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ELŐTERJESZTÉS 

a képviselő-testület 2017. május 26-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 Képviselő-testület 2016. december 6-án megtartott soron kívüli ülésén egyeztett a Nógrád 
Megyei Kormányhivatal munkatársaival A Rákóczi út 20-22 szám alatti közös használatú épület 
fűtéskorszerűsítésének elvégzéséről. 
Az ülésen elhangzottak, illetve a döntés ismeretében a Kormányhivatal elkészített egy Együtt-
működési Megállapodást.   A visszaküldés a partner számára igen sürgős volt. A tervezet pedig 
csak azt tartalmazta, ami a decemberi ülésen elhangzott, így a Megállapodást aláírtuk. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Megállapodás aláírását utólag jóváhagyni szíves-
kedjen. 
 
 
Rétság, 2017. 05. 13.  
                                                                                                          
 
                                                                                                                        Hegedűs Ferenc 
                                                                                                                            polgármester 
 
 

2. Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végrehajtá-
sa:  

 
 
279/2016. (XII.06.) számú KT határozat  
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Nógrád Megyei Kormányhiva-
tal kérelméről készített előterjesztést. A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy a Járási Hivatal 
által használt épületrészekben az önálló fűtési rendszer kiépítésre kerüljön. A Képviselő-testület 
az önkormányzat használatában lévő épületrészek fűtéskorszerűsítését a későbbiekben lehető-
ség szerint pályázati forrásból kívánja elvégezni. 
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3. Jogszabályi háttér:  

Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.27.) önkormányzati rendelet  
 

22.§ (3) A költségvetés végrehajtása során az intézmények 
h)    az önkormányzat és intézmények nevében szerződést, megállapodást – a Városi 

Művelődési Központ és Könyvtár intézmény kivételével - csak képviselő-testületi 
jóváhagyást követően lehet aláírni és felmondani. A Városi Művelődési Központ 
és Könyvtár vezetője, sürgős esetben bármilyen szerződés vagy megállapodás 
aláírása előtt köteles a vis major munkacsoporttal egyeztetni,   

 

4. Határozati javaslat 

 
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 
/2017. (V.26.) számú határozata 

 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Nógrád Megyei Kormányhiva-
tallal megkötött Együttműködési Megállapodás utólagos jóváhagyásáról készített előterjesztést.  
 
A Képviselő-testület tekintettel arra, hogy a Megállapodás csak a 2016. decemberben megfo-
galmazottakat tartalmazza, a határozat mellékletét képező dokumentumot utólag jóváhagyja. 
 
Határidő: --- 
Felelős: --- 

 
 
 

 
Záradék: 
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz 

          Dr. Varga Tibor 
                 jegyző 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 






