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Szerződés jóváhagyása (Zöld Híd Kft – Piac tér) 
ELŐTERJESZTÉS 

a képviselő-testület 2017. január 27-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! 
 
2016. évben a Rákóczi út 32. szám alatti vegyeshasználatú épület udvarában helyeztünk el 2 
db hulladékgyűjtő konténert. A konténerek a Polgármesteri Hivatal melletti 4 db 240 literes hul-
ladékgyűjtőt váltották fel. A korábban a  Rákóczi út 32. szám alatt lévő 240 literes gyűjtőedény a 
Piac térre került áthelyezésre. A szolgáltató a hulladékgyűjtés helyének változása miatt ragasz-
kodott új szerződés megkötéséhez. A szolgáltatásra vonatkozó tervezetét megküldte, melyet 
jóváhagyásra az előterjesztéshez mellékelek. 
 
Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.      
 
Rétság, 2017. január 05.  
                                                                                                          
 
                                                                                                                   Hegedűs Ferenc 
                                                                                                                       polgármester 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 

3. Jogszabályi háttér:  

 
A 2017. évi átmeneti gazdálkodás szabályairól szóló 15/2016. (XII.20.) önkormányzati ren-

delet 
 

3. § 
 

Az átmeneti költségvetés végrehajtása során az intézmények: 
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(4) Az önkormányzat és intézmények nevében szerződést, megállapodást – a Városi Műve-

lődési Központ és Könyvtár intézmény kivételével - csak képviselő-testületi jóváhagyást 
követően lehet aláírni vagy felmondani. A Városi Művelődési Központ és Könyvtár veze-
tője bármilyen szerződés vagy megállapodás aláírása előtt köteles a vis major bizott-
sággal egyeztetni. 

 

4. Határozati javaslat 

 
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 
/2017. (I.27.) számú határozata 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Zöld Híd Régió Környezetvé-
delmi és Hulladékgazdálkodási Nonporfit Kft-vel követendő szerződés jóváhagyásáról készített    
előterjesztést.  
 
A Képviselő-testület a Piac térre, hulladékgazdálkodási tevékenységre szóló szerződést jóvá-
hagyja. Felhatalmazza Hegedűs Ferenc polgármestert a határozat mellékletét képező szerző-
dés aláírására.  
 
A hulladékgazdálkodási szolgáltatás éves díját – melyet a a koordináló NHKV Zrt. számláz majd 
– a 2017. évi költségvetésben ütemezni kell. 
 
Határidő: 2017. február 10., majd szöveg szerint 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 

 
 
 

 
Záradék: 
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz 

          Dr. Varga Tibor 
                 jegyző 

 
 
 
 
























