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Közszolgáltatási szerződések jóváhagyása (közkifolyók) 
ELŐTERJESZTÉS 

a képviselő-testület 2018. május 25-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 DMRV Zrt. megküldte  

- a köztemetőben lévő, 
- a József Attila u. 7. szám alatti, 
- a Korányi u. 4. szám alatti, 
- a Rákóczi úton lévő, 
- a Templom u. 8. szám alatt lévő, 
- a Rákóczi út 20. szám alatti, 
fogyasztási helyekre  vonatkozó közszolgáltatási szerződés-tervezetét. 

 
A tervezetet az előterjesztéshez csatolom. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a szerződést jóváhagyni szíveskedjen. 
 
 
 
 
Rétság, 2018. május 14. 
                                                                                                          
 
                                                                                                                   Mezőfi Zoltán 
                                                                                                                  alpolgármester 
 
 
 
 
 

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

3/2018. (II.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről 
 
20.§ (3) bekezdés h) pontja lapján: „az önkormányzat és intézmények nevében szerződést, 
megállapodást – a Városi Művelődési Központ és Könyvtár intézmény kivételével - csak képvi-
selő-testületi jóváhagyást követően lehet aláírni és felmondani. A Városi Művelődési Központ és 
Könyvtár vezetője, sürgős esetben bármilyen szerződés vagy megállapodás aláírása előtt köte-
les a vis major munkacsoporttal egyeztetni,” 
 

4. Határozati javaslat:  

 
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

/2018.(IV.27.) KT. HATÁROZATA 
 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a DMRV Duna Menti Regionális 
Vízmű Zrt-vel kötendő közszolgáltatási szerződés jóváhagyásáról készített előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület a határozat mellékletét képező 

- a köztemetőben lévő, 
- a József Attila u. 7. szám alatti, 
- a Korányi u. 4. szám alatti, 
- a Rákóczi úton lévő, 
- a Templom u. 8. szám alatt lévő, 
- a Rákóczi út 20. szám alatti, 
fogyasztási helyekre vonatkozó közszolgáltatási szerződést jóváhagyja. Felhatalmazza He-
gedűs Ferenc polgármestert a szerződések aláírására.  

 
 
Határidő: 2018. június 11. 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester  
 

 
 
Záradék: 
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz 

          Dr. Varga Tibor 
                 jegyző 

 
 
 
 














































