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BESZÁMOLÓ A TESTÜLET LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATAINAK VÉG-

REHAJTÁSÁRÓL ÉS AZ ÁTRUHÁZOTT HATÁSKÖRBEN HOZOTT DÖNTÉ-
SEKRŐL 

 
ELŐTERJESZTÉS 

a képviselő-testület 2017. szeptember 29-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. augusztus havi ülés 
 

180-ig beszámolva 
Beszámoló a 2017. évi költségvetés féléves teljesítéséről 

181 
Végrehajtás folyamatos 

 
Beszámoló az I. félévi belső ellenőrzési tevékenységről 

182 
Végrehajtás folyamatos 

 
Beszámoló az Óvoda 2016/2017. évi munkájáról, dolgozói és csoport-
létszám engedélyezése 183 
Végrehajtás folyamatos 

 
Óvodai tehetséggondozó program eredményéről beszámoló, és a 
2017/2018. évi programterv 184 
Végrehajtás folyamatos 
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Polgármesteri Hivatal fűtéskorszerűsítésének műszaki ellenőri munkáira 
árajánlat elfogadása, szerződés jóváhagyása 185 
Szerződés aláírása megtörtént, a munkavégzés folyik 

 
Bölcsőde pályázat utólagos jóváhagyása 

186 
További teendő egyenlőre nincs 

 
Quartisse Bt-vel tervezői szerződés módosítása 

187 
A szerződés aláírása megtörtént 

 
Bölcsődével kapcsolatos tervezői szerződések jóváhagyása 

188 
A szerződések aláírása megtörténtek 

 

Környezetvédelmi program elkészítésére szerződés-tervezet jóváhagyása189 
A szerződés aláírása megtörtént 

 

Szent István napi rendezvény 190 
A rendezvény lezajlott, a szerződések aláírásra kerültek 

 

Növényültetési terv előzetes véleményezése 191 
Az átdolgozás megtörtént, a mai ülés napirendje 

 

Adventi dekoráció beszerzése 192 
Végrehajtás egyeztetés alatt 

 
Nógrád-Megyei Rendőr-Főkapitányság kérése II 

193 
Végrehajtás egyeztetés alatt 

 
Egyedi előfizetői szerződés jóváhagyása (PH internet) 

194 
A szerződés aláírása megtörtént 

 
Tulajdonosi hozzájárulás kérése fakivágáshoz (Zrínyi u. – Rákóczi út ) 

195 
A szakértői vélemény ismertetése a mai ülés anyaga 
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Bálint Ildikó kérelme 196 
Végrehajtás egyeztetés alatt 

 

Tájékoztató követelések állományáról 197 
Végrehajtás folyamatos 

 

ASP informatikabiztonsági árajánlatok elbírálása 198 
A szerződés aláírása megtörtént 

 

Közvilágítás kiépítése a Laktanya úton 199 
A szerződés aláírása megtörtént 

 

Nógrád Megyei Vadásznap rendezvényei 200 
A fedezet biztosítása megtörtént 

 

TKM döntés 201 
Az elszámolás megtörtént 

 

Kivitelező kiválasztása I. (Tűzoltó őrs) 202 
A felhívások megküldésre kerültek 

 
2017. évi karbantartási terv II. (útfelújítások) 

203 
A felhívások megküldésre kerültek 

 
 

Nógrád m-i Kormányhivatal javaslata villamosenergia megosztásra 204 
Végrehajtás egyeztetés alatt 

 
 
2017. 08.29. 

Előzetes megállapodás Tanuszodához 205 
Az előzetes megállapodás részünkről aláírásra került. 
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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. augusztus 22 -i ülésén az alábbi részletezés szerint 40 db határozatot ho-
zott: 
 

Megnevezés Döntés szám  Biztosított támogatás 
Ft 

Gyermeknevelési települési támogatás     
- támogatott kére-

lem                                             - - 

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

- -       támogatott kérelem 26 db 125.000 Ft 
- -       elutasított kérelem - - 

           Döntés összesen: 26 db 125.000 Ft 
Szociális étkezés engedélyezése és térítési díj 
megállapítása - - 

- -       támogatott kérelem (felülvizsgálat) 1 db - 
- -       elutasított kérelem - - 

           Döntés összesen: 1 db - 
Temetési Települési támogatás - - 

- -       támogatott kérelem 6 db 300.000 Ft 
- -       elutasított kérelem - - 

           Döntés összesen: 6 db 300.000 Ft 
Születési települési támogatás - - 

- -       támogatott kérelem 6 db 150.000 Ft 
- -       elutasított kérelem - - 

           Döntés összesen: 6 db 150.000 Ft 
           Döntés összesen: 39 db 575.000 Ft 
  
A Szociális Bizottság 226/2017. (VIII.22.) számú döntése alapján a rendelkezésre álló keretből a tan-
évkezdés költségeihez hozzájárulásként rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben nem részesülő 
rétsági állandó lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen itt is élő általános, közép és felsőfokú tanul-
mányokat nappali tagozaton folytató tanulók személyenként 10.000.-Ft egyszeri támogatásban részesí-
ti. 
 

 
 
Rétság, 2017. augusztus 18. 

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.  


