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Előterjesztést készítette és előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester           

Szakértői megbízási szerződés jóváhagyása 

ELŐTERJESZTÉS 
a képviselő‐testület 2021. november 30‐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! 
 
A Képviselő-testület az október 21-i testületi ülésen döntött arról, hogy értékbecslést rendel meg Balog 
Bence igazságügyi értékbecslőtől a volt laktanya területén lévő több ingatlan vonatkozásában. 
 
A szakértő megküldte árajánlatát és szerződéstervezetét. 
 

I. A már meglévő helyrajzi számokat érintő árajánlat: 
a 2651 Rétság, belterület 356/41, 356/45 és 356/46 helyrajzi számok alatti ingatlanok esetében az ár-
ajánlat, 504.000. Ft (AM). 
 
A szerződés teljesítésének határideje: 2021. december 19. 
 

II. A kialakítás alatt lévő helyrajzi számokat érintő árajánlat: 
a 2651 Rétság, külterület 02/15, 02/17, 02/18 és 02/19 helyrajzi számok alatti ingatlanok esetében az 
árajánlat 672.000 Ft (AM). 
 
A szerződés teljesítésének határideje: 2021. december 19. 
 
Kérem Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen. 
 
 

Rétság, 2021. november 21. 
 
 
   Mezőfi Zoltán 

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

 
3.)  Jogszabályi háttér 
 

2021. évi költségvetési rendelet 
 

4.) Határozati javaslatok  
 

I. 
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

./2021.( XI.30.) KT. HATÁROZATA 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a volt laktanya területén lévő, 
bérlési szándékkal érintett ingatlanok igazságügyi értékbecsléséről készített előterjesztést.  

 
A Képviselő-testület a 2651 Rétság, külterületen kialakítandó 02/15, 02/17, 02/18 és 02/19 helyrajzi 
számok alatti ingatlanok esetében az árajánlat 672.000 Ft-ot (AM) (AM) elfogadja. A határozat mellék-
letét képező Balogh Bence igazságügyi szakértővel megkötendő szerződést jóváhagyja. Felhatalmaz-
za Mezőfi Zoltán polgármestert a szerződés aláírására. 
 
Az értékbecslés 672.000 Ft-os díját a 2021. évi tartalék terhére biztosítja. Az előirányzat átve-
zetésére a 2021. évi költségvetés soron következő módosításakor javaslatot kell tenni. 

 
Határidő: 2021. december 09. 
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester 
 
 

II. 
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

./2021.( XI.30.) KT. HATÁROZATA 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a volt laktanya területén lévő, 
vételi szándékkal érintett ingatlanok igazságügyi értékbecsléséről készített előterjesztést.  

 
A Képviselő-testület a 2651 Rétság, belterület 356/41, 356/45 és 356/46 helyrajzi számok alatti ingat-
lanok esetében az árajánlatot, 504.000. Ft-ot (AM) elfogadja. A határozat mellékletét képező Balogh 
Bence igazságügyi szakértővel megkötendő szerződést jóváhagyja. Felhatalmazza Mezőfi Zoltán pol-
gármestert a szerződés aláírására. 
 
Az értékbecslés 504.000 Ft-os díját a 2021. évi tartalék terhére biztosítja. Az előirányzat átve-
zetésére a 2021. évi költségvetés soron következő módosításakor javaslatot kell tenni. 

 
Határidő: 2021. december 09. 
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester 
 
 

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

 
 
 Jámbor Lajos 
       jegyző 










