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BESZÁMOLÓ A TESTÜLET LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATAINAK VÉG-

REHAJTÁSÁRÓL ÉS AZ ÁTRUHÁZOTT HATÁSKÖRBEN HOZOTT DÖNTÉ-
SEKRŐL 

 
ELŐTERJESZTÉS 

a képviselő-testület 2018. február 23-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. 
 
 

2018. január havi ülés 
 

Tolmács, Rétság, Bánk szennyvíz elvezetési agglomeráció lehatá-
rolási tanulmány szerinti szennyvízelvezetési és tisztítási rendszer 
megvalósításának finanszírozása 1 

A nyilatkozat aláírása megtörtént 
 

A gyermek és szociális étkeztetés térítési díjáról szóló rendelet fe-
lülvizsgálata 2 
A vállalkozó kérelme miatt a napirend ismét tárgyalásra kerül 

 

A 2018. évi költségvetés előkészítése 3 
A költségvetés elfogadása a mai ülés napirendje 

 
Zöld város pályázat végrehajtásának előkészítése II. 

4 A tervezési, a közbeszerzési árajánlatok elbírálása jelen ülés napirendje, 
a Piac udvarban lévő ingatlanok megvásárlása megtörtént. 

 
Mikszáth utcai „faház” használati jogának visszavétele 

5 
A VSE értesült a döntésről, a tájékoztatás még nem érkezett meg.  
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Megállapodás jóváhagyása bányaszolgalmi jog bejegyzéséhez 

6 
A Megállapodás részünkről aláírásra került. 

 
OMSZ tulajdonosi hozzájárulási kérelme 

7 
A tulajdonosi hozzájárulás megadása megtörtént. 

 
Belső ellenőri tevékenységre érkezett pályázat elbírálása 

8 A pályázó értesítése megtörtént, a kérd dokumentumok a mai ülés napirend-
jén szerepelnek. 

 
Web Biztonság Informatikai Kft. árajánlata rendszerkövetésre 9 

A szerződés részünkről aláírásra került. 
 

Nemzetiségi önkormányzatokkal kötött megállapodások felülvizsgálata10 
Intézkedést nem igényel. 

 

Irattár berendezése 11 
Városgondnok úr fel lett kérve a beszerzésre. 

 

Párhuzamos foglalkoztatás engedélyezésének kérése - Óvoda 12 
A határidő még nem járt le. 

 
VMKK szerződés utólagos jóváhagyása  13 
Intézkedést nem igényel. 

 
Országos Egyesület a Mosolyért Közhasznú Egyesület kérelme 14 

A Megállapodás részünkről aláírásra került 
 

RRT SE kérelme 
15 

A kérelmező a döntésről értesült 
 

DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. kérelme II 
16 Az új helyszínről tájékoztattuk a vállalkozást, a bérleti szerződés a mai ülés 

napirendje 
 

Polgármester 2018. évi szabadságütemezése 17 
A 2017. évi szabadság folyamatosan, maradéktalanul kivételre került. 

 

TKM Kérelem 18 
A kérelmező értesítése megtörtént 

 
Tervezői szerződés jóváhagyása 

19 
A szerződés részünkről aláírásra került. 
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Bérleti szerződés jóváhagyása 
20 Jelenleg még a határozat nem végrehajtott. A Főkefe Kft. írt egy kérelmet, 

egyeztetni kívánunk vele. A kérelem tárgya: minden feltétel nélkül 2017. évi 
bérleti díj elengedése. 

 
Javaslat többletmunka miatti jutalmazásra 

21 
A kifizetés megtörtént. 

 
25/2015.(V.22.) Kt. határozat visszavonása 

22 
A Polgárőrség részére még nem került kijelölésre másik tárolóhelyiség 

 
Egyebekben elhangzottak és korábbi döntések végrehajtása  
 

Különösebb felvetés nem volt. 
 
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 2018. január 23 -i ülésén az alábbi részletezés szerint 16 db határozatot hozott: 
 

Megnevezés Döntés szám  Biztosított támogatás 
Ft 

Települési támogatás megállapítása    
- -       támogatott kérelem 10 db 45.000 Ft 
- -       elutasított kérelem - - 

           Döntés összesen: 10 db 45.000 Ft 
Temetési Települési támogatás - - 

- -       támogatott kérelem 1 db 50.000 Ft 
- -       elutasított kérelem - - 

           Döntés összesen: 1 db 50.000 Ft 
Születési települési támogatás - - 

- -       támogatott kérelem 3 db 75.000 Ft 
- -       elutasított kérelem - - 

           Döntés összesen: 3 db 75.000 Ft 
           Döntés összesen: 14 db 170.000 Ft 
  
A Szociális Bizottság 1/2018. (I.23.) számú határozatával javasolta a Képviselő-testületnek A gyermek 
és szociális étkezés térítési díjáról szóló 1/2017. (I.30.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatáról szóló 
előterjesztés elfogadását. 
 
A Szociális Bizottság a 15/2018. (I.23.) számú határozata alapján 4 főt javasolt az Önkormányzatnak 
2018. február 1-től 1 hónapos időtartamra közfoglalkoztatásban történő foglalkoztatásra. 
   
 

Rétság, 2018. február 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 el-
fogadja. 
 
 

„B” változat 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatok végre-
hajtásáról, valamint az átruházott hatáskörben hozott döntésekről beszámolót nem fo-
gadja el.  


