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Autós rendezvényhez területi kérelem 
ELŐTERJESZTÉS 

a képviselő-testület 2019. február 22-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! 
 
Szalay Gergő egyéni vállalkozó az előterjesztéshez csatolt kérelemmel fordul a Képviselő-
testülethez. 
 
A laktanya mögötti területet kéri autós rally, szlalom céljára. A rendezvény a Magyar Nemzeti 
Autós Szövetség által regisztrált rendezvény.  
 
Vállalják a terület előzetes és utólagos takarítását, esetleg gyermeknapi rendezvény megtartá-
sát. 
 
Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.      
 
 
Rétság, 2019. február 12. 
                                                                                                          
                                                                                                                   Hegedűs Ferenc 
                                                                                                                       polgármester 
 
 

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

3. Jogszabályi háttér:  

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
13/2018. (XII.17.) önkormányzati rendelete 

 
a 2019. évi átmeneti gazdálkodás szabályairól 

 
3. § 

 
Az átmeneti költségvetés végrehajtása során az intézmények: 

(4) Az önkormányzat és intézmények nevében szerződést, megállapodást – a Városi 
Művelődési Központ és Könyvtár intézmény kivételével - csak képviselő-testületi jó-
váhagyást követően lehet aláírni vagy felmondani. A Városi Művelődési Központ és 
Könyvtár vezetője bármilyen szerződés vagy megállapodás aláírása előtt köteles a 
vis major bizottsággal egyeztetni. 
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4. Határozati javaslat:  

 
 

„A” változat 
 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
/2019.(II.22.) KT. HATÁROZATA 

 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Szalay Gergő egyéni vállalko-
zó autós rendezvényekhez területi kérelem tárgyában készült előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület hozzájárul, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő a laktanya mögötti 
területet a 2019. március 9-én, május 25-én és szeptember 14-én autós rally és szlalom ren-
dezvényre a szervezők igénybe vegyék. 
 
 
Határidő: 2019. március 4. 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 
 

 
 
 
 

„B” változat 
 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
/2019.(II.22.) KT. HATÁROZATA 

 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Szalay Gergő egyéni vállalko-
zó autós rendezvényekhez területi kérelem tárgyában készült előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület nem járul hozzál, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő a laktanya mö-
götti területet autós rally és szlalom rendezvényre a szervezők igénybe vegyék. 
 
 
Határidő: 2019. március 4. 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 
 
 

 
 
Záradék: 
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz 

          Dr. Varga Tibor 
                 jegyző 

 
 






