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Zöld város pályázat végrehajtásának előkészítése 
ELŐTERJESZTÉS 

a képviselő-testület 2017. december 15-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 november havi testületi ülésen tájékoztatást adtam arról, hogy a Zöld város pályázatunk 
nyert. A pályázati nyeremény teljes összege megérkezett bankszámlánkra – előlegként. A pá-
lyázat végrehajtása több előkészítő teendőt igényel. 

1.) A Piac udvarban lévő faházak tulajdonosait megkerestem a tulajdonviszonyok rendezé-
se miatt. Kértem őket, hogy a Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság ülésén jelenje-
nek meg és nyilatkozzanak szándékaikról. 

2.) Kovács Miklós tervező jelezte, hogy pontos részletességgel egyeztetni szükséges az el-
végzendő feladatokat. A szükséges engedélyeket - ha szükséges például vízjogi enge-
dély – időben meg kell kérni. 

3.) A Rendezési Terv munkafolyamata teljes mértékben megakadt. Jogszabályi változások 
miatt Kovács Miklós egy új Rendezési Terv elkészítését javasolja. 

4.) Több alkalommal kértem már létszámbővítést a Polgármesteri Hivatalban. Megismétlem, 
a pályázatok végrehajtásához mindenképp szükségesnek tartom egy koordináló munka-
társ alkalmazását. Az alkalmazás módjában minden megoldást, személyi javaslatot 
szívesen fogadok. A munkatárs feladata lenne a Rendezési terv koordinálása is. Tájé-
koztatom képviselő társaimat, hogy a Polgármesteri Hivatal állományában jelenleg nincs 
olyan személy, aki a koordinálási munkákat elvállalná. A feladat lényegesen több attól, 
hogy a munkaköri leírások „utolsó pontjában” foglaltak szerint kiadható legyen a feladat. 
Bíztam jegyző-helyettes asszony közreműködésében, de ő kategorikusan közölte velem 
és dr. Varga Tibor jegyző úrral is, hogy 2018. évben az ASP átállás és az országgyűlési 
választások kellő többletmunkát adnak, felelőtlenség ekkora pályázatot, pályázatokat 
rábízni, a feladatot nem vállalja. Emlékeiben él még a városközpontrehabilitációs pályá-
zat több negatív emléke is.  A 2018. évi választások és az ASP átállás az apparátus je-
lentős részét érinti. Építéshatósági ügyintézők részére pedig Kormányrendelet alapján 
nem adhatunk önkormányzati feladatokat. Tekintettel arra, hogy várhatóan a közlekedés 
fejlesztési pályázat is nyer, kérem, támogassanak a létszámbővítési kérésemben. 

5.) Kincstári bankszámla nyitás kötelezettsége. Az erről szóló tájékoztató levelet mellékelem 
az előterjesztéshez. 

 
A felsorolt feladatokon túl további feladatok is várhatók (közbeszerzési szakértő kiválasztása, 
közbeszerzési terv elfogadása stb.), azokról a későbbiekben külön előterjesztést készítünk. 
 
Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.      
 
Rétság, 2017. december 05. 
                                                                                                          
                                                                                                                   Hegedűs Ferenc 
                                                                                                                       polgármester 
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2. Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végre-
hajtása:  

3. Jogszabályi háttér:  

4. Határozati javaslat:  

 
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

/2017.(XII.15.) KT. HATÁROZATA 
 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Zöld város pályázat végrehaj-
tásának előkészítéséről készített előterjesztést és az alábbi döntéseket hozza: 

1.) A tulajdonviszonyok rendezése érdekében tárgyalásokat kell folytani a Piac udvarban lé-
vő 2 magántulajdonossal. 

2.) A pályázat részleteit 2018. január 31-ig ki kell dolgozni. 
3.) A képviselő-testület az új Rendezési Terv szükségességéről Kovács Miklós tervezőtől 

írásbeli állásfoglalást kér. 
4.) A pályázatok végrehajtásának idejére a Képviselő testület támogatja/nem támogatja a 

Polgármesteri Hivatalban egy fő alkalmazását műszaki ügyintézői feladatokra. 
5.) A kincstári bankszámla nyitást a Képviselő-testület tudomásul veszi.  

 
 
Határidő: szöveg szerint, illetve 2018. január 05. 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester  
 

 
 
Záradék: 
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz 

          Dr. Varga Tibor 
                 jegyző 

 
 
 
 


