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1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Képviselő-testület a január havi ülésen döntött arról, hogy a volt laktanya területén kialakítan-
dó mentőállomás tervezési munkáinak megkezdéséhez a 356/42 és a 356/58 helyrajzi számú 
földrészletek telekalakítási munkáit meg kell rendelni Dombai Gábor földmérőtől. A megrende-
léssel egyidejűleg árajánlatot és szerződés-tervezetet is kértünk. A munka – tekintettel az 
azonnali határidőre elvégzésre került, a szerződés aláírása megtörtént. 
 
Az geodétai munkákról szóló árajánlatot és szerződést utólagos jóváhagyásra a Képviselő-
testület elé terjesztem. 
 
Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.      
 
 
 
Rétság, 2018. február 06. 
                                                                                                          
 
                                                                                                                   Hegedűs Ferenc 
                                                                                                                       polgármester 
 
 
 
 

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

 
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

                                          7/2018.(I. 26.)  KT. HATÁROZATA 
 
 

Tárgy: Tulajdonosi hozzájárulás kérése (OMSZ) 
 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az Országos Mentőszolgálat 
tulajdonosi hozzájárulás kéréséről készített előterjesztést. 
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A Képviselő-testület a jelenleg 356/58 hrsz-ú területből megosztás útján biztosítja a szükséges 
nagyságú építési területet az új rétsági mentőállomás megépítése céljából. 
A szükséges megosztási vázrajz és a földhivatali munkarészek elkészítésére felkéri Dombai 
Gábor geodétát. 
Az új rétsági mentőállomás előkészítő (tervezés, közbeszerzés) munkáihoz tulajdonosi hozzá-
járulását adja. 
 
 
Határidő: 2018. február 12. 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 
 
 
 

 

3. Jogszabályi háttér:  

„Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2017.(XII.18.) önkormány-
zati rendelete az önkormányzat 2018. évi átmeneti gazdálkodás szabályairól 3.§ (4) 
bekezdés, mely szerint „Az önkormányzat és intézmények nevében szerződést, 
megállapodást (- … -) csak képviselő-testületi jóváhagyást követően lehet aláírni, 
vagy felmondani.” 

 

4. Határozati javaslat:  

 
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

/2018.(II.23.) KT. HATÁROZATA 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta  az árajánlat és Vállalkozási 
szerződés utólagos jóváhagyásáról készített előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület a volt laktanya területén megépítendő mentőállomás tervezési munkáinak 
előkészítése érdekében Dombai Gábor geodéta 138.000 Ft-os árajánlatát elfogadja és Vállal-
kozási szerződését utólag jóváhagyja.  
 
A telekkialakítási munkák költségét a 2018. évi költségvetés soron következő módosításakor a 
2018. évi költségvetésben át kell vezetni. 
 
A Képviselő-testület a Dombai Gábor földmérő mérnök által a 356/42 és a 356/58 hrsz.-ú föld-
részletek határrendezéséről készített, V-1-2/2018. munkaszámú változási vázrajzot jóváhagyja. 
A megépítendő mentőállomás céljára a változási vázrajzon 356/62 hrsz.-al jelölt, 788 m2 nagy-
ságú területet jelöli ki. 
 
Határidő: 2018. március 12., majd szöveg szerint 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester  
 
 
Záradék: 
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz 

          Dr. Varga Tibor 
                 jegyző 














