolásra használják, inkább raktár vagy lomtár céljára szolgálnak . A

legtöbb építmény előtt méteres gaz, parlagfű található, amely a használaton kívüliséget i s

igazolja. Korábban a lakótelepen lakó, honvédségnél szolgálatot teljesítő katonák építették fel

mindenféle építési engedélyezési eljárás nélkül, ráadásul akkor még állami tulajdonú

ingatlanra.

A 2327/2001 . /XI.16./ Korm. határozatban foglaltak alapján az ingatlan a rajta lév ő

felépítményekkel egyetemben Pápa Város Önkormányzatának tulajdonába került . Az

önkormányzat a városképet rontó, gyakorlatilag használaton kívüli, a t űzvédelmi

szabályoknak sem megfelel ő építmények elbontását szeretné, hiszen közel egy évtized e

akadályozza a lakótelep rendezési tervében foglaltak végrehajtását .



Az építményeket használók hol az önkormányzathoz, hol a minisztériumhoz fordulna k

különböző igények előterjesztésével, ezért a Honvédelmi Minisztérium Infrastrukturáli s

Ügynöksége ismételt tárgyalást kezdeményezett a garázsok ügyében, melyre 2008 .

márciusában került sor .

Az önkormányzat több alkalommal érdekl ődött az elmúlt 5 hónapban, hogy milyen dönté s

született a tárcánál az ügyben . Választ nem kaptunk.

Ezúton kérdezem tehát a miniszter urat, hogy mi az álláspontjuk az ügyben? Ez mikor jut e l

az önkormányzathoz, vagy az egyeztet ő tárgyalások csak időhúzást jelentettek az engedél y

nélküli építmények fennmaradását illetően?

Tisztelettel várom válaszát .

Pápa, 2008 . szeptember 4.
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Dr. Kovács Zoltán


	page 1
	page 2

