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RETSAG VAROS ONKORMANYZATANAK KEPVISELO-TESTULETE
 

2651 Retsag, Rak6czi ut 20. Telefon: 35/550-100
 
www.retsag.hu Email: hivatal@retsaghu
 

Elotcrjesztest keszitette: Fodor Rita ElOterjeszto: Hegedus Ferenc polgarmester 

BESZA.MOLO A TESTULET LEJA.RT HATA.RlDEJU HATA.ROZATAINAK VEG

REHAJTA.SA.ROL .Its AZ A.TRUHA.ZOTT HATA.SKORBEN HOZOTT DONTE


SEKROL
 

ELOTERJESZTES
 
a kepviselo-testiilet 2017. fcbrmlr 24-i i.ilesere
 

Targyalja lTles Szavazas o Szocdllis bizottsag ~ Nyilt [2J Nyilt szavazas 
~ PenzUgyi es VarosUzemeltetesi Bizottsag D Zart 0 Titkos szavazas o Kozbeszerzesi Bizottsag ~ Egyszeru Wbbseg 
~ KepviselO-testiilet .0 Min6sitett tobbseg 

A tarpyaland6 temakOr tar~yila!!Qs e.s tenyszerU bemutatfisa 

Tisztelt KepviselO-testiilet! 

A Szervezeti es Mukbdesi Szabalyzat 22. § (3) bekezdes alapjan a lejart hataridejQ hataroza
tok vegrehajtasar61 be kell szamol'ni a KepviseI6-testUletnek. 

2017. januar 27-i 

Szocialis etkezes igenybeveteler61 sz616 megallapodas vegrehajtasa 

1 
Vegrehajtas folyamatos L---- -'------" 

2 

Kbzetkeztetesr61 sz616 szerz6des 1. szamll melleklete 

A szerz6des mindket fel reszer61 alain:lsra kerlilt, vegrehajtas folyamatos 

3 2017. evi kbltsegvetest megalapoz6 dbntesek 

A 2017. evi kbltsegvetesek bsszealli tasanaI figyelembe veve 

Hegediis Ferenc polgarmester 2017. evi szabadsagterve 

4 

VegrehajtRs folyamatos I 



Ilelyi izkarelharitasi terv velemenyezes 

8 
A felhiva a mai Liles naplrendje 

-

5 

Cafeteria szabalyzat jovahagyasa 

Vegrehajtas fo!yamatos, a szabalyzat hatalyba lepett 

.

6 

Vizjogi letesiteshez sZLikseges dontesek meghozatala 

A szerz6dest mindket fel alairta 

7 

Iskolai korzethatarok velemenyezese 

Hatarozat a megadott cimre megkLildesre kertilt 

9 
Retsagi kistersegi Egeszsegfej lesztesi Kozpont Szolgal tat6 Kft-vel kap
esolatos tulajdonosi dontesek meghozatala 

Vegrehajtas folyamatos 

10 
Egytittmukodesi megallapodas megkotese a Honvedelmi Miniszteri
ummal 

A megallapodast mindket fel alairta 

11 
N6gdld Megyei Rend6r-f6kapitanysag allasfoglalas kerese 
Az egyeztetes megt6rtent. A rend6rseg ragaszkodik a lakashoz, az el6ter
jesztes ismetelt targyalasa szLikseges. 

12 Hulladekgazdalkodasi szerz6des megkotese 

A kuka a Piae udvarb61 elszallitasra kerUlt 

13 
Onkonnanyzati biztosit<lsokkal kapesolatos javaslatok 

A szerz6deseket alairtuk, a partner reszer61 meg nem erkeztek vissza 

14 
CSGYK szakmai programj<'mak j6vahagyasa 

A szakmai program megkLiidesre kerLilt, varjuk a mukodesi engedelyt. 

15 
Polg{lrmester illetmenyel1ek es az alpolgarmester tiszteletdjjanak es kolt
egteritesek m6dosit<lsa 

Vegrehajt2ls folyamatos 
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VMKK parhuzamos foglalkoztat<is idopontjanak megbosszabbitasa 
Intb.menyvezetoi hatarskor 

16 
L..- -'-- -"

l 17 Pfaff Liszl6 es Pfaff Laszl6ne felajanlasa
 
Hatarozat megklildesre kerillt


.-----1---"'--------

18 Pfaff Laszl6ne kerelme 
Hatarozat megkLildesre keri.ilt 

I
Nyarfa u. 4. szam alatti tirsashaz lakinak fakivagasi kerelme 19 --"-- . . 'I 

A szakerto kivalasztasa miatt a mai tiles anyaga I 

Terman J6zsefne fakivagasi kerelme 
, Intezkedesre meg nem kerillt sor. 

20 

TKM dontesek
 
A ko Itsegeket kifi~et.-=-tl::.:.:ik-=-:.
 

21 

Nyclrfa u. onkorm{myzati lakasra kozszolgaltatasi szerzodes kotese 
22 

Reszi.inkrol a szerzodes alainisa megtOrtent, a partner meg nem killdte 
vissza az iltala is alairt szerzodest. 

ASP integraci6 
21 

Reszilnkrol a szerzodes alairasa megt6rtent, a partner meg nem killdte 
vissza az altala is alalrt szerzodest. 

Egyeb informaci6k 

- Csalad- es Gyermekj61eti Kozpont megalakulasa miatti per lezarult. 

- A Rak6czi Lit 22. szam alatt leva biztosit6t Uzemelteto vallalkozas kerte. hogy az ot erinto 
ertekbecsleseket adjuk ilt reszere. Mivel az anyagokat az informaci6 kiszivargasa miatt zar
tan kezeljilk, nem adtuk at az erh~kbecsrest. Egyebkent pedig a dokumentumok az onkor
manyzat tulajdomit kepezik. jegyzo, vag)' a helyettesc nem donthet a sorsukr61. A vallalko
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z6 ,.megtiltotta" az elkeszLilt dokumentumok b{lrmifele felhasznalasat, testtilettel tbrteno 
megismertetesd. 

igeretet tettunk arra, 'hogy kiadjuk a benyujtott palyazatokat. Munkahalmoz6das miatt - de 
irhatom azt is, hogy kapacitashiany miatt - tUrelmet kerunk. Hatalmas mennyisegu anya
gokr6/ van sz6, nyomtatasa, sokszoritasa hosszadalmas. 

Munkatarsnbm rakerdezett Sandor IIdik6 asszonyra, a palyazatok jelenlegi helyzetevel 
kapcsolatban. Azt a valaszt kaptuk, hogy 2017. februar 17-tbl begyorsulnak a dbntesek. 
Jelenleg biralat alatt allnak a palyazatok. Nehany esetben tisztaz6 kerdeseket is kaptunk. 

- A N6gradi Ertektarba tett javaslatot ki kellett egeszitenunk. A sZbveges es a kepes kiege
szftest elkeszitettuk, megkuldtuk. 

Egyebekben megvalaszolatan egyeb kerdes nem volt. 

, • /l'r'\ J 11 1:' i\ iir.l)-\c i .r:lhHI~'/:l1 I,. ~ ( 1) hl'kl'/Lks 11) p(lJl~la alupjol1 it I j:in lwuJ.n Jcji't Ilillar07a

I~ih. \ 1.::,1', Mill,j";l!,,'l ii, ;Il.l,hiak v 'l'inl1r\ lk V;'II11U!. 

Szocialis Bizottsag 2017. januar 14 -i i.i1esen az alabbi reszletezes szerint 26 db hatarozatot hozott: 

Megnevezes Dontes szam Biztositott tlimogatlls 
Ft 

Telepiilesi tamogatlls megallapitasa 

- - uimogatott kere lem 

- - elutasftott kerelem 
Diillles osszesell: 

Szocialis etkrzes lak6helyrr Wrtcno kiszallitasa 
inlnti khelem 

14 db 

1 db 

15 db 

-

63.000 Ft 

-
63.000 Ft 

-

I 

I 

- - lamogatott kerelell1 (feliilvizsgalat) I clb -

- - elutas[tott ket'elem 

Diillles osszesell: 

-

I db 

-

-
Temetesi Telepiilesi tamogatas 

- - tal11ogatott kerelem 

- - elutasitott kere!ell1 

-

5 clb 

1 db 

-
250.000 Ft 

-
Diillles ijsszes'ell: 

-
SZiiletesi telepiih~si I<lmllgat~ls 

6 db 
-

-

-

- - talllogatott kerelclll 4 db 1000.000 Ft 

- - clutasitott kerclem - -

DOilIes Dsszesell: 

Diilltes ijsszesel1: 
I 4 db 

26 db 
100.000 Ft 
413.000 Ft 
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Retsilg, 201 7. fe bruar 16. 'j' 

d '/\FH ege us' erene 
polgarmester 

Hatarozati javaslatok 

"A" va Itozat 

2017.( ) KT. HATAROZAT 

Retsag Varos Qnkormanyzat Kepvisel6-testulete a lejart hatarideju hatarozatok vegre
hajtasar61 valamint az atruhazott hataskbrben hozott dbntesekr61 sz616 beszamol6t elfo
gadja, 

,,8" valtozat 

2017 ) KT. HATAROZAT 
Retsag Varos Qnkormanyzat Kepvisel6-testulete a lejart hatarideju hatarozatok vegre
hajtasar61 valamint az atruhazott hataskbrben hozott dbntesekr61 beszamo'16t nem fo
gadJa el. 
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