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BESZÁMOLÓ A TESTÜLET LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATAINAK VÉG-

REHAJTÁSÁRÓL ÉS AZ ÁTRUHÁZOTT HATÁSKÖRBEN HOZOTT DÖNTÉ-
SEKRŐL 

 
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 Szervezeti és Működési Szabályzat 22. § (3) bekezdés alapján a lejárt határidejű határoza-
tok végrehajtásáról be kell számolni a Képviselő-testületnek. 
 
 

2017. november havi ülés 
 

259-ig beszámolva 
2017. évi költségvetés háromnegyedéves teljesítése 

260 
Végrehajtás folyamatos 

 
Bursa Hungarica pályázat elbírálása 261 

Végrehajtás folyamatos, a kérelmezők értesítése megtörtént 
 

2018. évi földhaszonbér megállapítása 262 
Végrehajtás folyamatos 

 
Gépjárműüzemeltetési szabályzat jóváhagyása 

263 
Végrehajtás folyamatos 

 
Partnerségi egyeztetés lezárása 

264 
Végrehajtás folyamatos 
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Temetőrendezésre érkezett árajánlatok elbírálása 
265 

Kovács Miklós részére megküldtük a határozatot 
 

Árajánlatok elbírálása (migráció) 
266 

Szerződéskötés megtörtént 
 

ASP eszközbeszerzéshez árajánlatok elbírálása 
267 

Az eszközök megérkeztek. 
 

Liftkarbantartási szerződés jóváhagyása 
268 A szerződés részünkről aláírásra került, a bizottsági ülés napján személyesen 

jön érte a vállalkozás képviselője 
 

JUNIMED Kft kérelme 269 Kérelmező értesítése megtörtént. 
 

Póelőirányzat kérése védőnői kiegészítő pótlék kötelező kifizetésére 270 
Végrehajtás folyamatos 

 
Közfoglalkoztatási hatósági szerződés megkötése 271 

Végrehajtás folyamatos 
 

START mintaprogram lehetősége 272 Elutasító döntés született 
 

Pánsíp koncertre szerződés jóváhagyása 273 Az intézményvezető értesült a döntésről 
 

VMKK helyiségbérleti szerződés 
274 

Az intézményvezető értesült a döntésről 
 

Orgona köz lakóinak kérelme 275 
A kérelmezők értesítése megtörtént. 

 
Rétsági Árpád Egylet kérelme 276 Nincs teendő 

 

Együttműködési szándéknyilatkozat jóváhagyása 277 
Elutasító döntés született 

 
Nógrád Megyei Kormányhivatal kérelme 

278 
A kérelmező értesült a döntésről 
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Egyebekben elhangzottak és korábbi döntések végrehajtása  
 

• A laktanyában a közvilágítás-bővítés elkészült. 
• A 2017. évi karbantartási tervben szereplő járdafelújítások műszaki átvétele megtör-

tént. 
• Az adventi koszorú és betlehemi figurák megérkeztek. A betlehem építése folyamat-

ban van, a bizottsági ülésig már berendezhető. Az elkészülés a villanyszerelőn múlik. 
• Orgona közben az árok takarítása megtörtént, a fa kivágásra került. A szemétszállítás 

egy része megtörtént. 
 
 
A Szociális Bizottság döntéséről készített tájékoztatót külön mellékelem az előterjesztéshez. 
 
 

 
Rétság, 2017. december 7. 
 
 

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.  


