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ELŐTERJESZTÉS 

a képviselő-testület 2017. április 28-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! 
 

A Szervezeti és Működési Szabályzat 22. § (3) bekezdés alapján a lejárt határidejű határoza-
tok végrehajtásáról be kell számolni a Képviselő-testületnek. 
 
 

2017. március 31-i ülés 
 

50-ig beszámolva 
Rétság Városi Rendőrkapitányság beszámolója 

51 
A beszámoló elfogadásra került. 

 
Beszámoló a Városüzemeltetési csoport 2016. évi munkájáról 

52 
A beszámoló elfogadásra került. Végrehajtás folyamatos. 

 

Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2016. évi működéséről 53 
A beszámoló elfogadásra került. Végrehajtás folyamatos. 

 
Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2016. évi beszámolója és 
2017. évi munkaterve 54 
A beszámoló elfogadásra került. Végrehajtás folyamatos. 
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Sport és civil szervezetek 2017. évi támogatási pályázatainak elbírálása 
55 

A Hunyadi Nyugállományúak Klubjával a megállapodás megkötésre került. 
 

Sport és civil szervezetek 2017. évi támogatási pályázatainak elbírálása 
56 

A Városi Nyugdíjas Klubbal a megállapodás megkötésre került. 
 

Sport és civil szervezetek 2017. évi támogatási pályázatainak elbírálása 
57 

A VSE-vel a megállapodás megkötésre került. 
 

Sport és civil szervezetek 2017. évi támogatási pályázatainak elbírálása 
58 

Az Árpád Egylettel a megállapodás megkötésre került. 
 

Sport és civil szervezetek 2017. évi támogatási pályázatainak elbírálása 59 
A Judo Club értesült a döntésről. A megállapodás megkötéshez adatot még 
nem adott. 

 

Sport és civil szervezetek 2017. évi támogatási pályázatainak elbírálása 60 
RRT még nem jelentkezett, az értesítést a döntésről megkapta. 

 

Sport és civil szervezetek 2017. évi támogatási pályázatainak elbírálása 61 
Az Árpád Egylettel a megállapodás megkötésre került 

 

Sport és civil szervezetek 2017. évi támogatási pályázatainak elbírálása 62 
A Kereplő Egyesület elnöke a mai napon adta le az adatokat a megállapodás 
megkötéséhez. 

 
Sport és civil szervezetek 2017. évi támogatási pályázatainak elbírálása 

63 
A Rétsági Fiatalokért Egyesület a Megállapodás megkötéséhez még nem 
adott adatokat. 

 
Sport és civil szervezetek 2017. évi támogatási pályázatainak elbírálása 

64 
A Cigány Nemzetiségi Önkormányzat a döntésről értesült. 
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Sport és civil szervezetek 2017. évi támogatási pályázatainak elbírálása 
65 

Az előirányzat átvezetés határideje még nem telt le. 
 

A Polgármesteri Hivatal SZMSZ-e 66 
A szabályzat hatályba lépett 

 

Napköziotthonos Óvoda vezetői pályázata 67 
A döntés a mai ülés napirendje  

 

2017. évi karbantartási terv 
68 A Városgondnok értesült a döntésről. Medgyesi Péterrel a kapcsolatot 

felvettük, Kovács Miklóst szeretnénk felkérni tervezői költségvetés ké-
szítésére 

 

2017. évi közbeszerzési terv elfogadása 69 
A nyilvánosságra hozatal megtörtént. 

 

ÉMÁSZ szerződés jóváhagyása 70 
Az intézményvezető értesült a döntésről 

 

„Üzenetek, vallomások, strófák” c. antológia megjelenítése 71 
Az intézményvezető értesült a döntésről 

 

Május elsejei szerződések jóváhagyása 72 
Az intézményvezető értesült a döntésről 

 

Gyermeknapi szerződések jóváhagyása 73 
Az intézményvezető értesült a döntésről 

 

Könyvtári bútorok cseréje 74 
Az intézményvezető értesült a döntésről 

 

Bér + S&M szerződés jóváhagyása 75 
A szerződés aláírása megtörtént. 
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Közfoglalkoztatási hatósági szerződés megköltése (irattári feladatok) 76 
A jelenleg folyó közmunkaprogram létszáma nem éri a maximális főt, 
ezért a teljes feltöltésig nem tudunk új szerződést kötni. 

 

támogatott foglalkoztatásra irányuló szerződés megkötése (CSGYK) 77 
Az intézményvezető értesült a döntésről 

 

Ingatlan használatba adási szerződés (VMKK épülete) 78 
Ügyvéd úr a határozatot megkapta 

 

Konzorciumi megállapodás megkötése 79 
Intézkedést nem igényel. 

 

Vadásznap előkészítése 80 
A konzultációk megkezdődtek. 

 

Településképi Arculati Kézikönyv elkészítésének kötelezettsége 81 
Az árajánlat elbírálása a mai ülés napirendje 

 

Energetikai intézkedési terv készítésének kötelezettsége 82 
Keressük a szakértőket. 

 

Viziközmű vagyonátadásra szóló szerződés előzetes véleményezése 83 
A döntés a mai ülés napirendje 

 

Tervezői többletigény 84 
A szerződés részünkről aláírásra került, megküldtük a parnernek. 

 

Tájékoztatás ÁSZ ellenőrzésről 85 
Intézkedést nem igényel 

 

Tájékoztatás pályázati lehetőségekről 86 
Az előzőleg benyújtott pályázatokról döntés még nincs, a napirend hatá-
rozata jelenleg végrehajtást nem igényel. 
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Tájékoztatás az Országos Mentőszolgálat Álláspontjáról 
87 Folyamatos egyeztetést igényel. A decemberben megvásárolt padlólapo-

kat az OMSZ a napirend tárgyalását követően elhozta, a lerakása elkez-
dődött. 

 

RRT Motorsport Egyesület kérelme 88 
A szerződés aláírása részünkről megtörtént. 

 

RRT közvilágtás bővítési kérelme 89 
A barnamezős beruházásban a munka tervezésre került. 

 

A Rétsági Polgárőr Egyesület 2016. évi támogatás módosítási kérelme 90 
A megállapodás részünkről aláírásra került. 

 

Baranyi Bertalanné fakivágási kérelme 91 
A Városgondnok a döntésről értesült, a munkák elkezdődtek. 

 

Key Telecom kérelme 92 
A tulajdonosi hozzájárulásról szóló döntést és a jegyző hatáskörben ki-
adott közútkezelői hozzájárulást megküldtük a kérelmezőnek.  

 

TKM kérelem 93 
A döntésről a Nyugdíjas Klub elnöke értesült.  

 

A Nyugat-Nógrád Család- és Gyermekjóléti Szolgálat kérelme 94 
A támogató döntés megszületett. 

 
 

SNI-s gyermek ellátása 95 
Az intézményvezető értesült a döntésről 

 

Hosszú idejű ideiglenes fogyasztásmérő hely kialakítása 96 

A villanyszerelő vállalkozó dolgozik a kialakításon. 
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Tisztelt Képviselő-testület! 
   
A Szervezeti és Működési Szabályzat 22. § (3) bekezdés b) pontja  alapján a lejárt határidejű határoza-
tok végrehajtásáról az alábbiak szerint adok számot.  
  
Szociális  Bizottság  2017. március 28 -i ülésén az alábbi részletezés szerint 65 db határozatot hozott: 
 

Megnevezés Döntés szám  Biztosított támogatás 
Ft 

Gyermeknevelési települési támogatás     
- támogatott kére-

lem                                             - - 

- elutasított kérelem - - 
           Döntés összesen: - - 
Települési támogatás megállapítása    

- -       támogatott kérelem 23 db 147.000 Ft 
- -       elutasított kérelem 4 db - 

           Döntés összesen: 27 db 147.000 Ft 
Nemzetiségi Önkormányzat pénzeszközátadásai 
alapján  - - 

- -       támogatott kérelem - - 
- -       elutasított kérelem - - 

           Döntés összesen: - - 
Szociális étkezés engedélyezése és térítési díj 
megállapítása - - 

- -       támogatott kérelem (felülvizsgálat) 10 db - 
- -       elutasított kérelem - - 

           Döntés összesen: 10 db - 
Szociális étkezés lakóhelyre történő kiszállítása 
iránti kérelem - - 

- -       támogatott kérelem (felülvizsgálat) 22 db - 
- -       elutasított kérelem - - 

           Döntés összesen: 22 db - 
Temetési Települési támogatás - - 

- -       támogatott kérelem 1 db 50.000 Ft 
- -       elutasított kérelem 2 db - 

           Döntés összesen: 3 db 50.000 Ft 
Születési települési támogatás - - 

- -       támogatott kérelem 2 db 50.000 Ft 
- -       elutasított kérelem 1 db - 

           Döntés összesen: 3 db 50.000 Ft 
           Döntés összesen: 65db 247.000 Ft 
  
 

Rétság, 2017. április 20. 
 
 
Hegedűs Ferenc  
   polgármester 
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2 Határozati javaslatok 

 
 „A” változat 

 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatok végre-
hajtásáról valamint az átruházott hatáskörben hozott döntésekről szóló beszámolót elfo-
gadja. 
 
 

„B” változat 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatok végre-
hajtásáról valamint az átruházott hatáskörben hozott döntésekről beszámolót nem 
fogadja el.  


