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Előterjesztést készítette és előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester           

Előkészítő Bizottság tagjainak megválasztása 

ELŐTERJESZTÉS 
a képviselő‐testület 2021. augusztus 11‐i ülésére 

Tárgyalja   Ülés  Szavazás 
 Szociális bizottság   Nyílt   Nyílt szavazás 
 Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság   Zárt    Titkos szavazás  
 Közbeszerzési Bizottság     Egyszerű többség  
 Képviselő‐testület     Minősített többség 

 
1.)  A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása 

 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
Hosszú éveken keresztül felmerült igényként, hogy a Tolmács 02/4 hrsz-ú ingatlan, mely Rétság Város 
tulajdona, közigazgatásilag is kerüljön városunkhoz. 
 
A közigazgatási határ rendezésének jogszabályi kereteit a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 101-102.§-a határozza meg. 
 

101. § Az érintett képviselő-testületek megállapodhatnak egymással határos területrész átadá-
sáról, átvételéről vagy cseréjéről (a továbbiakban együtt: területrész átadása). 
102. § (1) *  Az érintett képviselő-testületek a területrész átadását előkészítő bizottság javaslata 
alapján közigazgatási szerződésben előzetesen megállapodhatnak az átadandó területrész te-
rületéről és határairól, a vagyon megosztásáról. 

 
Az előkészítő munkák megkezdéséhez szükséges egy ad-hoc bizottság létrehozása. Tomács már kije-
lölte képviselőit az elkészítő bizottságba. 
 
Javaslom, hogy a három bizottsági elnököt, Varga Dávid Géza PVB elnök, Hegedűs Ferenc Szociális 
Bizottság elnöke, és Bencsok Péter a TKB elnöke képviselje a rétsági testületet az előkészítő bizott-
ságban. Az együttes ülés jegyzőkönyvét a soron következő testületi ülésen elő kell terjeszteni. 
 
 
Kérem Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen. 
 
 

Rétság, 2021. július 30.  
 
 
   Mezőfi Zoltán 

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

 
 

 
3.)  Jogszabályi háttér 
 

1. pontban bemutatva 
 
 
 

4.) Határozati javaslatok  
 
 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
./2021.( VIII. …….) KT. HATÁROZATA 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a közigazgatási határren-
dezése feladatra előkészítő bizottság megválasztásáról készített előterjesztést.  
 
A Képviselő-testület az Ad-hoc bizottságba az alábbi tagokat delegálja: 
1.) Varga Dávid Géza Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke, 
2.) Hegedűs Ferenc Szociális Bizottság elnöke, 
3.) Bencsok Péter a Társadalmi Kapcsolatok Bizottság elnöke. 

 
Az együttes ülés jegyzőkönyvről készített tájékoztatót a soron következő testületi ülésen elő 
kell terjeszteni. 
 
Az előkészítő bizottság megbízatása a közigazgatási szerződés előkészítéséig tart. A köz-
igazgatási határrendezésről a két település Képviselő-testülete dönt. 

 
 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester 
 
 

Záradék: 
A tájékoztatás szabályszerű, a határozati javaslat jogszabálysértést nem tartalmaz.  

 
 

 
 
 Jámbor Lajos 
       jegyző 


