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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 Főkefe Közhasznú Nonprofit Kft-vel több alkalommal történt egyeztetés a 2017. évi bérleti 
szerződés tárgyában.  
A Kft. megküldte a számára elfogadható bérleti szerződés tervezetét 2017. év 2018. évekre is. 
Rengeteg probléma merült fel a vállalkozással kapcsolatban. Az általuk elkészített tervezeteket 
átadtuk dr. Gáspár Zoltán ügyvéd úrnak. Az alábbi választ kaptuk: 
 

Tisztelt Megbízóm ! 
 
A Rétság Város Önkormányzat bérbeadó és a F�KEFE Közhasznú 
Nonprofit Kft, bérl� között részemre megküldött bérleti szerz�dés 
tervezettel kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatlak, illetve tá-
jékoztatom a testületet:  
 
A szerz�dés egyszer�, de célszer�, nagyrészt a korábbi évek hagyo-
mányait tartalmazza. 
Megítélésem szerint minden lényeges körülmény a szerz�désben benne 
foglaltatik. 
A 11. pontban szerz�désszegés esetére rögzített használati díj 
mértéke megítélésem szerint eltúlzott, perben nem érvényesíthet�.  
A díjtétel legfeljebb négyszeres mértéke az elfogadható. 
 
Kérlek illetve kérem a testületet, hogy észrevételeimet elfogadni 
szíveskedjen. 
Bármely kérdés tekintetében állok szíves rendelkezésétekre. 
 
Üdvözlettel: 
 
Dr. Gáspár Zoltán 
ügyvéd 
 

 
Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.      
 
Rétság, 2018. június 18. 
                                                                                                          
 
                                                                                                                   Hegedűs Ferenc 
                                                                                                                       polgármester 
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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:  

 
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

/2018.(VI.28.) KT. HATÁROZATA 
 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Főkefe Kft-vel bérleti jogviszony 
rendezéséről készített előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület a határozat mellékletét képező 2017-2018. évi bérleti szerződéseket jóvá-
hagyja. Felhatalmazza Hegedűs Ferenc polgármestert a bérleti szerződések aláírására. 
 
Határidő: 2018. július 11. 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester  
 

 
 
Záradék: 
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz 

          Dr. Varga Tibor 
                 jegyző 

 
 
 
 














