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Tárgyalja  Ülés Szavazás 
 Szociális bizottság  Nyílt  Nyílt szavazás 
 Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság  Zárt   Titkos szavazás  
 Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága   Egyszerű többség  
 Képviselő-testület   Minősített többség 

1.) A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Az Állami Számvevőszék ellenőrizte a Rétsági kistérségi Egészségfejlesztő Központ Egészség-
ügyi Szolgáltató Nonprofit Kft-t. Az ellenőrzés időszaka 2013. január 01-től 2016. december 31-
ig terjedt.  
 
A polgármesternek két végrehajtandó feladatot állapított meg.  
 

1.) Kezdeményezze a felügyelőbizottsági ügyrend elkészítését és jóváhagyását. 
2.) Gondoskodjon a tulajdonosi jogok gyakorlása során a jogszabályi előírások betartásáról. 

 
 
Az ellenőrzés az önkormányzatnál sem terjedt ki a 2017. évre. 2016. december hónapban fo-
gadta el a Képviselő-testület az intézkedési tervet, melynek lényegi tartalmára az ÁSZ észrevé-
telt nem tett.  
 
Jelenlegi kifogás: Az önkormányzat a tulajdonosi joggyakorlás során az egyszerűsített éves 
beszámolók elfogadásához kapcsolódóan, nem tartotta be az Mötv. 41.§ (4) bekezdésben fog-
lalt hatáskör átruházásra vonatkozó szabályokat. 
 

Mötv. 41. § (4) A képviselő-testület - e törvényben meghatározott kivételekkel - ha-
tásköreit a polgármesterre, a bizottságára, a részönkormányzat testületére, a jegyző-
re, a társulására ruházhatja át. E hatáskör gyakorlásához utasítást adhat, e hatáskört 
visszavonhatja. 
42. § A képviselő-testület hatásköréből nem ruházható át: 
1. a rendeletalkotás; 
2. szervezetének kialakítása és működésének meghatározása, a törvény által hatás-
körébe utalt választás, kinevezés, vezetői megbízás; 
3. a helyi népszavazás elrendelése, kitüntetések és elismerő címek alapítása; 
4. *  a gazdasági program, a hitelfelvétel, a kötvénykibocsátás, a kölcsönfelvétel vagy 
más adósságot keletkeztető kötelezettségvállalás, alapítványi forrás átvétele és át-
adása; 
5. önkormányzati társulás létrehozása, megszüntetése, abból történő kiválás, a társu-
lási megállapodás módosítása, társuláshoz, érdekképviseleti szervezethez való csat-
lakozás, abból történő kiválás; 
6. megállapodás külföldi önkormányzattal való együttműködésről, nemzetközi önkor-
mányzati szervezethez való csatlakozás, abból történő kiválás; 
7. intézmény alapítása, átszervezése, megszüntetése; 
8. közterület elnevezése, köztéri szobor, műalkotás állítása; 
9. eljárás kezdeményezése az Alkotmánybíróságnál; 
10. a bíróságok ülnökeinek megválasztása; 
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11. állásfoglalás intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási 
körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti; 
12. a települési képviselő, polgármester méltatlansági és a vagyonnyilatkozati eljá-
rással kapcsolatos, továbbá összeférhetetlenségi ügyében való döntés; 
13. az önkormányzati képviselői megbízatás megszűnéséről való döntés, ha a képvi-
selő egy éven át nem vesz részt a képviselő-testület ülésén; 
14. a településfejlesztési eszközök és a településszerkezeti terv jóváhagyása; 
15. területszervezési kezdeményezés; 
16. *  a helyi önkormányzat tulajdonában álló nemzeti vagyon tulajdonjogának az ál-
lam vagy más helyi önkormányzat javára történő ingyenes átruházására, ilyen vagyon 
ingyenes átvételére vonatkozó döntés; 
17. *  amit törvény a képviselő-testület át nem ruházható hatáskörébe utal. 

 
Az átruházott hatáskört az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatában kell rögzíte-
ni. 
 
Jelenlegi feladat az intézkedési terv elfogadása. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen. 
 
 
Rétság, 2018. augusztus 21.                 
 
   
                                                                                                                      Hegedűs Ferenc 
                                                                                                                         polgármester 
 
 

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

 
 
3. Jogszabályi háttér:  
 
 

4. Határozati javaslat 

 
 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  
…../2018. (VIII.31.) KT. HATÁROZATA 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Rétsági kistérségi Egészség-
fejlesztő Központ Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft-t. Állam Számvevőszék jelentéséről 
készített előterjesztést.  
 
A képviselő-testület a határozat mellékletét képező intézkedési tervet jóváhagyja.  
 
 
Határidő: Intézkedési terv ÁSZ-nak történő megküldéséről 2018. szeptember 17. 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 
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Intézkedési terv 

az Állami Számvevőszék „Jelentés az önkormányzatok Gazdasági társaságai” tárgyú 
dokumentumban megfogalmazott feladatokról 

 
 

Polgármesternek tett javaslatok: 
 
 

1) Kezdeményezze a felügyelőbizottsági ügyrend elkészítését és jóváhagyását.  

Intézkedés: A polgármester felszólítást küld a felügyelőbizottság elnökének ügyrend elkészíté-
se és jóváhagyása tárgyában.  
Határidő: 2018. szeptember 30. 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester  
 
 
 
2.) Gondoskodjon jogszabályi előírásoknak megfelelő tulajdonosi képviselet betartásáról.  
 
Intézkedés: Az önkormányzatnál ÁSZ ellenőrzést követően 2017. január 27-én már végrehaj-
tásra került az Állami Számvevőszék megállapítására tett intézkedés. Az intézkedési terv sze-
rinti határidő 2017. január 31. volt.  
A hatáskör gyakorlását, annak jogszerűségét a polgármester, a jegyző és a képviselő-testület 
az Mötv. 41.§ (4) bekezdésben foglalt hatáskör átruházásra vonatkozó szabályoknak megfele-
lően felülvizsgálja. A polgármester a rendelet-tervezetet a Képviselő-testület elé terjeszti. 
 
Határidő: 2018. december 31. 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 
 
 
 
A intézkedési tervet a képviselő-testület ……/2018. (VIII. …...) KT. határozatával jóváhagyta.  

 


