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Mikszáth utcai önkormányzati tulajdonú „faház” használati jogának visszavétele a 
Rétsági Városi Sport Egyesülettől 

ELŐTERJESZTÉS 
a képviselő-testület 2018. január 26-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 Rétság 144 hrsz-ú (természetben Rétság, Mikszáth Kálmán utca 41. szám) ingatlant a Képvi-
selő-testület 1991. évben két részben a Rétsági Városi Sport Egyesület használatába adta.  
 
Az átadásról fellelhető a 47/1991.(VI.21) és a 65/1991.(VIII.30.) számú Kt. határozat.  
 
Korábban javasoltam, hogy a „faház” helyén alakítsuk ki az új étkezdét az általános iskolás 
gyermekek részére. Akkor az a döntés született, hogy mutassuk be az átadáshoz kapcsolódó 
szerződést. A szerződés sem a Polgármesteri Hivatalban, sem az RVSE irattárában nem lelhe-
tő fel.  
 
Kérem képviselő társaim támogatását abban, hogy a használatba adott, jelenleg tapasztalatom 
alapján nem használt épület használati jogát szüntessük meg. Kérjünk Kovács Miklós 
terveztőtől javaslatot arra, hogy hogyan alakítható ki a 144 helyrajzi számon étkezde. Szakem-
ber mondja ki, hogy a jelenlegi épület felújítható vagy elbontását követően új épület kerüljön 
kialakításra.  
 
Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.      
 
 
 
Rétság, 2018. január 11. 
                                                                                                          
 
                                                                                                                   Hegedűs Ferenc 
                                                                                                                       polgármester 
 
 
 
 
 
 
 



Mikszáth utcai önkormányzati tulajdonú „faház” használati jogának visszavétele a Rétsági Városi Sport Egyesülettől  
                                                                                                                                                   2018. 01.26 -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 
/2018.(I.26.) KT. HATÁROZATA 

 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Mikszáth utcai önkormányzati 
tualjdonú „faház” használati jogának visszavételének lehetőségéről készített előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület 2018. március 1. naptól a sport klub céljra használatra átadott épület hasz-
nálati jogát a Rétság Városi Sport Egyesülettől visszavonja. 
 
A 144 hrsz-ú, természetben Rétság, Mikszáth u. 41. szám alatti ingatlanon az általános iskolai 
tanulók részére étkezdét kíván kialakítani. A kialakítás lehetőségeiről Kovács Miklós terveőtől 
javaslatot kell kérni. 
 
A Képviselő-testület a 47/1991. (VI.21.) és a 65/1991. (VIII.30.) Kt. határozatokat hatályon kívül 
helyezi. 
 
Határidő: 2018. február 12. 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester  
 
 
 

„B” változat 
 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
/2018.(I.26.) KT. HATÁROZATA 

 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Mikszáth utcai önkormányzati 
tualjdonú „faház” használati jogának visszavételének lehetőségéről készített előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület a sport klub céljra használatra átadott épület használati jogát a Rétság Vá-
rosi Sport Egyesülettől nem vonja vissza. 
 
Az általános iskolai tanulók részére étkezde kilakítására a ……………………….. helyszínt java-
solja. 
Határidő: 2018. február 12. 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester  
 
 
Záradék: 
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz 

          Dr. Varga Tibor 
                 jegyző 


