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1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása 

 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
A Praemedic Kft. bérbe kívánja venni a volt laktanya területén a Városüzemeltetési csoport rak-
tárhelység épületének a túlsó végében lévő épületrészét hrsz: …….(térkép mellékelve). A helyi-
ség nagysága kb. 280 m2. A helységben raktározási tevékenységet szeretne végezni. Alkal-
manként Autóvillamossági javítását, ami jelentős zajhatással nem jár. A Bérlő tisztában van az 
épületrész állapotával, vállalja annak letisztítását, az épület beázásmentessé tételét, nyílászá-
rók felszerelését. Bérlő további igénye lenne, hogy amennyiben ezt lehetséges, a javítások, 
karbantartási költségeket a lehetőségekhez mérten beszámításra kerülnének a bérleti díjba. a 
javítások, felújítási munkálatok természetesen az önkormányzat ere kijelölt személyével történő 
egyeztetések után valósulhatnak meg. 
 
Véleményem szerint, a siralmas állapotban lévő laktanya épületek bármelyikének bérbeadása, 
felújítása, amennyiben az nem jár effektív pénzkiadással az önkormányzatnak, úgy azt támo-
gatni érdemes. 
 
Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.      
 
 
        Varga Dávid Géza 
        PVB Elnök 
 

2. Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végrehajtá-
sa:  

113/2013. (V.23.) számú Kt határozat 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a lakások és helyiségek bérletéről szóló 
20/1993. (XII.30.) számú önkormányzati rendelet 19.§. (5) bekezdése alapján a tulajdonában 
lévő, nem lakás céljára szolgáló helyiségek minimális bérleti díját 2013. július 1. napjától az 
alábbiak szerint állapítja meg: 

- Kossuth u. 10. üzlet helyiség 441 Ft/m2/hó 
- Kossuth u. 8. üzlet helyiség és raktár 27.535 Ft/hó 
- Nem szolgálati lakáshoz tartozó garázsok 5.441 Ft + áfa /hó 
- Licit útján hasznosított garázs 6.937 + áfa/hó  
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- Jegypénztár 6.595 Ft/m2/hó 
- Volt laktanya: - raktár 187 Ft/m2/hó 
- fedett szín 88 Ft/m2/hó 
- terület – telephelyen kívüli külterület 
 - telephelyen belül, rendszeres bérlők 
 2,70 Ft/m2 
/hó 
5,50 Ft/m2 
/hó 

‐  
 megüresedett egészségügyi objektumok 1.321 Ft/m2/hó + rezsi 
Eseti bérleti díjak 
”kis”tornaterem 
 
1.060 Ft/óra 
Rákóczi úton bérelt terület 21 Ft/m2 
/hó 

Az eseti bérleti díjjal kapcsolatos kérelmeket a Képviselő-testület elé kell terjeszteni. A kérelem-
ben meg kell határozni a konkrét célt, a bérelni kívánt terület nagyságát. Az eseti bérleti 
díjakról a Képviselő-testület minden kérelmező esetében egyedileg dönt. 
A bérleti díjak változása és a Bérbeadó adatainak változása miatt a bérleti szerződések módo-
sítását biztosítani kell. A Képviselő-testület Gáspár Csabával kötött használati szerződést 
továbbra is fenntartja, azt az eredeti szerződés szerint jóváhagyja. 
A nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díját megállapító 104/2012. (V. 18.) számú 
képviselő-testületi határozat 2013. július 1. napján hatályát veszti.  
 

3. Jogszabályi háttér:  

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (III.03.) önkormányzati rende-
lete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről 18.§ (2) bekezdés h) pontja, mely szerint „Az 
önkormányzat és intézmények nevében szerződést, megállapodást csak képviselő-testületi 
jóváhagyást követően lehet aláírni. 

 

4. Határozati javaslat 

 
„A” változat 

 
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 
/2018. (IV.27.) számú határozata 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Praemedic Kft. kérelméről ké-
szített előterjesztést.  
 
A Képviselő-testület hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Praemedic KFt.részére bérleti szerző-
dés megkötésére kerüljön sor a volt laktanyában lévő hrszám alatt lévő épületből 200m2. 
Határidő:  
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Felelős: 
 

„B” változat 
 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
 

/2018. (IV.27.) számú határozata 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Praemedic Kft. kérelméről készí-
tett előterjesztést.  
 
A Képviselő-testület nem támogatja, hogy Praemedic Kft. részére bérleti szerződés megkötésé-
re kerüljön sor. 
 
 
Határidő:. 
Felelős:  

 
 
 
 

 
Záradék: 
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz 








