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REHAJTÁSÁRÓL ÉS AZ ÁTRUHÁZOTT HATÁSKÖRBEN HOZOTT DÖNTÉ-
SEKRŐL 

 
ELŐTERJESZTÉS 

a képviselő-testület 2017. október 27-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. szeptember havi ülés 
 

205-ig beszámolva 
Útkarbantartási munkákra érkezett árajánlatok elbírálása 

206 
A szerződés megkötésre került, folynak a munkák 

 
Tűzoltó őrs fejlesztésére érkezett árajánlatok elfogadása 

207 
A szerződés megkötésre került, folynak a munkák 

 

Vízkárelhárítási terv véleményezése 208 
A véleményeket megküldtük a készítőnek 

 
Nemzeti Agrárkamara kérelme 

209 
Módosításra került később a megállapodás 
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2018-2032 gördülő fejlesztési terv elfogadása 
210 

A terv elfogadásra került. 
 

Javaslat az Általános Iskola fejlesztési tervéhez 
211 

A javaslatokat megadtuk. 
 

Árajánlat elfogadása – Bartók Trans Kft. 
212 

Nem került elfogadásra az árajánlat. 
 

Key Telecom tulajdonosi hozzájárulási kérelme 
213 

Megküldtük a kérelmezőnek 
 

Műszaki ellenőri munkára szerződés jóváhagyása 214 
A szerződés megkötésre, a munka elvégzésre került. 

 

2018-2032 gördülő fejlesztési terv elfogadása 215 
A terv elfogadásra került. 

 

Helyi vízkárelhárítási terv elfogadása 216 
A terv elfogadásra került, a végleges példányok megérkeztek. 

 

Mindszenty emlékpark parkosítási tervének véleményezése 217 
A tervező tájékoztatása megtörtént 

 
Szennyvízelvezetési tanulmány jóváhagyása 

218 
Partnerek tájékoztatása megtörtént 

 
Rétság Város közép- és hosszútávú vagyongazdálkodási terve 

219 
A terv elfogadásra került 

 
Az erőforrásokkal való hatékony gazdálkodás követelményeinek megha-
tározása 220 
A követelmények meghatározásra kerültek. 
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SNI gyermek ellátása 221 
Az intézményvezető értesült a döntésről. 

 

Könyvtári bútorzat pótrendelése 222 
Az intézményvezető értesült a döntésről. 

 

Nótaest szerződés 223 
Az intézményvezető értesült a döntésről. 

 

Zeneszolgáltatás szerződés jóváhagyása (szüreti bál) 224 
Az intézményvezető értesült a döntésről. 

 

Fogi Színházzal szerződés jóváhagyása 225 
Az intézményvezető értesült a döntésről. 

 

Szerződés jóváhagyása – Dr Katona Csaba 226 
Az intézményvezető értesült a döntésről. 

 

Szerződés jóváhagyása hófogó szőnyeg bérlésére 227 
Az intézményvezető értesült a döntésről. 

 

VMKK bérleti szerződések jóváhagyása 228 
Az intézményvezető értesült a döntésről. 

 

Körúti Színházzal szerződés jóváhagyása 229 
Az intézményvezető értesült a döntésről. 

 

Tulajdonosi hozzájárulás kérése fakivágáshoz 230 
Kérelmező tájékoztatása megtörtént 

 

Nyárfa u. 5-8 szám alatti társasház kérelme 231 
Kérelmező tájékoztatása megtörtént 
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Nógrád Megyei Polgári Védelmi, Katasztrófavédelmi és Polgárőr Egye-
sület kérelme 232 
Kérelmező tájékoztatása megtörtént 

 

Simon Katalin kérelme II. 233 
A bérleti szerződés megkötésre került 

 

Tájékoztatás az önkormányzat kontra Uránusz ÖKO kft. perről 234 
Nincs további teendő 

 
 

TKM döntések 235 

Az elszámolások folyamatosak 
 

Választási együttműködési megállapodás jóváhagyása 236 

Részünkről a megállapodás aláírása megtörtént. 
 

 
Egyebekben elhangzottak végrehajtása  
 

Megjegyezni kívánjuk, hogy a kérések nem döntések. Számtalan esetben a felvetésekre előter-
jesztések készültek, melyekről a testület már döntött.  
A kérések teljesítésének számonkérésénél kérjük azt is figyelembe venni, hogy a közmunka-
program létszáma lecsökkent, a közmunkások között válogatni igen szűkös keretek között van 
módunk. Igen gyakoriak a betegállományok, a szabadságokat is ki kell adni. A héten volt 
olyan nap, hogy 8 közmunkás dolgozott.  
 
Képviselői felvetésre elvégzett feladatok: 

- buszmegálló lebontása, 
- vízlefolyók tisztítása, 
- járdajavítás a Művelődési ház mellett, 
- kamion által bedöntött árok tisztítása, betonlapok megigazítása, 
- fűnyírások elvégzése, 
- padok összeírása megtörtént, Városgondnok úrnak feladatul kiadva árajánlatok beké-

rése 
- kivágott fák pótlása Városgondnok úrnak kiadva. 
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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. szeptember 26 -i ülésén az alábbi részletezés szerint 18 db határozatot 
hozott: 
 

Megnevezés Döntés szám  Biztosított támogatás 
Ft 

Települési támogatás megállapítása    
- -       támogatott kérelem 11 db 106.000 Ft 
- -       elutasított kérelem - - 

           Döntés összesen: 11db 106.000 Ft 
Szociális étkezés lakóhelyre történő kiszállítása 
iránti kérelem - - 

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

           Döntés összesen: 1 db - 
Temetési Települési támogatás - - 

- -       támogatott kérelem 3 db 150.000 Ft 
- -       elutasított kérelem - - 

           Döntés összesen: 3 db 150.000 Ft 
Születési települési támogatás - - 

- -       támogatott kérelem 2 db 50.000 Ft 
- -       elutasított kérelem - - 

           Döntés összesen: 2 db 50.000 Ft 
           Döntés összesen: 18 db 306.000 Ft 
  

 
Rétság, 2017. október 20. 

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 
fogadja el.  


