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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.
2017. január 27-i
21-ig beszámolva

22

A Nyárfa u. 9. II/6. számú önkormányzati lakásra közszolgáltatási
szerződés megkötése
A szerződést mindkét fél aláírta (DMRV)
ASP integráció érdekében szerződés megkötése
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A szerződés aláírása megtörtént, az integráció előkészítése folyamatos
2017. február 13.
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A víziközművek ingyenes állami tulajdonba adása
Az átadásra vonatkozó megállapodás-tervezet a mai ülés napirendje
Közfoglalkoztatási hatósági szerződés megkötésének engedélyezése
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A szerződés megkötésre került

1 oldal a 5 oldalból

2017. február 24.
Tervezői többletigény
26

A megegyezett feladatra a tervezői szerződés módosítása a mai ülés napirendje
Informatikai képzés lehetősége

27
Az informatikai képzésre a szerződés módosítása megtörtént.
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A 356/31 hrsz ingatlan villamosenergia-ellátáshoz tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadása
A hozzájárulások megadása, értesítés a döntésről megtörtént
Optimális Kft javaslatai III.

29
A döntést megküldtük a vállalkozásnak.

0

Pályázat kiírása a sport és civil szervezetek 2017. évi támogatására
A kiírás megtörtént.
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Pályázat kiírása a sport és civil szervezetek 2017. évi támogatására
A kiírás megtörtént.
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Pályázat kiírása a sport és civil szervezetek 2017. évi támogatására
A kiírás megtörtént.
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Ingatlanhasznosítási szerződés jóváhagyása (vízelvezetéshez)
A szerződés aláírása megtörtént, hiánypótlást kaptunk, mely kötelezettségünknek eleget tettünk
19/2017. (I.27.) Kt. határozat módosítása

34
Walter Károly még nem adott választ megkeresésünkre.
Gázszolgáltató váltás lehetősége
35
Az ajánlattevőt értesítettük az elutasító döntésről
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Közbeszerzési szabályzat jóváhagyása
36
Végrehajtás folyamatos

37

Balassagyarmati Református Egyházközösség kérelme
A kérelmezőt tájékoztattuk a döntésről.

38

Hustyava Katalin kérelme
A kérelmezőt tájékoztattuk a döntésről.
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Rétsági Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2016. évi beszámolója
A beszámoló elfogadásra került.
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Rétsági Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2016. évi támogatási megállapodás
módosítási kérelme
A módosítás aláírása részünkről megtörtént.
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Rétsági Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2017. évi támogatása
A támogatási szerződés aláírása részünkről megtörtént
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Rétsági kistérségi Egészségfejlesztő Központ Nonprofit Kft. kérelme
A vízdíj rendezése megtörtént.
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Helyi vízkárelhárítási terv készítésére ajánlatok bekérése
Az ajánlatokat bekértük.
2017. március 07.
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Balassagyarmati Tankerületi Központ igazgatójának kérelme
A Tankerület tájékoztatása megtörtént
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Gyűjtőpont kihelyezése zöldhulladék gyűjtéséhez
A tárgyaláson ígért szerződés-tervezet nem érkezett meg.
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Fogorvosi ügyelet biztosítása
Az egyeztetésekről a döntés megszületett
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Együttműködési megállapodás jóváhagyása – kulturális közfoglalkoztatásra
A szóbeli kérelmező – Varga Dávid képviselő – az ülésen jelen volt, a
döntésről a helyszínen értesült.
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48

ASP rendszer bevezetése
Felhatalmazás alapján a támogatási igény aláírásra és benyújtásra került.
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A Baptista Szeretetszolgálat kérelme
Az átköltözésről nincs információnk.
Együttműködési megállapodás jóváhagyása – kulturális közfoglalkoztatásra
A szóbeli kérelmező – Varga Dávid képviselő – az ülésen jelen volt, a
döntésről a helyszínen értesült.
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Egyéb információk
-

A vízkárelhárítási terv készítésére a válaszok, ajánlatok megérkeztek. A következő
ülésen előterjesztjük az árajánlatokat. Jelenlegi napirend torlódás miatt nem tartottuk célszerűnek az előterjesztést.

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 2017. február 21 -i ülésén az alábbi részletezés szerint 21 db határozatot hozott:
Megnevezés

Döntés szám

Biztosított támogatás
Ft

12 db

59.000 Ft

12 db

59.000 Ft

-

-

3 db
3 db
3 db
3 db

150.000 Ft
150.000 Ft

Települési támogatás megállapítása

-

-

támogatott kérelem
elutasított kérelem
Döntés összesen:
Szociális étkezés lakóhelyre történő kiszállítása
iránti kérelem
- - támogatott kérelem (felülvizsgálat)
- - elutasított kérelem
Döntés összesen:
Temetési Települési támogatás
- - támogatott kérelem
- - elutasított kérelem
Döntés összesen:
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1 db
1 db
19 db

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

25.000 Ft
25.000 Ft
234.000 Ft

Szociális Bizottság 2017. február 23 -i ülésén az alábbi részletezés szerint 2 db határozatot hozott:
Megnevezés

Döntés szám

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

2 db
2 db
2 db

Biztosított támogatás
Ft
50.000 Ft
50.000 Ft
50.000 Ft

A Szociális Bizottság 58/2017. (II.21.) számú határozatával egyöntetűen javasolta a Képviselőtestületnek a 2017. évi költségvetési rendelet megalkotásáról szóló előterjesztés elfogadását.
A Szociális Bizottság 59/2017. (II.21.) számú határozatával egyöntetűen javasolta a Képviselőtestületnek a 2017. évi költségvetés módosításáról szóló előterjesztés elfogadását.

Rétság, 2017. március 23.
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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