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Előterjesztést készítette és előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester           

Varga Dávid Géza tulajdonosi hozzájárulás kérése 

ELŐTERJESZTÉS 
 

Tárgyalja   Ülés  Szavazás 
Szociális bizottság   Nyílt   Nyílt szavazás 
Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság   Zárt    Titkos szavazás 
Közbeszerzési Bizottság     Egyszerű többség 
Képviselő‐testület     Minősített többség 
 
A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 Varga Dávid Géza által bérelt „betonozott terület” eredeti bérleti iránya is Rutinpálya 
kialakítására irányult, elért ahhoz a ponthoz, hogy hivatalosan is engedélyeztetni tudja ezt a 
területet„ engedéllyel rendelkező gyakorlópályának”. 
 A feltételek nagy részét már kérelmező biztosította, legnagyobb munkát a terület 
letisztítása, és rendbetétele adta, ami még ugyan nincs teljesen kész, de folyamatosan halad 
vele. 
 A testület hozzájárulását abban szeretné kérni, hogy a Képviselő-testület tulajdonosi 
hozzájárulást adjon, egy „elindulás emelkedőn” nevű feladat végrehajtásához szükséges 
emelkedő kialakításában. Az építményt természetesen a kérelmező saját költségén alakítja ki, 
amely bár fix épített elem lenne, a bérleti szerződésben foglaltak szerint, egy esetleges bérleti 
szerződés felbontása esetén, a területet eredeti állapotban adná vissza, tehát ez az elem is 
ebben az esetben elbontásra kerülne. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen. 
 

Rétság, 2021. október 06. 
 
 
                      Mezőfi Zoltán 

polgármester 
 

Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végrehajtása 
 

 
Jogszabályi háttér 

 
 
Határozati javaslatok 
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RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉNEK 

./2021.( ……..)  HATÁROZATA 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Varga Dávid Géza tulajdonosi 
hozzájárulás kérése című előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület hozzájárul, hogy Varga Dávid Géza által bérelt területen a gépjárművezetés 
oktatásához szüksége „emelkedőt” kialakítsa. 
 
A bérleti szerződés felbontása esetén, a területet eredeti állapotban kell visszaadni, az 
emelkedő elemet kérelmező saját költségén köteles elbontani. 

 
 

Határidő: 2021.. 
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester 

 
 
Mezőfi Zoltán 

     polgármester 
 
 
 

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

Jámbor Lajos 
       jegyző 



Tisztelt Képviselő-testület! 
 

 Aza általam bérelt „betonplacc” eredeti bérleti iránya is Rutinpálya 
kialakítására irányult, elértem ahhoz a ponthoz, hogy hivatalosan is engedélyeztetni 
tudnám ezt a területet „engedéllyel rendelkező gyakorlópályának”.  
 A feltételek nagyrészét már tudtam biztosítani, legnagyobb munkát a terület 
letisztítása, és rendbetétele adta, ami még ugyan nincs teljesen kész, de 
folyamatosan haladok vele. 
 A testület hozzájárulását abban szeretném kérni, hogy tulajdonosi 
hozzájárulást adjon, egy „elindulás emelkedőn” nevű feladat végrehajtásához 
szükséges emelkedő kialakításában. az építményt természetesen saját költségemen 
kialakítom, amely bár fix épített elem lenne, a bérleti szerződésben foglaltak szerint, 
egy esetleges bérleti szerződés felbontása esetén, a területet eredti állapotban 
adnám vissza, tehát ez az elem is ebben az esetben elbontásra kerülne. 
 Támogató hozzájárulásukban bízva, Tisztelettel: 
 
 
 
 
        Varga Dávid Géza s.k. 
        iskolavezető 
        D-Kontroll Autósiskola 


