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Előterjesztést készítette: Fodor Rita Mária              Előterjesztő:  Hegedűs Ferenc polgármester 

Rétsági kistérségi Egészségfejlesztő Központ Nonprofit Kft. kérelme 
ELŐTERJESZTÉS 

a képviselő-testület 2017. február 24-i ülésére 
Tárgyalja  Ülés Szavazás 

 Szociális bizottság  Nyílt  Nyílt szavazás 
 Pénzügyi és Városüzemeltetési 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 a 2016. december havi ülésen támogatta a volt laktanya területén jégpálya 
kialakítását. A jégpálya kialakítási költségeit (fólia, faanyag) a Képviselő-testület vállalta. A napi-
rend tárgyalásakor elhangzott, hogy vizet tűzcsapról lehet csak a pályára vinni.  
 
A pálya építés során a kivitelezők – teljesen véletlenül -  nem önkormányzati tulajdonú, hanem 
a Rétsági kistérségi Egészségfejlesztő Nonprofit Kft. tűzcsapját találták a legközelebbinek. Az 
intézmény a korábbi 0 Ft-os számlák helyett összesen 54.381 Ft értékű vízdíjszámlát kapott. 
Kéri, hogy az önkormányzat által vállalt költségek között az általa továbbszámlázandó vízdíj-
számla is kerüljön elismerésre, illetve megtérítésre.  
 
 
Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.      
 
Rétság, 2017. február 13.  
                                                                                                          
 
                                                                                                                   Hegedűs Ferenc 
                                                                                                                       polgármester 
 
 
 
 
 
 
 

2. Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végre-
hajtása:  

 
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

296/2016. (XII.16.) számú határozata 
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Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta  a Rétsági Fiatalokért 
Rétságért Egyesület, valamint a Rétság Riders Team jégpálya építésének lehetőségéről 
készített előterjesztést.  

A Képviselő-testület támogatja, hogy a Járóbetegellátó Központtal szemben lévő, a volt 
alakuló téren a két civil szervezet jégpályát alakítson ki. 

A Képviselő-testület részt kíván venni a jégpálya kialakításában. A terület használatához 
tulajdonosi hozzájárulását adja. A Képviselő-testület vállalja a kialakítás 60.000 Ft-os 
bruttó költségét. 

Határidő: folyamatos 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 

 
 

 

3. Jogszabályi háttér:  

 

4. Határozati javaslat 

 
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 
/2017. (II.24.) számú határozata 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Rétsági kistérségi Egészség-
fejlesztő Központ Nonprofit Kft kérelméről szóló előterjesztést.  
 
A Képviselő-testület a jégpálya építés miatt felmerült vízdíj összegét, 54.381 Ft + áfa összeg-
ben átvállalja a Kft-től. A jégpálya építés vízdíjának fedezetét a 2017. évi költségvetés tartaléka 
terhére biztosítja. A többletköltség átvezetésére a 2017. évi költségvetés módosításakor javas-
latot kell tenni. 
 
 
Határidő: szöveg szerint 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 

 
 
 

 
Záradék: 
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz 

          Dr. Varga Tibor 
                 jegyző 

 
 
 
 


