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

ELŐTERJESZTÉS 
a képviselő-testület 2018. április 27-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! 
 

I.  
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.  
 
2018. január 26-án a Képviselő-testület az alábbi határozatot hozta: 
 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
                                          5/2018.(I. 26.)  KT. HATÁROZATA 
 
Tárgy: Mikszáth utcai önkormányzati tulajdonú „faház” használati jogának 
visszavétele a Rétsági Városi Sport Egyesülettől 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Mikszáth utcai 
önkormányzati tulajdonú „faház” használati jogának visszavételi lehetőségéről 
készített előterjesztést. 
A Képviselő-testület a Rétság Városi Sport Egyesület használatába adott, 
Rétság, Mikszáth u. 41. szám alatti épület használati jogát közös megegyezés-
sel vissza kívánja vonni, mivel a fenti, 144 hrsz-ú ingatlanon, az általános isko-
lai tanulók részére, étkezdét kíván kialakítani. 
A Képviselő-testület felkéri a Rétság Városi Sport Egyesületet, hogy a fenti 
használati jog visszaadásával kapcsolatban ismertesse az Egyesület álláspont-
ját a Képviselő-testülettel 
 
Határidő:   2018. február 12. 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 
 

A Rétság Városi Sport Egyesület válasza 2018. február 27-én megérkezett. A válasz lényege: a 
faházat raktározási célra használja az Egyesület. Szükségesnek tartják egy másik ingatlan biz-
tosítását, vagy a városi sportpályán lévő épület bővítését. A faház átadásától a feltételek bizto-
sítása mellett nem zárkóznak el, nem kívánják akadályozni a város fejlődését. Tárgyalásokat 
kezdeményeznek a Képviselő-testülettel a részletek tisztázása érdekében. 
 

II. 
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Szintén a faház étkezde célú használatára vonatkozóan szülőktől, az iskolaigazgatótól is érke-
zett egy kérelem.  
 
A beadott kérelmükben kifogásolják, hogy a 2019. május 19-én beadott kérelmükben érdemi 
tárgyalás nem történt.  
 
A Képviselő-testület a kérelmet a 2017. május 26-i ülésen tárgyalta és az alábbi határozat szü-
letett: 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
140/2017. (V.26.) számú határozata 

 
Tárgya: Polgármesterhez eljuttatott lakossági kérelem 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az általános iskolai 
tanulók szüleinek polgármesterhez eljuttatott kérelméről készített előterjesztést.  
 
A Képviselő-testület figyelembe kívánja venni a szülők kérelmét.  
 
A Képviselő-testület fontosnak tartja, hogy keresni kell a megvalósítás műszaki és 
pénzügyi lehetőségét.  
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 

 
A döntés óta eltelt időszakban étkezde kialakítására pályázati forrás nem volt. A szülők javasla-
ta az, hogy a műszaki megoldás kialakításába vonjuk be a helyi építészeket. A helyi építészek 
bevonását. 
 
Az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló 
343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 4.§ (4) bekezdése alapján „építésügyi hatósági köztisztviselő 
és állami tisztviselő kizárólag építésügyi hatósági, az építésfelügyeleti hatósági állami tisztviselő 
kizárólag építésfelügyeleti hatósági ügyekkel kapcsolatos feladatkört láthat el.” 
 
Az étkezővel kapcsolatban az alábbi előkészítő javaslatokat teszem. 
 

1. lépés: A Képviselő-testület és a Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság folytasson 
egyeztetést a Rétság Városi Sport Egyesület elnökségével. Az egyeztető tárgyaláson 
kerüljön rögzítésre az egyeztetés eredménye, a megoldásra készüljön ütemterv. 

2. lépés: Kérjünk fel külsős építészt a faház átalakításának vagy újjáépítésének lehetősé-
geiről, valamint készüljön árazott és árazatlan költségvetés. 

3. A költségvetés ismeretében kell dönteni a közbeszerzési eljárás szükségességéről  
 
Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.      
 
 
 
Rétság, 2018. március 9. 
                                                                                                          
 
                                                                                                                   Hegedűs Ferenc 
                                                                                                                       polgármester 
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2. Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végre-
hajtása:  

 
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.  
 

3. Jogszabályi háttér:  

4. Határozati javaslat:  

 
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

/2018.(IV.27.) KT. HATÁROZATA 
 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Mikszáth utcai önkormányzati 
tulajdonú „faház” használati jogának visszavételének lehetőségéről II. készített előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület a Rétság Városi Sport Egyesület elnökségének véleményét megismerte, az 
Egyesület által kezdeményezett tárgyalásokkal egyetért.  
A Képviselő-testület és a Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság tagjainak bevonásával kí-
vánja az egyezetetést lefolytatni. Az egyeztető tárgyaláson kerüljön rögzítésre az egyeztetés 
eredménye, a megoldásra készüljön ütemterv. 
 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester  
 
 
 
 
Záradék: 
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz 

          Dr. Varga Tibor 
                 jegyző 






