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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. június és július havi ülések
149-ig beszámolva

TAK rendelet megalkotása
150
Végrehajtás folyamatos
Tájékoztatás a Kistérségi Járóbeteg Szakellátó működéséről
151
teendő nincs

152

Bérleti díjak módosítása a Laktanya u. 5. szám alatti rendelőkre
Szerződések megkötésre kerültek
Megbízási szerződés TAK főépítészi munkáira

153
Szerződés megkötésre került

1 oldal a 5 oldalból

Energetikai megtakarítási intézkedési terv elkészítésére megbízás
154
A szerződés megkötésre került, az intézkedési terv jelen ülés napirendje
Polgármesteri Hivatal főtéskorszerűsítése
155
A végrehajtás tart
Jelzőlámpa költségeinek megosztása
156
A szerződés megkötésre került.
Használatba adási szerződés VSE
157
A szerződés megkötésre került

158

Kerítés nyomvonal földmunkáira árajánlat elfogadása
Munka elvégzésre került

159

Kóbor ebek elszállítása
A szerződés megkötésre került.

160

Tanuszoda építés
A döntésről a kérelmező értesült.

161

Tulajdonosi hozzájárulás vízbekötéshez
A döntésről a kérelmező értesült
Key Telecom tulajdonosi hozzájárulási kérelme

162
A döntésről a kérelmező értesült.
Nyári diákmunka
163
A szerződés megkötésre került, a program tart.

164

Irodai asszisztens bérének feloldása, párhuzamos foglalkoztatás engedélyezése
Dolgozó kinevezése megtörtént, a pótolt jegyzőkönyvek megérkeztek, ellenőrzés alatt állnak
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165

166

Környezetvédelmi programra elkészítése
1 szerződés-tervezet érkezett a kért háromból, jelen ülés napiendje
Mindszenty emlékpark tervezői munkáira szerződés jóváhagyása
A szerződés megkötésre került, a tervek véleményezése a mai ülés napirendje

167

Korábbi években megkötött szerződések módosítása
A szerződések megkötésre kerültek.

168

TKM kérelme
Az elszámolás az elfogadható számlák erejéig megtörtént

169

Közlekedésfejlesztési pályázat előkészítő dokumentációja
A korábban elkészített munka kifizetésre került, a szerződés aláírása
megtörtént.

170

Elosztói csatlakozási szerződés jóváhagyása
A gázórák leszerelése megtörtént (Hivatal épülete – Járás levállás)

171

Árajánlat kérése fűtéskorszerűsítésre
A szerződés megkötésre került, a munkavégzés tart.
NÓGRÁDVILL kérelme

172
A tulajdonosi hozzájárulás megadásáról a kérelmező értesült

173

Közlekedésfejlesztési pályázat jóváhagyása
A pályázat benyújtásra került.

174

Döntés ismételt befektetésről
Az egy éves lekötést végrehajtottuk.
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175

Gresina István az önkormányzat saját halottjának nyilvánítása
Kifizettük a temetést.

176

Árajánlat elfogadása fűtéskorszerűsítésre
A szerződés megkötésre került, a munkavégzés tart.

177

Szociális tűzelőanyag pályázat
A pályázatot befogadta a MÁK.

178

Bánki Egyházközösség kérelme II.
A kérelmező értesítése megtörtént.

179

Tulajdonosi hozzájárulás kérése fakivágáshoz
A hozzájárulás megadásra került, a fák kivágása folyamatos

180

Leselejtezett könyvtári polcok értékesítése
Végrehajtás folyamatos

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. június 20 -i ülésén az alábbi részletezés szerint 21 db határozatot hozott:
Megnevezés

Döntés szám

Biztosított támogatás
Ft

12 db

68.000 Ft

12 db
-

68.000 Ft
-

-

-

1 db
1 db
3 db

50.000 Ft

Települési támogatás megállapítása

-

-

támogatott kérelem
elutasított kérelem
Döntés összesen:
Döntés összesen:
Szociális étkezés engedélyezése és térítési díj
megállapítása
- - támogatott kérelem (felülvizsgálat)
- - elutasított kérelem
Döntés összesen:
Temetési Települési támogatás
- - támogatott kérelem
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-

-

3 db
1 db
1 db
17 db

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

150.000 Ft
25.000 Ft
25.000 Ft
243.000 Ft

A Szociális Bizottság Bálint Lajosné, 2651 Rétság, Szőlő u. 21. sz. alatti lakos részére a
179/2017.(VI.20.) számú határozatával 2017. június 12. napjával a szociális étkezésre való jogosultságot megszüntette.
A Szociális Bizottság Krausz István József, volt 2651 Rétság, Mező u. 29. sz. alatti lakos részére a
180/2017.(VI.20.) számú határozatával 2017. június 1. napjával a szociális étkezésre való jogosultságot megszüntette.
A Szociális Bizottság néhai Kopcsák Jánosné, 2651 Rétság, Hunyadi sor 7. szám alatti lakos részére a
181/2017. (VI. 20.) számú határozatával 2017. május 31. napjával a szociális étkezésre való jogosultságot megszüntette.
A Szociális Bizottság a 182/2017. (VI.20.) számú határozata alapján 4 főt javasolt az Önkormányzatnak 2017. július 3-tól 3 hónapos időtartamra közfoglalkoztatásban történő foglalkoztatásra.

Rétság, 2017. augusztus 18.
Hegedűs Ferenc
polgármester
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Határozati javaslatok
„A” változat
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról valamint az átruházott hatáskörben hozott döntésekről szóló beszámolót elfogadja.
„B” változat
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról valamint az átruházott hatáskörben hozott döntésekről beszámolót nem
fogadja el.
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