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1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

Tisztelt Képviselő-testület!
2018. április 11-én projekt értekezletre került sor a Zöld város pályázat végrehajtása céljából.
Az értekezleten részt vettek a Képviselő-testület tagjai, illetve a Pénzügyi és Városüzemeltetési
Bizottság műszaki szakértője is. Az értekezleten feladatul kaptuk a Piac udvarban telek alakítási
eljárás lefolytatását. A 209/6 és 209/7 helyrajzi számú ingatlanok megvásárlását követően a
209/10 helyrajzi számú ingatlanba kell vonni a két területet. A munkákat Dombai Gábor földmérőtől kell megrendelni.
A munkák megrendeléséhez, a szolgálatás ellenértékének kifizetéséhez kérem a Képviselőtestület támogató döntését.
Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.

Rétság, 2018. április 16.
Hegedűs Ferenc
polgármester

2. Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végrehajtása:

3. Jogszabályi háttér:
3/2018. (II.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről
20.§ (3) bekezdés h) pontja lapján: „az önkormányzat és intézmények nevében szerződést,
megállapodást – a Városi Művelődési Központ és Könyvtár intézmény kivételével - csak képvi1 oldal a 2 oldalból
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selő-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
/2018.(IV.27.) KT. HATÁROZATA

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a telekalakítás megrendeléséről
készített előterjesztést.
A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy a Piac udvarban lévő 209/6, 209/7 és 209/10 helyrajzi
számú ingatlan telekalakítását Hegedűs Ferenc polgármester Dombai Gábor földmérőtől megrendelje.
A telekalakítás költségét – amennyiben arra az eredeti költségvetésben tervezett keretösszeg
nem nyújt fedezetet – a 2018. évi költségvetésben biztosítani szükséges.
Határidő: 2018. május 11., majd szöveg szerint
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester

Záradék:
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz
Dr. Varga Tibor
jegyző
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