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BESZÁMOLÓ A TESTÜLET LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATAINAK VÉG-

REHAJTÁSÁRÓL ÉS AZ ÁTRUHÁZOTT HATÁSKÖRBEN HOZOTT DÖNTÉ-
SEKRŐL 

 
ELŐTERJESZTÉS 

a képviselő-testület 2017. június 23-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. május 26-i ülés 
 

121-ig beszámolva 
Szemétszállításra kötött szerződés jóváhagyása 

122 
A szerződés aláírása részünkről megtörtént. 

 
Alpolgármesterhez eljuttatott lakossági kérelem 

123 
Az elvi hozzájárulásról tájékoztattuk az iskola működtetőjét. 

 

Beszámoló a gyermekvédelmi és gyámügyi feladatok ellátásáról 124 
A beszámolót megküldtük a Kormányhivatalnak 

 
Beszámoló a közérdekű adatok megjelentetésének tapasztalatairól 

125 
Végrehajtás folyamatos, külön teendő nincs. 

 
Közlekedésfejlesztési pályázattal kapcsolatos döntések meghozatala I. 
 126 
A pályázat átdolgozása folyamatban van. 
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Közlekedésfejlesztési pályázattal kapcsolatos döntések meghozatala II 
127 

Kerítés kiválasztásról a tervező értesítése megtörtént. 
 

Önkormányzati ingatlanok bérleti díj és lakbér módosításáról 
128 

Teendő nincs. 
 

Árajánlat elfogadása, vállalkozói szerződés jóváhagyása patkányirtásra 
129 

A szerződés aláírása megtörtént. 
 

Árajánlat elfogadása tervezési munkákra 130 
A tervezői szerződések a mai ülés anyagai 

 
Kossuth utcával kapcsolatos polgármesteri javaslatok I. 
 131 

Jelenleg intézkedést nem igényel 
 

Kossuth utcával kapcsolatos polgármesteri javaslatok II. 
 132 

Penta Kft-vel az egyeztetés folyamatos 
 

Javaslat közművelődési intézmény vezetői pályázat kiírására 
 133 

Teendő nincs 
 

Pótelőirányzat kérések 
134 

A mai előterjesztésben a tételek szerepelnek. 
 

Szerződések felülvizsgálata 
135 

A szerződések a mai ülés anyagai (Kovaterv módosítások) 
 

Együttműködési megállapodás utólagos jóváhagyása (fűtéskorszerűsítés-
re) 
 136 

Teendő nincs 
 

Nyári zárva tartás jóváhagyásának kérelme 137 
Az intézményvezető értesült a döntésről 

 
A Városi Művelődési Központ és Könyvtár kérelme párhuzamos foglal-
koztatás időpont módosításának engedélyezésére 138 
Végrehajtás folyamatos 
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Kérelem álláshely bérének feloldására 
 139 

A dolgozó felvételre került. 
 

Polgármesterhez eljuttatott lakossági kérelem 
140 Az új étkezdével kapcsolatos feladatok megfogalmazásra kerültek, végrehaj-

tásuk folyamatos. 
 

Zsemberi Ferenc kérelme 141 
A kérelmező értesítése megtörtént. 

 
Bánki Evangélikus Egyházközösség kérése 
 142 
A kérelmező értesítése a hiánypótlási kötelezettségről megtörtént. 

 

Ferencsik Csilla tulajdonosi hozzájárulási kérése 143 
A kérelmező értesítése megtörtént. 

 
Székely Richárd tulajdonosi hozzájárulási kérelme 144 

A tulajdonosi hozzájárulás megadásáról a kérelmező értesítése megtörtént. 
 

RRT Motorsport és Sportegyesület kérelme II. 145 
A szerződés-módosítást mindkét fél aláírta. 

 

Medve Elizabet kérelme 
146 Az előterjesztés készítése napján jelentkezett be kérelmező és gyermeke, a 

bérlő aláírta a hozzájárulást. 
 

Helyi vízkár-elhárítási terv elkészítésének tervezési szerződés elbírálása 147 
A szerződés megkötésre került. 

 

TKM kérelmek 148 
Az igénybevétel folyamatos. 

 
Rétsági Katasztrófavédelmi Örssel kapcsolatos megyei igazgatói kérel-
mek 149 

A kérelmező értesítése megtörtént. 
 
 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
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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. május 23 -i ülésén az alábbi részletezés szerint 19 db határozatot hozott: 
 

Megnevezés Döntés szám  Biztosított támogatás 
Ft 

Települési támogatás megállapítása    
- -       támogatott kérelem 14 db 99.000 Ft 
- -       elutasított kérelem - - 

           Döntés összesen: 14 db 99.000 Ft 
Szociális étkezés engedélyezése és térítési díj 
megállapítása - - 

- -       támogatott kérelem (felülvizsgálat) 2 db - 
- -       elutasított kérelem - - 

           Döntés összesen: 2 db - 
Temetési Települési támogatás - - 

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

           Döntés összesen: 1 db 50.000 Ft 
Születési települési támogatás - - 

- -       támogatott kérelem 1 db 25.000 Ft 
- -       elutasított kérelem - - 

           Döntés összesen: 1 db 25.000 Ft 
           Döntés összesen: 18 db 174.000 Ft 
  
A Szociális Bizottság 162/2017. (V.23.) számú határozatával egyöntetűen javasolta a Képviselő-
testületnek a Beszámoló a gyermekvédelmi és gyámügyi feladatok ellátásáról szóló előterjesztés elfo-
gadását. 
 
 

Rétság, 2017. június 15. 
 
Hegedűs Ferenc  
   polgármester 

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 fo-
gadja el.  


