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1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása
Tisztelt Képviselő-testület!
Rétság Város Környezetvédelmi programjának elkészítésére három árajánlatot kértünk. A testületi határozat alapján szerződés-tervezeteket kellett bekérni a döntés meghozatalához. A megkeresésünkre a Salgóterv Mérnöki és Környezetvédelmi Kft-től érkezett szerződés-tervezet.
Jóváhagyásra csak ezt az egy dokumentumot tudom előkészíteni.
Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.
Rétság, 2017. augusztus 16.
Hegedűs Ferenc
polgármester

2. Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végrehajtása:
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,

1 oldal a 2 oldalból
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4. Határozati javaslat

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
/2017. (VIII.25.) számú határozata
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a környezetvédelmi program
elkészítésére szerződés-tervezet jóváhagyásáról készített előterjesztést.
A Képviselő-testület a Salgóterv Mérnöki és Környezetvédelmi Kft. 1.200.000 Ft + áfa összegű
árajánlatát elfogadja, a határozat mellékletét képező szerződést jóváhagyja. Felhatalmazza
Hegedűs Ferenc polgármester a szerződés aláírására.
A Képviselő-testület a dokumentáció elkészítésének fedezetét 2017. évi költségvetés tartaléka
terhére biztosítja. A többletelőirányzat átvezetése a 2017. évi költségvetés soron következő
módosításakor javaslatot kell tenni.
Határidő: értesítésre 2017. szeptember 11.
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester

Záradék:
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz
Dr. Varga Tibor
jegyző
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