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1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása
Tisztelt Képviselő-testület!
Pfaff László évtizedeken keresztül haditechnikai gyűjteményt hozott létre a híradó és vegyi sugárvédelem és felderítés szakágban.
A gyűjtemény bemutatását tartalmazó felajánlást az előterjesztéshez mellékelem.
Pfaff László a gyűjteményt ajánlja fel az önkormányzat részére. Elképzelése szerint kb. 150 m2es területen helyezhető el a kiállítási anyag.
Jelenleg kiállító terem csak a Városi Művelődési Központ és Könyvtár intézményben áll rendelkezésre, ahol időszaki kiállítások láthatók. A gyűjtemény részére méltó, szabad terület nincs. A
későbbiek során a volt laktanyába tervezett, kulturális célt szolgálató épület felújítását követően
látok esélyt arra, hogy a gyűjtemény elhelyezésre kerüljön. Amennyiben a Képviselő-testület a
gyűjteményt elfogadja, azt jelenleg csak raktározni tudjuk, illetve időszakos kiállítás rendezhető
belőle a Városi Művelődési Központ és Könyvtár intézményben.
Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.
Rétság, 2017. január 05.
Hegedűs Ferenc
polgármester

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

3. Jogszabályi háttér:

1 oldal a 2 oldalból

Paff László és Pfaff Lászlóné felajánlása

2017. 01. 27. -i Kt. ülésre

4. Határozati javaslat

„A” változat
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
/2017. (I.27.) számú határozata
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Paff László és Pfaff Lászlóné
felajánlásáról szóló előterjesztést.
A Képviselő-testület a felajánlott hadtechnikai gyűjteményt elfogadja. A gyűjtemény tárolására a
……………………………… út/utca ……… szám alatti épületet jelöli ki.
Az átadás-átvételről jegyzőkönyvet kell készíteni.
Határidő: 2017. február 28.
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester

„B” változat
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
/2017. (I.27.) számú határozata
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Paff László és Pfaff Lászlóné
felajánlásáról szóló előterjesztést.
A Képviselő-testület a felajánlott hadtechnikai gyűjteményt helyhiány miatt nem fogadja el. Az
elbírálás alatt lévő barnamezős pályázat elnyerését és a volt laktanyában tervezett kulturális
célú épület felújítását követően a felajánlás ismételten tárgyalható.

Határidő: 2017. február 10.
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester

Záradék:
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz
Dr. Varga Tibor
jegyző
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