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A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

Tisztelt Képviselő-testület!
A Szervezeti és Működési Szabályzat 22. § (3) bekezdés alapján a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról be kell számolni a Képviselő-testületnek.
(281-ig beszámolva)
2016. december 16-i ülés

A Képviselő-testület 2017. évi munkaterve
282
Végrehajtás folyamatos
Intézkedési terv jóváhagyása II.
283
Az Intézkedési tervet megküldtük az ASZ-nak

284

Főkefe Kft. bérleti szerződés hosszabbítási kérelme
A szerződés részünkről aláírásra került. A partner a szerződésben a cégnév esetén kéri, hog y a Közhasznú szóval egészítsük ki a szerződést.
Temető kerítéssel kapcsolatos döntések meghozatala

285
A szerződést a geodétával megkötöttük, a munka elvégzésre került.

1 oldal a 4 oldalból

Megbízási szerződés jóváhagyása – 2017. évi belső ellenőrzésre
286
A szerződés aláírása megtörtént, végrehajtás folyamatos

287

Árajánlat elbírálása – geodétai munkákra 395/1 hrsz-ú ingatlannal
kapcsolatban
A szerződést a geodétával megkötöttük, a munka elvégzésre került.
Szerződésmódosítás jóváhagyása (Zöld Híd Kft.)

288
A szerződés aláírása megtörtént, végrehajtás folyamatos
ASP rendszer bevezetése
289
A nyertes pályázót értesítettük a testületi döntésről

290

291

292
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ASP integráció előkészítése
A szerződés szövegezése egyeztetés alatt.
A Városi Művelődési Központ és Könyvtár kérelme párhuzamos foglalkoztatás engedélyezésére
Nem telt le a határidő, újabb módosító kérelem érkezett a döntéshez.

Smilepapaer.hu Kft. kérelme
A kérelmező értesítése megtörtént. Problémát az egyik tulajdonos vállalkozás okozza, mely felszámolása már megtörtént.

Jónás Pál kérelme
A szerződés kötésre a kaució összege miatt nem került sor.
TKM döntés
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A kérelmezőt a döntésről értesítettük.
251/2016. (X.28.) Kt. határozat módosítása
295

A módosított határozat alapján a Kereplő Néptáncegyüttes benyújtotta az
elszámolását.
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Jégpálya építés lehetősége a Járóbetegellátó Központnál
296
Az anyagbeszerzés, melyet az önkormányzat vállalt, megtörtént.

297

Közalkalmazotti bér eltérítése
Kompromisszumos javaslatot megszületett. Az átsorolás megtörtént.

Egyéb információk
- Család- és Gyermekjóléti Központ törzskönyvi bejegyzése 2017. január 9-i nappal megtör-

tént.
- Lezajlott a per a Kormányhivatallal, a bíróság kötelezett bennünket, hogy 90 napon belül

hozzuk létre az intézményt.
- A 9 db értékbecslés megérkezett (7 db Rákóczi út 22. db Piactér).

Egyebekben különböző rendezvényeken kifejtett munkák megköszönése szerepelt, ezek
intézkedést nem igényelnek.
Tisztelt Képviselő-testület!
A Szervezeti és Működési Szabályzat 22. § (3) bekezdés b) pontja alapján a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról az alábbiak szerint adok számot.
Szociális Bizottság 2016. december 13 -i ülésén az alábbi részletezés szerint 73 db határozatot hozott:
Megnevezés

Döntés szám

Biztosított támogatás
Ft

66 db

582.000 Ft

3 db
69 db

582.000 Ft

-

-

2 db
2 db
2 db
2 db
73 db

50.000 Ft
50.000 Ft
632.000 Ft

Települési támogatás megállapítása

-

-

támogatott kérelem
elutasított kérelem
Döntés összesen:
Szociális étkezés lakóhelyre történő kiszállítása
iránti kérelem
- - támogatott kérelem (felülvizsgálat)
- - elutasított kérelem
Döntés összesen:
Születési települési támogatás
- - támogatott kérelem
- - elutasított kérelem
Döntés összesen:
Döntés összesen:
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Szociális Bizottság 2017. január 6. -i ülésén az alábbi részletezés szerint 5 db határozatot hozott:
Megnevezés

Döntés szám
3 db
1 db
4 db

Temetési Települési támogatás
- - támogatott kérelem
- - elutasított kérelem
Döntés összesen:
Születési települési támogatás
- - támogatott kérelem
- - elutasított kérelem
Döntés összesen:
Döntés összesen:

Biztosított támogatás
Ft
150.000 Ft
25.000 Ft
175.000 Ft

A Szociális Bizottság 1/2017. (I.6.) számú határozatával 41 személy részére 1 m³ , 68 személy részére
0,5 m³ szociális célú tűzifa támogatást állapított meg, vissza nem térítendő természetbeni juttatásként,
17 személy kérelmét pedig elutasította.

Rétság, 2017. január 09.
Hegedűs Ferenc
polgármester
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Határozati javaslatok

„A” változat
2017.( ………..) KT. HATÁROZAT
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról valamint az átruházott hatáskörben hozott döntésekről szóló beszámolót elfogadja.
„B” változat
2017. ………..) KT. HATÁROZAT
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról valamint az átruházott hatáskörben hozott döntésekről beszámolót nem
fogadja el.
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