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Tárgyalja  Ülés Szavazás 

 Szociális bizottság  Nyílt  Nyílt szavazás 
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 Közbeszerzési Bizottság   Egyszerű többség  
 Képviselő-testület   Minősített többség 

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
2016. július 12-én tárgyalta a Képviselő-testület első ízben a Városi Művelődési Központ és 
Könyvtár intézmény (továbbiakban VMKK) épületének használatára, térítés mentes átadására 
vonatkozó megállapodás tervezetet. A Képviselő-testület akkor az Együttműködési megállapo-
dás egyeztetése mellett döntött.  
 
Dr. Gáspár Zoltán ügyvéd képviselte az önkormányzatot a tárgyalásokon. A tárgyalások ered-
ményeképp változott a Preambulum rész, a jelenlegi tervezetben  

- rögzítésre kerül, hogy a VMKK kötelező önkormányzati feladatot lát el, 
- igény szerint helyt ad a honvédségi kultúrához kötődő helyi civil szervezetek számára, 
- a Honvédelmi Minisztérium korrekt módon elismeri az önkormányzat saját forrásaiból 

végzett beruházásait, 
- változatlan szövegezéssel megmaradt az a kijelentés, hogy az épület elveszítette a hon-

védséghez kötődő funkcióját. 
 
Kikerült a régi tervezet 2. pontja, mely szerint a beruházások költsége „elenyészik”, így jogcím 
nélkül használja az önkormányzat, illetve a VMKK az épületrészt.  
Szintén kikerült a megállapodásból (régi tervezet 4. pontja), hogy amennyiben nem jön létre 
2016. december 31-ig új megállapodás, az önkormányzati piaci alapon bérleti díjat köteles fi-
zetni a Honvédelmi Minisztériumnak.  
 
Az új tervezet kiegészül a 7. ponttal, melyet az elismert beruházási költségek generáltak, mely 
szerint  

- az önkormányzat végleg lemond a beruházási költségek áthárításáról, illetve  
- mely esetekben élhet az önkormányzat a beruházási költségek áthárítási jogával.  

 
A térítésmentes ingatlanrész átadását mindenképp segítik az új tervezetben lévő módosítások. 
Nem közömbös, hogy a Honvédelmi Minisztérium elismerte a jelentős beruházásokat, felújítá-
sokat. Biztosítékként szolgála az új tervezet 7. pontjának azon rendelkezése, mely szerint az 
önkormányzat fenntartja a beruházásokkal kapcsolatban megtérítési igényét, amennyiben az 
ingatlanrész ingyenes tulajdonba vételére vonatkozó kérelme elutasításra kerül.  
 
Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.      
 
Rétság, 2017. január 17.  
                                                                                                          
 
                                                                                                                   Hegedűs Ferenc 
                                                                                                                       polgármester 
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2. Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végre-
hajtása:  

 
162/2016. (VII.12.) sz. KT határozat 

 Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Honvédelmi Minisztériummal 
kötendő Együttműködési Megállapodás jóváhagyásáról készített előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület a határozat mellékletét képező Együttműködési Megállapodásról kéri Dr. 
Gáspár Zoltán ügyvéd véleményét, kiemelten a 4. és 7. pontra.  
 
Felhatalmazza Hegedűs Ferenc polgármestert a tárgyalások folytatására a Honvédelmi Minisz-
tériummal.  
 
Határidő: 2016. augusztus havi ülés  
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 

3. Jogszabályi háttér:  

 

4. Határozati javaslat 

 
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 
/2017. (I.27.) számú határozata 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Rétság 418 helyrajzi számú 
épületre szóló Együttműködési Megállapodás jóváhagyásáról készített előterjesztést.  
 
A Képviselő-testület a Honvédelmi Minisztériummal kötendő a határozat mellékletét képező 
Együttműködési Megállapodást jóváhagyja. Felhatalmazza Hegedűs Ferenc polgármestert a 
megállapodás aláírására. 
 
Felhatalmazza Hegedűs Ferenc polgármestert a tárgyalások folytatására a Honvédelmi Minisz-
tériummal az épületrész térítésmentes átvétele érdekében.  
 
 
Határidő: 2017. február 10, majd folyamatos 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 

 
 
 

 
Záradék: 
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz 

          Dr. Varga Tibor 
                 jegyző 

 
 




















