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189/2018.(IX.28.) KT határozat visszavonása 
ELŐTERJESZTÉS 

a képviselő-testület 2018. december 14-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! 
 
Kalmár Erzsébet kérelmére a 189/2018.(IX.28.) Kt. határozatban döntött arról a Képviselő-
testület, hogy a Takarék u. 27. szám előtti parkolóban kialakításra kerül 1 db mozgáskorlátozotti 
parkoló. 
 
Kérelmező szóban jelezte, hogy a Járási Hivatalhoz benyújtott kérelme elutasításra került, ezért 
nem kéri a mozgáskorlátozotti parkoló kilakítását, használatára nem lenne jogosult. 
 
 
Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.      
 
 
Rétság, 2018. november 28. 
                                                                                                          
                                                                                                                   Hegedűs Ferenc 
                                                                                                                       polgármester 
 
 

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

 
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

189/2018. (IX.28.) számú határozata 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Kalmár Erzsébet tulajdonosi 
hozzájárulás kéréséről készített előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület hozzájárul, hogy a Takarék u. 27. szám előtti ingatlan előtti parkolóban a 
határozat mellékletét képező helyszínrajz szerint 1 db parkolóra felfestésre kerüljön a mozgás-
korlátozott piktogram, illetve 1 db „Akadálymentes parkoló” tábla kihelyezésre kerüljön. A felfes-
tést a következő méretek figyelembevételével kell elvégezni:  

- a  parkoló szélessége 2,5 m,  
- a kiszállási sáv 1,1 m 

 
Határidő: 2018. november 30. 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 
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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.(XII.14.) KT. HATÁROZATA 
 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 189/2018.(IX.28.) Kt. határozat 
visszavonásáról készített előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület a kérelmező, Kalmár Erzsébet szóbeli kérelme alapján, okafogyottság miatt 
a 189/2018. (IX.28.) Kt. határozatát visszavonja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: ---  
 
 

 
 
Záradék: 
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz 

          Dr. Varga Tibor 
                 jegyző 

 
 
 
 


