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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! 
 
 
Alenyin Olivér a korábbi kérelmét – mely előterjesztés visszavonásra is került – módosította. A 
volt laktanyában lévő magánépületet szeretné bérelni. Riasztó beszereléséhez szükséges, 
elektromos áram biztosítása. Kérelmező – Városgondnok úrral egyeztetve – azt a megoldást 
látja legegyszerűbbnek, hogy a volt CSMO-tól vezetné az áramot. A felhasznált áram mérésére 
saját költségén almérőt szerelne fel, vállalja továbbá a kiépítés költségét, valamint az elfogyasz-
tott energia árának megtérítését.  
 
Hasonló esetre volt már példa, ott meghatározott időközönként a Városüzemeltetési (korábban 
Műszaki) csoport dolgozója olvasta le az óraállást. 
 
Az áramfogyasztásról jelenleg csak becslések állnak rendelkezésre, negyedéves szinten is mi-
nimális fogyasztás várható. 
 
Az almérő felszereléséhez kéri a Képviselő-testületet, hogy tulajdonosi hozzájárulást megadni 
szíveskedjen.  
 
 
Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.      
 
 
 
Rétság, 2017. április 18.  
                                                                                                          
 
                                                                                                                        Mezőfi Zoltán 
                                                                                                                       alpolgármester 
 
 
 
 
 
 
 



Alenyin Olivér kérelme                                                                                                               2017. 04.28 -i Kt. ülésre 

2 
 

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

 

3. Jogszabályi háttér:  

4. Határozati javaslat:  

 
 

„A” változat 
 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
/2017.( IV.28.) KT. HATÁROZATA 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Alenyin Olivér kérelméről készí-
tett előterjesztést.  
 
A Képviselő-testület tulajdonosi hozzájárulását adja ahhoz, hogy a volt laktanyában lévő Csapat 
Művelődési Otthonnál lévő elektromos hálózatra saját költségén almérőt helyezzen el. 
 
A mért fogyasztást a Városgondok leolvasása alapján kérelmező köteles számla alapján megté-
ríteni az önkormányzatnak. 

 
 

Határidő: értesítésre 2017. május 10., majd szöveg szerint 
Felelős: dr. Varga Tibor jegyző 
 
 
 

„B” változat 
 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
/2017.( IV.28.) KT. HATÁROZATA 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Alenyin Olivér kérelméről készí-
tett előterjesztést.  
 
A Képviselő-testület tulajdonosi hozzájárulását nem ad a volt laktanyában lévő Csapat Művelő-
dési Otthonnál lévő elektromos hálózatra almérő elhelyezésére.  
 
Határidő: értesítésre 2017. május 10., majd szöveg szerint 
Felelős: dr. Varga Tibor jegyző 
 
 
 
 
Záradék: 
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz 

          Dr. Varga Tibor 
                 jegyző 

 




