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1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása
Tisztelt Képviselő-testület!
Iacobovici Zsuzsanna kérelemmel fordul a Képviselő-testülethez. Tervei alapján tevékenységéhez korlátolt felelősségű társaságot alapítana REHAB – PONT Kft. néven. Kérése az, hogy a
Képviselő-testület adjon tulajdonosi hozzájárulást ahhoz, hogy a megalakítandó Kft. székhelye
a Rétság, Rákóczi út 34. szám alatti ingatlan lehessen.
További kérése, hogy a cégalapítási procedúra lezajlása után kerüljön átírásra a bérleti szerződés a Kft. nevére és a számlázás is a cégre történjen.
Az előzetes tulajdonosi hozzájárulás megadható, de a Polgármesteri Hivatalnak nem áll módjában követni a cégalapítás megtörténtét, a kérelmezőnek saját nevén lévő szerződését fel kell
mondania, a vállalkozás nevében pedig új kérelmet kell benyújtani.
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:

1 oldal a 2 oldalból

Iacobovici Zsuzsanna kérelme

2018. 04.27 -i Kt. ülésre

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 képviselő-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 Iacobovici Zsuzsanna kérelméről
készített előterjesztést.
A Képviselő-testület hozzájárul, hogy a REHAB – PONT Kft. székhelye a 2651 Rétság, Rákóczi
út 34. szám alá kerüljön bejegyzésre.
A Képviselő-testület felhívja kérelmező figyelmét, hogy a vállalkozás alapítását követően a jelenlegi bérleti szerződés felmondása, az új bérleti szerződés kezdeményezése saját feladata.
Határidő: 2018. május 11.
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester

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