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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! 
 
Az Országos Mentőszolgálat gazdasági ügyvezetője ellenőrzést tartott a Rétsági Mentőállomá-
son. Az ellenőrzést végző vezető az épületet a szolgálat működéséhez alkalmatlannak találta. 
Kéri másik épület felajánlásának a lehetőségét felajánlani.  A felajánlott épületnek az alábbi 
feltételeknek kell megfelelnie:  

- pihenők, 
- nappali tartózkodó, 
- zuhanyzók, 
- WC, 
- konyha, 
- garázs két autó részére. 

 
 Az elmúlt évben egy kérelem érkezett a helyszínről: kérték a nappali tartózkodó padlózatának 
cseréjét. Az önkormányzat saját költségvetéséből 2016. évben megvásárolta a lamináltpadlót. A 
kérelmező vállalta, hogy az anyagot elhozza és jelez munkatársunknak, hogy meg lehet kezde-
ni a lerakást. Az anyag 2016. év végétől az áruházban van, a munka elvégzésére várhatóan 
2017. évben kerül sor. A Mentőállomás dolgozói, vezetői részéről eddig más kérelem nem ér-
kezett. Az Országos Mentőszolgálat az épületet (lakást) 1998. évtől ingyenesen használja, a 
rezsiköltségét fizeti. Az 1998. december 1. napon megkötött Együttműködési szerződést az 
előterjesztéshez mellékelem. 
 
A korábbi években kialakult és azóta is fenntartott vélemény az, hogy a Mentőállomást át kelle-
ne helyezni a volt laktanya területére.  Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy hatalmazzon 
fel azzal, hogy tárgyalásokat folytassak a volt laktanya területén meglévő épület átalakításával 
vagy új épület építésének lehetőségeiről szóló egyeztetések lefolytatásával. Úgy tudom, hogy 
az Országos Mentőszolgálatnak – mint állami feladatot ellátó szervezetnek -  vannak pályázati 
lehetőségei állomások kialakítására. E lehetőségekről is tájékozódni szeretnék.  
 
 
Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.      
 
Rétság, 2017. március 09.  
                                                                                                          
 
                                                                                                                   Hegedűs Ferenc 
                                                                                                                       polgármester 
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2. Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végre-
hajtása:  

 
 

3. Jogszabályi háttér:  

 

4. Határozati javaslat 

 
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 
/2017. (III.31.) számú határozata 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az Országos Mentőszolgálat 
álláspontjáról szóló tájékoztatót. 
 
A Képviselő-testület a Rákóczi út 34. szám alatti önkormányzati ingatlanban lévő, 1998. évtől 
térítésmentesen használt ingatlan helyett másik, jobb állapotban lévő önkormányzati ingatlant 
nem tud biztosítani.  
 
A Képviselő-testület felhatalmazza Hegedűs Ferenc polgármestert, hogy tárgyalásokat folytas-
son a volt laktanya területén meglévő épület átalakításával vagy új épület építésének lehetősé-
geiről egy új Mentőállomás önkormányzati forrás nélkül történő kialakítása érdekében.  
Az egyeztetésekről a Képviselő-testület folyamatos tájékoztatást kér.  
 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 

 
 
 

 
Záradék: 
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz 

          Dr. Varga Tibor 
                 jegyző 

 
 
 
 






