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BESZÁMOLÓ A TESTÜLET LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATAINAK VÉG-

REHAJTÁSÁRÓL ÉS AZ ÁTRUHÁZOTT HATÁSKÖRBEN HOZOTT DÖNTÉ-
SEKRŐL 

 
ELŐTERJESZTÉS 

a képviselő-testület 2018. január 26-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. december havi ülés 
 

278-ig beszámolva 
Képviselő-testület 2018. évi munkaterve 

279 
Végrehajtás folyamatos 

 
Környezetvédelmi program elfogadása 280 

Végrehajtás folyamatos 
 

Belső ellenőri tevékenységre érkezett árajánlatok elfogadása 281 
2017. január 26-i ülés napirendje a további tárgyalás 

 
Közlekedésfejlesztési pályázat pályázatírói szerződés elfogadása 

282 
A szerződés-kötést a Képviselő-testület nem támogatta. 

 
DIGI Kft. kérelme 

283 
A javasolt helyrajzi számról a kérelmezőt értesítettük. 
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Iskola KEHOP pályázathoz tulajdonosi hozzájárulás megadása 
284 

A tulajdonosi hozzájárulás aláírása megtörtént. 
 

Delegálás Arany János programba 
285 

A delegálás megtörtént. 
 

Zöld város pályázat előkészítése 

286 

1.) Tárgyalás faházak tulajdonosaival: több körben megtörtént, az első 
körben mindkét tulajdonos elzárkózott az ajánlott ártól, ezt követően 
az egyik tulajdonos hajlandó kompromisszumra. 

2.) Pályázat részleteinek kidolgozása: 2018. január 16-i munkaértekezlet 
témája 

3.) Majoros Sándor szakértői felkérése: A felkérés megtörtént, várjuk az 
árajánlatot és a szerződés-tervezetet. 

4.) Kincstári számla nyitása: A nyitás még nem történt meg, az igénylés 
szakaszában vagyunk. 

 
Jegyzői kérelem 287 Az álláshely betöltése megtörtént. 

 
Belovai Róbert kérelme 288 Walter Károly felkérése megtörtént. 

 
Movens Kft. kérelme 289 

A szerződés-kötés megtörtént 
 

TKM kérelem 290 
A határidő még nem járt le, a döntésről a kérelmező értesült. 

 
ASP szolgáltatási szerződés jóváhagyása (MÁK) 291 A szerződés aláírása megtörtént. 

 
Hulladékgazdálkodási önkormányzati támogatással kapcsolatos megál-
lapodás jóváhagyása 292 A megállapodás aláírása részünkről megtörtént, átutaltuk a 2017. évi támoga-

tást. 
 

 
Egyebekben elhangzottak és korábbi döntések végrehajtása  
 

• A hulladékgazdálkodással kapcsolatos II-III. negyedévi sztornószámlák megérkeztek a 
lakosokhoz. Sok reklamáció érkezett a számlákon feltüntetett folyószámla-egyenlegek 
miatt. Számlareklamációt a szamlazas@nhkv.hu emal címre lehet küldeni. 
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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. december 12 -i ülésén az alábbi részletezés szerint 91 db határozatot ho-
zott: 
 

Megnevezés Döntés szám  Biztosított támogatás 
Ft 

Települési támogatás megállapítása    
- -       támogatott kérelem 84 db 949.000 Ft 
- -       elutasított kérelem - - 

           Döntés összesen: 84 db 949.000 Ft 
Szociális étkezés engedélyezése és térítési díj 
megállapítása - - 

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

           Döntés összesen: 1 db - 
Szociális étkezés lakóhelyre történő kiszállítása 
iránti kérelem - - 

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

           Döntés összesen: 2 db - 
Temetési Települési támogatás - - 

- -       támogatott kérelem 2 db 100.000 Ft 
- -       elutasított kérelem 1 db - 

           Döntés összesen: 3 db 100.000 Ft 
           Döntés összesen: - - 
           Döntés összesen: 90 db 1.049.000 Ft 
  
 
A Szociális Bizottság a 284/2017. (XII.12.) számú határozata alapján javasolta a Képviselő-
testületnek, hogy Dukony Vivien nyolcadik évfolyamos tanuló (an: Széplasz Helga) Rétság település 
képviseletében részt vegyen az Arany János Tehetséggondozó Programban.  
Az önkormányzat elviekben támogatja a tanulót, anyagi támogatást nem tud nyújtani számára. 
 
 
 
 

 
Rétság, 2018. január 15. 
 
 

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.  


