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1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
2012-2013. években feladatellátás átszervezése miatt eszközöket adtunk át a Rétsági Általános 
Iskolának és a Járási Hivatalnak. Mindkét intézmény használt eszközöket kapott. Az Iskola ese-
tében nyilvánvalóan a helyszínen lévő eszközök kerültek maradéktalanul átadásra. A Járás 
esetében első körben volt egy felmérés a Polgármesteri Hivatal eszközállományáról, abból kí-
vánták kiválogatni a legjobb eszközöket. Végül olyan megállapodás született, hogy minden dol-
gozó azokat a bútorokat, informatikai eszközöket viszi, melyeket a hivatali állományban is hasz-
nált.  
Mindkét intézmény vezetője tájékoztatott arról, hogy selejtezéseket hajtanának végre. A részle-
tes jegyzékeket az előterjesztéshez csatolom. 
 
A Járási Hivatal vállalja a selejtezett eszközök elszállítását. Az Általános Iskola a lomtalanítás-
kor gondoskodna a megsemmisítésről. 
 
A felsorolt eszközöknek nullára íródtak az évek során. A két intézmény vezetője kéri a tulajdo-
nosi hozzájárulás megadását a selejtezések elvégzésére és megsemmisítéshez. 
 
Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.      
 
 
 
Rétság, 2018. február 06. 
                                                                                                          
 
                                                                                                                   Hegedűs Ferenc 
                                                                                                                       polgármester 
 
 

2. Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végre-
hajtása:  

 
Feladatátadási és Vagyonkezelési szerződések 
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3. Jogszabályi háttér:  

 

4. Határozati javaslat:  

 
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

/2018.(II.23.) KT. HATÁROZATA 
 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a selejtezési kezdeményezések-
ről készített előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület szakvélemények csatolását követően hozzájárul ahhoz, hogy a Rétsági 
Általános Iskolában és a Rétsági Járási Hivatalban az önkormányzat tulajdonában lévő elhasz-
nálódott eszközök selejtezésre és megsemmisítésre kerüljenek. 
 
Határidő: 2018. március 12. 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester  
 

 
 
Záradék: 
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz 

          Dr. Varga Tibor 
                 jegyző 

 
 
 
 


































