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Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány 
megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének 
és életének megóvása érdekében a Magyarország Kormánya által elrendelt vészhelyzetre 
tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról 
szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében meghatározott jogkörömben eljárva 
az alábbi döntést hozom:  
 
A Szőlő utcai telkek hirdetményét a határozat melléklete szerint jóváhagyom: 
 
 
A hirdetményt széles körben (helyi honlapokon, a Hangadóban stb) kell közzétenni. 

 
Jelen határozatom meghozatalát elektronikus egyezetetés során: 
 
A Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság tagjai 6 igen szavazattal támogatták Nem 
szavazott 2 fő. 
 
A Képviselő-testület tagjai 6 igen szavazattal támogatták. Nem szavazott 1 fő. 

 
 

Határidő: 2021. február 04.  
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester 
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Hirdetmény 
 

Rétság Város Önkormányzata értékesíteni kívánja az alábbi 
táblázatba foglalt, Rétság Szőlő utcában található 

Önkormányzati tulajdonú, közmű nélküli, építési telkeket a 
táblázatban szereplő bruttó áron  

 
 

Hrsz terület 
nagysága 

művelési ág nettó érték (Ft) bruttó ár  (Ft) 

620/3 1800 m2 kivett 
belterület  

  4 600 000   5 842 000 

620/4 1460 m2 ua.   3 700 000   4 699 000 
620/5 1430 m2           ua.   3 700 000   4 699 000 
620/6 1459 m2           ua.   3 700 000   4 699 000 
620/7 1070 m2           ua.   2 700 000   3 429 000 
620/8 1041 m2           ua.   2 700 000   3 429 000 
ÖSSZESEN   21 100 000 26 797 000 
 
 A táblázatban felsorolt önálló helyrajzi számú telkeken, egylakásos családi ház 
építhető. 
Az új tulajdonos(ok) saját költségükön kötelesek a közműveket kiépíteni (becsült költsége 3-
4 mill. Ft/ ingatlan) és az ingatlanokra bevezetni. 
Az ingatlan(ok) vásárlásánál előnyt élvez, aki a meghirdetett 6 db ingatlanra egyben teszi 
meg a vételi ajánlatot. 
a Képviselő-testület 6 éves beépítési kötelezettséget ír elő, melynek nem teljesítése esetén 
élni kíván a visszavásárlás jogával 
A vételi szándékot: 

‐  elektronikus úton: jegyzo@retsag.hu vagy titkarsag@retsag.hu e‐mail címre 

‐  írásban, Rétsági Polgármesteri Hivatal (2651 Rétság Rákóczi Út 20. lehet  

2021 március 10‐én 16. óráig lehet benyújtani. 

Több jelentkező esetén licitálásra kerül sor, melynek időpontjáról valamennyi érdeklődőt 
értesítünk 
 

  Rétság Város Önkormányzata 
 


