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Speed Rally Team Sportegyesület kérelme 
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! 
 
A Speed Rally Team Sportegyesület kérelmet nyújtott be rally edzés és quad verseny rendezé-
se céllal a volt laktanya úthálózatának igénybevétele céljából. 
 
A laktanya úthálózatát 2018. június 16-17, augusztus 18-19, október 20-21, november 10-11. 
napokon szeretnék használni. Vállalták a laktanya védelmét a kért napokon, mobil WC-k 
biztosítását. A humán mentést az Országos Mentőszolgálat végezné. 
Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.      
 
Az úthálózat igénybevételét térítésmentesen kérik biztosítani. 
 
A kérelemben megjelölt időpontokban szombati napokon pályaépítések, vasárnap 8,00 órától 
18,00 óráig pedig maga a rendezvény zajlana.  
 
A terület rendbetételéről a kérelem nem szól. A kérelem nem tartalmaz szakaszhatárokat, ezért 
feltételezhető, hogy a teljes úthálózatról lenne szó. Feltehetően nagyobb közönségre is számí-
tanak a rendezők. A hozzájárulás megadásakor figyelemmel kell lenni arra is, hogy a volt lakta-
nya területén – a hétvégen is – az orvosi ügyelet, illetve hivatásos a tűzoltóság teljesít szolgála-
tot. Az új mentőállomás építése – előzetes információink szerint – rövid időn belül megkezdődik. 
Szintén várjuk a munkakezdését a tanuszodának. Előre nem tudható, hogy a kivitelező cégek 
milyen kéréssel fordulnak majd a Képviselő-testülethez raktározás, parkírozás céljából. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjenek. 
 
 
Rétság, 2018. április 16. 
                                                                                                          
 
                                                                                                                   Hegedűs Ferenc 
                                                                                                                       polgármester 
 
 
 
 
 
 
 



Speed Rally Team Sportegyesület kérelme                                                                                2018. 04.27 -i Kt. ülésre 

2 
 

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

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 képvi-
selő-testületi jóváhagyást követően lehet aláírni és felmondani. A Városi Művelődési Központ és 
Könyvtár vezetője, sürgős esetben bármilyen szerződés vagy megállapodás aláírása előtt köte-
les a vis major munkacsoporttal egyeztetni,” 
 

4. Határozati javaslat:  

 
„A” változat 

 
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

/2018.(IV.27.) KT. HATÁROZATA 
 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Speed Rally Team Sportegye-
sület kérelméről készített előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület a volt laktanya úthálózatának rally edzés és quad verseny célú használatá-
hoz tulajdonosi hozzájárulását nem adja.  
 
 
Határidő: 2018. május 11. 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester  
 

„B” változat 
 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
/2018.(IV.27.) KT. HATÁROZATA 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Speed Rally Team Sportegye-
sület kérelméről készített előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület a volt laktanya úthálózatának rally edzés és quad verseny célú használatá-
hoz a helyszín tisztázását kéri. A részletek megismerését követően dönt a kérelemről.  
 
 
Határidő: 2018. május 11. 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester  

 
 
Záradék: 
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz 

          Dr. Varga Tibor 
                 jegyző 




