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Ingatlan használatba adási szerződés II. 
ELŐTERJESZTÉS 

a képviselő-testület 2017. március 31-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 Honvédelmi Minisztérium Védelemgazdasági Hivatal megküldte a Városi Művelődési Központ 
és Könyvtár intézmény épületére, a Rákóczi út 26. szám alatti ingatlanra készített Ingatlan 
használatba adási szerződés tervezetét.  
Az ingatlan átvételéről dr. Gáspár Zoltán ügyvéd tárgyalt a Minisztériummal. Kolléganőm felkér-
te Ügyvéd urat a tervezet véleményezésére.  Ügyvéd úr álláspontja a megküldött előkészítő 
anyaggal kapcsolatban a következő: 
 

„Tisztelt Megbízóm, Kedves Rita ! 
 
A”kultúrház” használatával kapcsolatos szerződés megítélésem szerint további 
egyeztetést igényel.  
Ezért bár elő lehet terjeszteni a testülethez, hogy megismerjék, azonban annak 
elfogadását egyenlőre nem javaslom.   
 
Üdvözlettel:  
 
Dr. Gáspár Zoltán  
ügyvéd „ 

 
Mivel folyamatosan Ügyvéd úr tárgyalt a Honvédelmi Minisztériummal, javaslom hatalmazzuk 
fel őt a további tárgyalások lefolytatására is.  
 
Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.      
 
Rétság, 2017. március 22.  
                                                                                                          
 
                                                                                                                   Hegedűs Ferenc 
                                                                                                                       polgármester 
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2. Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végre-
hajtása:  

 
 

3. Jogszabályi háttér:  

Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.27.) önkormányzati rendelet  
 

22.§ (3) A költségvetés végrehajtása során az intézmények 
h)    az önkormányzat és intézmények nevében szerződést, megállapodást – a Városi 

Művelődési Központ és Könyvtár intézmény kivételével - csak képviselő-testületi 
jóváhagyást követően lehet aláírni és felmondani. A Városi Művelődési Központ 
és Könyvtár vezetője, sürgős esetben bármilyen szerződés vagy megállapodás 
aláírása előtt köteles a vis major munkacsoporttal egyeztetni,   

 

4. Határozati javaslat 

 
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 
/2017. (III.31.) számú határozata 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az ingatlan használatba adási 
szerződésről készített előterjesztést.  
 
A Képviselő-testület felhatalmazza dr. Gáspár Zoltán ügyvédet, hogy a Rákóczi út 26. szám 
alatti közös tulajdonba lévő ingatlan használatáról, majd ingyenes tulajdonba vételéről további 
tárgyalásokat folytasson a Honvédelmi Minisztériummal. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 

 
 
 

 
Záradék: 
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz 

          Dr. Varga Tibor 
                 jegyző 

 
 
 
 












