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1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A napokban megkeresett egy vállalkozás. A volt latanya területén szeretne hangárt bérelni, ki-
zárólag tárolás céljára. Elmondta, hogy a hangárt használhatóvá, zárhatóvá teszi saját költsé-
gén. Abban kérek állásfoglalást, hogy az Extém Légisport Egyesület részére megállapított felté-
telekkel folytathatom-e a tárgyalást a vállalkozóval. Javaslatot kérek arra is, hogy melyik han-
gárt javasoljam bérbeadásra.  
 
Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.      
 
 
 
Rétság, 2018. november 16. 
                                                                                                          
 
                                                                                                                   Hegedűs Ferenc 
                                                                                                                       polgármester 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyöntetű 6 igen szavazattal meghozta alábbi 
határozatát:  
134/2012. (VI.22.) Kt. határozat: Rétság Város Képviselő-testülete megtárgyalta a bérleti szer-
ződések jóváhagyásáról készített előterjesztést.  
A Képviselő-testület a  
- C.F. Maier Polimer-Technikai Kft,  
- Dr. Kása Géza lakás és garázs  
- Dr. Szájbely Ernő garázs  
- Extrém Légisport Egyesület  
- Fazekasné Majnik Mária garázs  



Hangár bérbeadásának lehetősége                                                                                       2018. 11.23 -i Kt. ülésre 

2 
 

- Gresina István terület  
- Horváth Zsolt garázs  
- Horváthné Moldvay Ilona garázs  
- Lotéria Kft. üzelethelyiség  
- Misik Kft terület  
- Nógrád Volán helyiség  
- Répássy Lászlóné önkormányzati lakás  
- RÉT-SORS-BONA Bt. garázs  
- Szabó Klára garázs  
- Szabó Pál önkormányzati lakás  
- Szécsényi Keverő Kft. üzlethelyiség  
- Szép Antal garázs  
- Tóth Gyuláné önkormányzati lakás  
- Virág Richárd önkormányzati lakás  
- Szabó Miklós terület bérleti szerződését  
és a Rétsági Árpád Egylet vagyonkezelői szerződését a mellékletek szerint jóváhagyja.  
 
A Képviselő-testület felhatalmazza Mezőfi Zoltán polgármestert a bérleti szerződések és a va-
gyonkezelői szerződés aláírására.  
A Képviselő-testület a Kossuth u.22.szám alatti ingatlan esetében a vízdíjat közvetlenül a lakók-
ra kívánja áthárítani. Utasítja Hutter Jánosné jegyzőt, hogy intézkedjen a közkút udvari csappá 
történő átminősítésére. A szolgáltatóval és a lakókkal fel kell venni a kapcsolatot a költségek 
áthárítása érdekében.  
 
Felelős: szerződések aláírására Mezőfi Zoltán polgármester átminősítés megkezdéséért és a 
kapcsolat felvételéért: Hutter Jánosné jegyző  
Határidő: 2012. június 30. 

 

3. Jogszabályi háttér:  

3/2018. (II.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről 
 
20.§ (3) bekezdés h) pontja lapján: „az önkormányzat és intézmények nevében szerződést, 
megállapodást – a Városi Művelődési Központ és Könyvtár intézmény kivételével - csak képvi-
selő-testületi jóváhagyást követően lehet aláírni és felmondani. A Városi Művelődési Központ és 
Könyvtár vezetője, sürgős esetben bármilyen szerződés vagy megállapodás aláírása előtt köte-
les a vis major munkacsoporttal egyeztetni,” 
 

4. Határozati javaslat:  

 
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

/2018.(XI.23.) KT. HATÁROZATA 
 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a volt laktanya területén lévő 
hangár bérbeadásának lehetőségéről készített előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy a volt laktanya területén lévő hangárok bérbeadás 
útján hasznosításra kerüljenek.  
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A Képviselő-testület felhatalmazza Hegedűs Ferenc polgármestert, hogy a már bérbeadott han-
gár szerződésében foglaltak szerint - a 134/2012. (VI.22.) Kt. határozat hangár bérbeadására 
vonatkozó rendelkezéssel azonos feltételekkel - az érdeklődőkkel tárgyalásokat folytasson.  
 
 
Határidő: 2018. október 15. 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester  
 

 
 
Záradék: 
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz 

          Dr. Varga Tibor 
                 jegyző 

 
 
 
 








