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Előterjesztést készítette és előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester           

Extrém Légisport Egyesület kérelme 

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! 
 
 
Keserű Lászlóné az Extrém Légisport Egyesület elnöke kérelemmel fordult a Képviselő-testülethez az 
augusztus 21-én megtartandó XIV. Szakmai és UL pilóta találkozó rendezvény támogatása tárgyában. 
Támogatást kérnek a vizicsopper bérléshez, vízzel való feltöltéséhez (10 m3) és a helikopter szimulá-
torhoz. A támogatási igényük 160.000 Ft + 184.000 Ft + 8.166 Ft (vízdíj), összesen 352.166 Ft. 
 
Elnök asszony is kitért kérelmében arra, hogy a városi rendezvénnyel azonos időpontban kerülne meg-
rendezésre az ő rendezvényük is. Véleménye szerint a két rendezvény párhuzamos megtartása színe-
sítené a programkínálatot. Ugyanakkor e véleményét előzetesen nem tudom értékelni. Akár megosztó 
is lehet a két helyszín. További aggályom az, hogy csekély létszámú „fűnyíró egységünk” nem fogja 
tudni ellátni a belváros és a tolmácsi repülőtér környékének rendbetételét. 
 
 
Kérem Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen. 
 
 

Rétság, 2021. június 28.  
 
 
   Mezőfi Zoltán 

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

 
3.)  Jogszabályi háttér 
 

1/2021. (III.10.) önkormányzati rendelete 
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről 

20.§ 
(3) A költségvetés végrehajtása során az intézmények 

i)    az önkormányzat és intézmények nevében szerződést, megállapodást – a Városi Művelő-
dési Központ és Könyvtár intézmény kivételével - csak képviselő-testületi jóváhagyást 
követően lehet aláírni és felmondani. A Városi Művelődési Központ és Könyvtár vezető-
je, sürgős esetben bármilyen szerződés vagy megállapodás aláírása előtt köteles a vis 
major munkacsoporttal egyeztetni,  

 
 
 

4.) Határozati javaslatok  
 
 

„A” változat 
 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
./2021.( VII. 08.) KT. HATÁROZATA 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az Extrém Légisport Egye-
sület kérelméről készített előterjesztést.  
 
A Képviselő-testület a 2021. augusztus 21-én megtartandó XIV. Szakmai és UL pilóta ta-
lálkozó rendezvény költségét az alábbi célok figyelembevételével támogatja: 
 
- Vízicsopper bérlés bruttó 160.000 Ft, 
- Happícopter helikopter szimulátor bérlés 184.000 Ft, 
- Közkútról vett 10 m3 víz (kb. 8.166 Ft) 

összesen: 352.166 Ft. 
 

A támogatás összegéről az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról szóló,  20/2013.  
(XI.26.) önkormányzati rendelet melléklete szerinti megállapodást meg kell kötni. A Képviselő-testület 
felhatalmazza Mezőfi Zoltán polgármestert, hogy a fenti feltételekkel a megállapodást aláírja. 
 
A támogatás összegét a Képviselő-testület a 2021. évi költségvetés tartaléka terhére biztosítja. A 
többletelőirányzat átvezetésére a tárgyévi költségvetés soron következő módosításakor javalatot kell 
tenni.  
 

 
Határidő: 2021………………………. 
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester 
 

 
„B” változat 

 
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
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./2021.( VII. 08.) KT. HATÁROZATA 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az Extrém Légisport Egye-
sület kérelméről készített előterjesztést.  
 
A Képviselő-testület a 2021. augusztus 21-én megtartandó XIV. Szakmai és UL pilóta ta-
lálkozó rendezvény költségét tekintettel arra, hogy ütközik a városi rendezvénnyel semmi-
lyen formában nem támogatja. 
 
Határidő: 2021………………………. 
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester 
 
 
 

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

 
 

 
 
 Jámbor Lajos 
       jegyző 






