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REHAJTÁSÁRÓL ÉS AZ ÁTRUHÁZOTT HATÁSKÖRBEN HOZOTT DÖNTÉ-
SEKRŐL 

 
ELŐTERJESZTÉS 

a képviselő-testület 2018. június 29-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. 
 
 
93/2018.(V. 25.) KT. HATÁROZATA: Tájékoztatás a Kistérségi Járóbeteg Szakellátó 
működéséről, a Nonprofit Kft. taggyűléséről, illetve a 2017. évi mérlegbeszámoló el-
fogadása 

A beszámoló elfogadásra került, további teendő nincs. 

94/2018.(V. 25.) KT. HATÁROZATA: Az önkormányzat tulajdonában álló lakás és 
nem lakás céljára szolgáló épületek bérleti díjának felülvizsgálata 

A díjak nem változtak, a korábban megállapított mértékekkel dolgozunk. 

95/2018.(V. 25.) KT. HATÁROZATA: Támogatási szerződés jóváhagyása – közleke-
dési pályázat 

Utólagos jóváhagyás volt, a támogatás összege megérkezett. 

96/2018.(V. 25.) KT. HATÁROZATA:  Árajánlat elfogadása, tervezői szerződés jóvá-
hagyása (2018. évi karbantartási terv) 



2 
 

A tervezői szerződés aláírásra került. 

97/2018.(V. 25.) KT. HATÁROZATA:  Elvi lehetőség szakmai gyakorlat biztosítására 
Szarka Péter részére 

Az intézményvezető értesült a döntésről. 

98/2018.(V. 25.) KT. HATÁROZATA: Szerződéskötés jóváhagyása (fogl. eü.) 

Az intézményvezető értesült a döntésről. 

99/2018.(V. 25.) KT. HATÁROZATA: Közszolgáltatási szerződés jóváhagyása 

A szerződések aláírása részünkről megtörtént. 

100/2018.(V. 25.) KT. HATÁROZATA:  Megbízási szerződés jóváhagyása (irattár 
rendezére) 

A szerződés aláírásra került, a vállalkozó dolgozik. 

101-105/2018.(V. 25.) KT. HATÁROZATA: Beszerzés indítása (közlekedésfejlesztési 
pályázat) 

Az árajánlatok beérkeztek, jelen ülés napirendje a bírálat. 

106/2018.(V. 25.) KT. HATÁROZATA: „Nyári diákmunka” program lehetősége 

A programba részt veszünk, a diákok felvétele még nem történt meg. 

107/2018.(V. 25.) KT. HATÁROZATA:  Gazdálkodási jogkörök szabályzatának elfo-
gadása 

A szabályzat hatályba lépett 

108/2018.(V. 25.) KT. HATÁROZATA:  Beszámoló a közérdekű adatok közzététel-
ének és megjelentetésének tapasztalatairól 

Végrehajtás folyamatos 

109/2018.(V. 25.) KT. HATÁROZATA:  Beszámoló gyermekvédelmi és gyámügyi 
feladatok ellátásáról 

A kötelező adatszolgáltatás megtörtént. 

110/2018.(V. 25.) KT. HATÁROZATA: A Rétsági Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2017. 
évi támogatás-módosítási kérelme 

A szerződés aláírása megtörtént. 
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111/2018.(V. 25.) KT. HATÁROZATA: A Rétsági Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2018. 
évi támogatás kérelme 

A szerződés aláírása megtörtént. 

112/2018.(V. 25.) KT. HATÁROZATA:  A Mosolyért Közhasznú Egyesület kérelme 

A szerződés aláírása megtörtént. 

113/2018.(V. 25.) KT. HATÁROZATA:  Simon Katalin kérelme 

A szerződés aláírása megtörtént. 

114/2018.(V. 25.) KT. HATÁROZATA: Ajánlatkérés akcióterületi terv elkészítésére 

Az ajánlatkérés megtörtént 

115/2018.(V. 25.) KT. HATÁROZATA:  A Zöld város pályázat kommunikációs felada-
taira érkezett árajánlatok elbírálása 

A szerződés aláírása megtörtént. 

 
116/2018.(V. 25.) KT. HATÁROZATA:  A város területén lévő játszóterek felújítási és 
javítási költségének biztosítása  

A jelen költségvetés módosításba feltüntetésre került.  
 
 

Egyebekben elhangzottak és korábbi döntések végrehajtása  
 

- faházak lebontása megtörtént 
- Polgármester szabadságok kivétele: a júliusi szabadság ütemezés szerint valósul 

meg 
- VMKK légtechnika: tájékoztatás volt, egyéb vélemény nem érkezett 

 
- padok beszerzése jelen ülés napirendje 

 
- volt gimnáziumból Romposékhoz átlógó ágakat levágni: Városgondnoknak a feladat 

kiadásra került 
 

- Templomkertbe lévő kopjafa szét van nyílva, saját kivitelezésben ki kellene javítani: 
Városgondnoknak a feladat kiadásra került. 

 
- Hivatal mögötti parkolóból belógnak Némethnéhez a fák, le kellene gallyazni: Város-

gondnoknak kiadásra került a feladat. 
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WiFi4 EU pályázatra érkezett válasz: 

Tisztelt Hölgyem/Uram! 
Az Európai Bizottság Innovációs és Hálózati Projektek Végrehajtó Ügynöksége 
(INEA) nagy sajnálattal úgy döntött, hogy a kezdeményezés május 15-én közzétett 
első pályázati felhívását a benyújtott pályázatok nagy száma által jelzett óriási siker 
ellenére visszavonja. A körülmények alapos kivizsgálása után az ügynökség arra a 
következtetésre jutott, hogy műszaki hiba miatt a pályázók egyenlő feltétekkel va-
ló részvétele nem volt biztosítva. 
 
Az Európai Bizottság elsődleges fontosságúnak tartja, hogy a pályázati feltételek 
tisztességesek és megbízhatóak legyenek. 
Az intézmény 2018 őszén új pályázati felhívást fog közzétenni (a pontos időpontot 
később fogjuk közölni). 
 
Ha Ön május 15-én már benyújtott egy pályázatot, amelyben utalványért folyamo-
dott, a következő felhívások kihirdetésekor újból pályáznia kell. Az önkormányzat 
regisztrációját azonban a www.wifi4eu.eu portál (az igazoló dokumentumokkal 
együtt) megőrzi, tehát Önnek nem kell újból megadnia ezeket az információkat ah-
hoz, hogy a jövőbeli felhívások alkalmával utalványért folyamodjon. 
 
A portál az összes szükséges informatikai fejlesztés befejeződése után újra működés-
be lép majd. 
 
Ön e-mail-üzenetben értesítést fog kapni a portál újraindulásáról és a következő fel-
hívás közzétételének időpontjáról. 
Ha kérdése van, forduljon bizalommal a Europe direct ügyfélszolgálati központ 
munkatársaihoz. 
Köszönjük szíves türelmét és megértését! 
 
Tisztelettel: 
 
a WiFi4EU munkatársai 
 
 
Ez egy automatikus üzenet. Kérjük, ne válaszoljon rá. Bővebb tájékoztatásért láto-
gasson el a Digitális egységes piac honlapjának WiFi4EU oldalára, ahol többek kö-
zött a gyakran feltett kérdések listáját is megtalálja. 
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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 2018. május 23 -i ülésén az alábbi részletezés szerint 20 db határozatot hozott: 
 

Megnevezés Döntés szám  Biztosított támogatás 
Ft 

Települési támogatás megállapítása    
- -       támogatott kérelem 11 db 88.000 Ft 
- -       elutasított kérelem 1 db - 

           Döntés összesen: 12 db 88.000 Ft 
Szociális étkezés engedélyezése és térítési díj 
megállapítása - - 

- -       támogatott kérelem (felülvizsgálat) 3 db - 
- -       elutasított kérelem - - 

           Döntés összesen: 3 db - 
Szociális étkezés lakóhelyre történő kiszállítása 
iránti kérelem - - 

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

           Döntés összesen: 2 db - 
Temetési Települési támogatás - - 

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

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

- -       támogatott kérelem 1 db 25.000 Ft 
- -       elutasított kérelem - - 

           Döntés összesen: 1 db 25.000 Ft 
           Döntés összesen: 19 db 163.000 Ft 
  
A Szociális Bizottság 101/2018. (V.23.) számú határozatával javasolta a Képviselő-testületnek a Be-
számoló a gyermekvédelmi és gyámügyi feladatok ellátásáról előterjesztés elfogadását. 
 

Rétság, 2018. június 21. 
 

    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 el-
fogadja. 
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„B” változat 
 

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


