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BESZÁMOLÓ A TESTÜLET LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATAINAK VÉG-

REHAJTÁSÁRÓL ÉS AZ ÁTRUHÁZOTT HATÁSKÖRBEN HOZOTT DÖNTÉ-
SEKRŐL 

 
ELŐTERJESZTÉS 

a képviselő-testület 2017. november 24-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. október havi ülés 
 

236-ig beszámolva 
Víziközmű bérleti szerződése 

237 
A szerződés aláírása megtörtént 

 
Vagyonkezelői szerződés jóváhagyása 238 

A szerződés aláírása megtörtént 
 

Betlehem kialakításával kapcsolatos kérelem 
239 A 2017. évi költségvetés módosítására még nem került sor. Az építés 

határideje még nem járt le. 
 

Feladatellátási szerződés jóváhagyása 
240 

A szerződés aláírása megtörtént 
 

Belső ellenőri tevékenységre pályázat kiírása 
241 

A hirdetmény közzétételre került 
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Polgármesteri Hivatal tárgyalótermeinek függönycseréje 
242 

Újabb ajánlatokat még nem kértünk. 
 

Iskolai körzethatárok véleményezése 
243 

A kérelmező értesítése a döntésről megtörtént 
 

VMKK szerződéskötés jóváhagyása (író-olvasó találkozó, kiállítás) 
244 

A szerződés aláírása megtörtént 
 

Balassagyarmati tankerület fejlesztési terve 245 A kérelmező értesítése a döntésről megtörtént 
 

Polgármesteri Hivatal bútorcseréje 246 Újabb ajánlatokat még nem kérünk. 
 

Rétsági Polgárőr Egyesület 2017. évi támogatási megállapodása 247 
A megállapodás aláírása megtörtént 

 
Közterületek felülvizsgálata 248 

A felülvizsgálat elvégzésre került 
 

Nagyparkoló és Pusztaszántó közterület jellegének kiválasztása 249 A kiválasztás elvégzésre került 
 

Szunyogh Pál kérelme 
250 

A szerződés aláírása megtörtént 
 

Nagy Józsefné kérelme 
251 

A szerződés aláírása megtörtént 
 

Tájékoztató követelések állományáról 252 
Végrehajtás folyamatos 

 

TKM döntések 253 
Kérelmező értesült a döntésről 

 

Vállalkozói szerződés jóváhagyása (Adventi koszorú) 254 
A szerződés aláírása megtörtént 

 

255 
Vállalkozói szerződés jóváhagyása (uszoda telekalakítás) 
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 A szerződés aláírása megtörtént 
 

HÉSZ módosítás 256 
Az indító határozat megküldésre került 

 

Árajánlat elfogadása – uszoda tervezés 257 
A szerződés-tervezet még nem érkezett meg. 

 

Szerződés jóváhagyása – gáz vásárlásra 258 
A szerződés aláírása megtörtént 

 

Adás-vételi és szállítási szerződés jóváhagyása – szociális tűzifa 259 
A szerződés aláírása megtörtént 

 
 

 
Egyebekben elhangzottak végrehajtása  
 

• A volt Börzsöny áruház előtti buszváró lebontása megtörtént. 
• 40 db vérszilvafa kiültetése megtörtént. 
• A Városgondnok által összeírt padok száma és kihelyezésük helyszíne megküldésre 

került a képviselők részére. A leírtakon kívül más javaslat nem érkezett. 
• A betlehemi kellékek megérkeztek. 

 
 
Végrehajtási szakaszban lévő döntéssel kapcsolatos jelzés 
Folynak az ASP rendszer bevezetésével kapcsolatos felkészítők. Kolléganők jelezték, hogy 
erősen bonyolult, összetett rendszert kell alkalmazniuk január 1-től.  
 
A már látható problémák: 
 
Iktatás 
Megszűnik a csoportos iktatás. Minden ügyirat tekintetében a folyamat soklépcsős lesz. A 
keresés az iktatórendszerben bürokratikus, olyan, mintha irattárból kellene kivenni az iratot. 
Iktatás egyetlen esetben sem maradhat el, példának említem, hogy a beékező számlák jelenleg 
nincsenek iktatva, januártól azokat is kötelező lesz iktatni. Adós kolléganő már jelezte, hogy 
nem fogja tudni a jövőben ellátni az iktatási feladatokat. A helyi adó ügyiratforgalma jelenleg 
a legnagyobb, hiszen éves szinten 2-3000 ügyiratról van szó. 
 
Pénzügy 
Szintén bürokratikussá válik a rendszer. Az eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy a számlák 
pénzügyi nyilvántartásba vétele külön embert fog igénybe venni. 
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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. október 24 -i ülésén az alábbi részletezés szerint 17 db határozatot hozott: 
 

Megnevezés Döntés szám  Biztosított támogatás 
Ft 

Települési támogatás megállapítása    
- -       támogatott kérelem 14  db 86.000 Ft 
- -       elutasított kérelem - - 

           Döntés összesen: 14 db 86.000 Ft 
Szociális étkezés lakóhelyre történő kiszállítása 
iránti kérelem - - 

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

           Döntés összesen: 2 db - 
Születési települési támogatás - - 

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

           Döntés összesen: 1 db 25.000 Ft 
           Döntés összesen: 17 db 111.000 Ft 
  
A Szociális Bizottság 263/2017. (XI.10.) számú határozatával 95 személy részére 1 m³ , 2 személy 
részére 0,5 m³ szociális célú tűzifa támogatást állapított meg, vissza nem térítendő természetbeni jutta-
tásként. 
 

 
Rétság, 2017. november 16. 

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.  


