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Előterjesztést készítette és előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester           

Közterülethasználati kérelmek 

ELŐTERJESZTÉS 
a képviselő‐testület 2021. július 08‐i ülésére 

Tárgyalja   Ülés  Szavazás 
 Szociális bizottság   Nyílt   Nyílt szavazás 
 Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság   Zárt    Titkos szavazás  
 Közbeszerzési Bizottság     Egyszerű többség  
 Képviselő‐testület     Minősített többség 

 
1.)  A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása 

 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Az elmúlt napokban kettő közterülethasználati kérelem érkezett. 
 

I.  
RRT. SE. kérelme 

 
„Tisztelt Képviselő Testület 

  
Az RRT SE azzal a kéréssel fordul Önökhöz, hogy az RRT Nyílt nap rendezvényünkhöz a 
közterületi használati engedélyt megadni szíveskedjenek. 
A rendezvény időpontja 2021 Augusztus 7 vagy 2021 Augusztus 14 esőnap lenne. 
A rendezvény az alábbi területet érintene :   
-Nagyparkoló hátsó része (úgy mint Augusztus 20.) 
 -Villanyoszloptól hátrafelé 
                                                            
Programok :  17:00 - RRT SE stand felállítása eszközeink bemutatása , motorkerékpárok 
bemutatása  
                        18:00 - Aszfalt rajzverseny  
                        20:30 - Éjszakai Motoros Bemutató  (35-40perc ,nagy területet érint) 
                        21:30 - Motoros videók vetítése, saját sztorikkal együtt, halk zene mellett  
                        23:00 - Vége 
                         
A rendezvény biztosításában a helyi Polgárőr Egyesület, és Rendőrség segítségét sze-
retnénk kéri amennyiben pozitív elbírálást kapunk fel vesszük velük a kapcsolatot. 
A helyi Művelődési Házzal már fel vettem a kapcsolatot és készségesen segítenek ami-
ben tudnak           ( Áram , mosdó használat , színpad) 
Helyi vállalkozók megkeresése esetén szeretnénk lehetőséget biztosítani nekik kitelepü-
lésre . 
A rendezvény látogatása teljesen ingyenes mindenki számára 
Hozzájárulásukat előre is köszönjük  
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Tisztelettel: RRT SE                                                                                              Rétság 
2021 Június 29” 

 
 
A közterület használatáról szóló önkormányzati rendelet az önkormányzati szervezésű sportrendezvé-
nyeket mentesíti a közterülethasználati díj megfizetése alól. Véleményem szerint közvetett sporttámo-
gatás keretében engedélyezhető a Nagyparkoló térítésmentes használata. 
 

II. 
 

Kalhammer Dóra jógaoktató kérelme 
 

„Tisztelt Polgármester úr!  
 
Engedélyét szeretném kérvényezni Rétság belterületén történő jóga órák megtartására. Helyszín te-
kintetében, a most megépült senior sport parkra gondoltam.  
 
Első alkalommal nem kereskedelmi céllal történne (díjtalan bemutató óra), viszont a későbbiekben ter-
vezek szolgáltatás gyanánt is órákat tartani, szabadtéren. 
 
Várom szíves visszajelzését ezzel kapcsolatban. 
 
Előre is köszönöm szépen a válaszát,  
Kalhammer Dóra  
Egyéni vállalkozó  
Jógaoktató 
kalhammer.dora@gmail.com 
+36 30 207 6799 „ 

 
 
A most megépült senior parkra közterület használati engedély megadását nem javaslom. Nincs olyan 
óra a nap folyamán, hogy valaki éppen ne használná a parkot. Kettő helyszín felajánlását javaslom: az 
egyik a KRESZ park melletti focipálya, a másik a Hunyadi liget. Kérem képviselő társaim véleményét a 
helyszín felajánlásában. A továbbiakban – mivel véleményem szerint időszakos eseményről van szó – 
ügyintő munkatársunk már kezelni tudja az igénylést. 
 

III. 
Kereplő Néptánc Egyesület kérelme 

 
Az Egyesület művészeti vezetője kéri, hogy a 

- július 02-án 8,00-19,15 óra között és 
- 2021. augusztus 4.én 18,00 – 19,15 óra között 
gyermekelőadásrendezése miatt a KRESZ parkot használhassák. 
 
A gyermekelőadások művészeinek tiszteletdíját az egyesület fizeti. 
 
Javaslom, hogy a gyermekelőadásokra tulajdonosi hozzájárulást adjuk az Egyesület részére. 
 

 
Kérem Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen. 
 
 

Rétság, 2021. június 21.  
 
 
   Mezőfi Zoltán 

           polgármester  
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2.)  Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végrehajtása  
 
 

 
3.)  Jogszabályi háttér 
 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2015. (IX.29.) önkormányzati rendelete 

A közterületek használatának rendjéről 
 
4.§ (1) Nem kell közterület-használati engedély :  
a) a szállított tüzelő- és építőanyag tárolásához, rakodásához, feltéve ha az a közúti és gyalogos köz-
lekedést nem akadályozza, és a közterület igénybevétele a hat napot nem haladja meg,  
b) a közút (járda) építésével, javításával, fenntartásával kapcsolatban, a közút (járda) területének elfog-
lalásához,  
c) az úttartozékok és a közúti közlekedés irányítását szolgáló berendezések, tájékoztató táblák elhe-
lyezéséhez,  
d) önkormányzati és állami szervezésű kulturális-, szórakoztató-, sportrendezvények tartásához.  
 
 

4.) Határozati javaslatok  
 
 
 

1./ 
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

./2021.( VII. 08.) KT. HATÁROZATA 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a közterülethasználati ké-
relmekről készített előterjesztést.  
 
A Képviselő-testület az RRT SE. részére az augusztus 7-én (esőnap augusztus 14.) köz-
vetett sporttámogatás jogcímen térítésmentesen engedélyezi a Nagyparkoló használatát 
„Nyílt nap” megrendezésére. A Nagyparkoló legkorábban 12,00 órától zárható le. A to-
vábbi engedélyek, a rendezvény biztosítása az RRT SE. feladata. A rendezvény helyszí-
nét kitakarított állapotban kell elhagyni. 
 
 
Határidő: szöveg szerint 
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester 
 
 

2./ 
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

./2021.( VII. 08.) KT. HATÁROZATA 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a közterülethasználati ké-
relmekről készített előterjesztést.  
 
A Képviselő-testület Kalhammer Dóra jógaoktató részére szabadtéri jóga oktatására az 
alábbi helyszíneket ajánlja fel: 
- KRESZ park melletti kisfutball pálya, 
- Hunyadi liget. 
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A Képviselő-testület felhatalmazza Jámbor Lajos jegyzőt, hogy a kérelmezővel a 
közterülethasználatról egyeztessen, a szükséges tájékoztatásokat megadja. 
 

 
Határidő: 2021. július 15. 
Felelős: Jámbor Lajos jegyző 
 
 

III. 
 

2./ 
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

./2021.( VII. 08.) KT. HATÁROZATA 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a közterülethasználati ké-
relmekről készített előterjesztést.  
 
A Képviselő-testület a Kereplő Néptánc Egyesület kérelmét támogatja és a tulajdonosi 
hozzájárulást ad a KRESZ parkban gyermekelőadások megtartására 
 
- 2021. július 02-án 18,00-19,15 óra között és 
- 2021. augusztus 04-én 18,00 – 19,15 óra között. 
 
Határidő: szöveg szerint 
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester 
 

Záradék: 
A tájékoztatás szabályszerű, a határozati javaslat jogszabálysértést nem tartalmaz.  

 
 

 
 
 Jámbor Lajos 
       jegyző 


