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REHAJTÁSÁRÓL ÉS AZ ÁTRUHÁZOTT HATÁSKÖRBEN HOZOTT DÖNTÉ-
SEKRŐL 

 
ELŐTERJESZTÉS 

a képviselő-testület 2018. augusztus 31-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. 
 
116-ig beszámolva 
 
117/2018.(VI. 05.) KT. HATÁROZATA: A 356/61 hrsz-ú ingatlan állami tulajdonba 
adása (tanuszoda) 

A határozatot megküldtük a kérelmezőnek. 

118/2018.(VI. 05.) KT. HATÁROZATA: Mentőállomás építéséhez 2 db épület lebon-
tása 

A vállalkozó kiválasztása megtörtént, a szerződés testületi jóváhagyás szerint alá-
írásra került. A vállalkozó a munkát határidőre elkészítette. Pénzügyi rendezés meg-
történt. 

119/2018.(VI. 05.) KT. HATÁROZATA: Rákóczi úti járda javítása 

Utólagos jóváhagyás volt, a támogatás összege megérkezett. 
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120/2018.(VI. 05.) KT. HATÁROZATA:  Zöld város pályázat kommunikációs szerző-
désének jóváhagyása 

A szerződés aláírásra került. 

121/2018.(VI. 07.) KT. HATÁROZATA:  Vállalkozói szerződés jóváhagyása (épület-
bontások a laktanyában) 

A 118. számú határozatnál beszámolva 

122/2018.(VI. 07.) KT. HATÁROZATA: Közbeszerzési szabályzat jóváhagyása 

Végrehajtás folyamatos 

123/2018.(VI. 07.) KT. HATÁROZATA: HÉSZ felülvizsgálatról döntés 

A KOVATERV Kft. végzi a munkát, készrejelentés még nem történt. 

124/2018.(VI. 18.) KT. HATÁROZATA:  Kommunális gépközbeszerzési dokumentu-
mainak jóváhagyása 

A döntés visszavonásra került.  

125/2018.(VI. 26.) KT. HATÁROZATA: Közlekedésfejlesztési pályázathoz érkezett 
árajánlatok elbírálása 

A szerződéskötések megtörténtek 

126/2018.(VI. 29.) KT. HATÁROZATA: Közbeszerzési terv módosítása 

Végrehajtás folyamatos, nyilvánosságra hozatal megtörtént. 

127/2018.(VI. 29.) KT. HATÁROZATA:  2018. évi karbantartási terv módosítása 

Végrehajtás folyamatos. A tervező anyagot még nem küldött, a Városüzemeltetési 
Csoport dolgozik a feladatokon. 

128/2018.(VI. 29.) KT. HATÁROZATA:  Térfigyelő kamerarendszer bővítése 

A költségvetés módosítás a mai ülés napirendje, igénybejelentés az átutalásra még 
nem érkezett.  

129/2018.(VI. 29.) KT. HATÁROZATA:  Közterületekre padok beszerzése 

A vállalkozóval a szerződés megkötésre került, teljesítés még nem határidős. 

130/2018.(VI. 29.) KT. HATÁROZATA: Digi szerződés utólagos jóváhagyása 
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A szerződés aláírása megtörtént. A lakossági felháborodás jelentős a helyszín köze-
lében. Javaslom kérjünk ügyvéd úrtól állásfoglalást a szerződés felbontása érdeké-
ben. 

131/2018.(VI. 29.) KT. HATÁROZATA: Közfoglalkoztatásra szerződés jóváhagyása 

A szerződés aláírása megtörtént. 

132/2018.(VI. 29.) KT. HATÁROZATA:  Szerződés jóváhagyása - CSGYK 

Az intézményvezető érdesült a döntésről 

133/2018.(VI. 29.) KT. HATÁROZATA: Közszolgáltatási szerződések jóváhagyása 

A szerződések aláírása megtörtént. 

134/2018.(VI. 29.) KT. HATÁROZATA: Főkefe szerződések jóváhagyása 

A szerződések aláírása megtörtént.  

135/2018.(VI.29.) KT. HATÁROZATA:  A Zöld város pályázat kommunikációs felada-
taira érkezett árajánlatok elbírálása 

A szerződés aláírása megtörtént. 

 
136/2018.(VI. 29.) KT. HATÁROZATA:  Nyári zárvatartás kérése 

Az intézményvezető érdesült a döntésről 

137/2018.(VI.29.) KT. HATÁROZATA:  CSGYK 2017. évi beszámolója 
 
Intézkedést nem igényel 
 
138/2018.(VI.29.) KT. HATÁROZATA: VMKK kérelme foglalkoztatás átszervezésére 
 
Az intézményvezető érdesült a döntésről 

 
139/2018.(VI.29.) KT. HATÁROZATA: VMKK kérelme foglalkoztatás időpont módosí-
tására 
 
Az intézményvezető érdesült a döntésről 

 
140/2018.(VI.29.) KT. HATÁROZATA: Ferencsik Csilla tulajdonosi hozzájárulási ké-
relme 
 
A kérelmező értesült a döntésről. 
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141/2018.(VI.29.) KT. HATÁROZATA: Iacobovici Zsuzsanna kérelme III. 
 
A kérelmező értesült a döntésről. 
 
142/2018.(VI.29.) KT. HATÁROZATA: Szelektív szigetek térítésmentes átvételének 
lehetősége II. 
 
Az átvétel megtörtént. A kijelölt két helyen megtörtént a hulladékgyűjtők megtartása, 
a többi helyről elszállításra kerültek a konténerek. 
 
143/2018.(VI.29.) KT. HATÁROZATA: MOVENS Kft. szerződésmódosítási kérelme 
 
A szerződés aláírása megtörtént. 
 
144/2018.(VI.29.) KT. HATÁROZATA: Szerződések módosítása (Kovaterv Kft.) 
 
A szerződések aláírása megtörtént. 
 
 
145/2018.(VI.29.) KT. HATÁROZATA: ATT elkészítésére ajánlatok kérése 
 
Az árajánlatok beérkeztek, az elbírálás megtörtént 
 
146/-147/2018.(VII.19.) KT. HATÁROZATA: ATT-vel kapcsolatos döntések meghoza-
tala 
 
Az első felhívás eredménytelen lett, a második felhívás megtörtént.  
 
148/2018.(VII.19) KT. HATÁROZATA: Szociális tüzelőanyag igénylés lehetősége 
 
A pályázat benyújtásra és befogadásra került 
 
149/2018.(VII.19) KT. HATÁROZATA: Zöldváros pályázathoz szerződések jóváha-
gyása 
 
A szerződések aláírása megtörtént. 
 
150/2018.(VII.19) KT. HATÁROZATA: Árajánlat elfogadása csatornakiváltási munkák-
ra 
 
Az árajánlat elfogadásra került, a munkát a Penta Kft. elvégezte. 
 
151/2018.(VII.19) KT. HATÁROZATA: CISZ házhoz területvásárlás lehetősége 
 
Ügyvéd úr átvette a testületi határozatot 
 
152/2018.(VII.19) KT. HATÁROZATA: Pályázat belső ellenőrzési munkákra 
A pályázat kiírása megtörtént, határidő még nem járt le. Egy pályázat érkezett eddig 
Nyíregyházáról 
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153/2018.(VII.19) KT. HATÁROZATA: Padok készítésére szerződés jóváhagyása 
 
A szerződés aláírása megtörtént 
 
154/2018.(VII.19) KT. HATÁROZATA: TKM kérelmek 
 
A kifizetések megtörténtek. 
 
155/2018.(VI.29.) KT. HATÁROZATA: A 14/2018.(VI.18.) Kt. határozat visszavonása 
 
A közbeszerző értesítése megtörtént. 
 
156/2018.(VI.29.) KT. HATÁROZATA: Árajánlatok kérése kommunális gép beszerzés-
re 
Az árajánlat kérő e-mailok megküldésre kerültek. Egy címet módosítani kellett. 
 
157/2018.(VI.29.) KT. HATÁROZATA: Tervezői szerződés jóváhagyása (Bózvári Jó-
zsef) 
A szerződés aláírása megtörtént. 
 
158/2018.(VI.29.) KT. HATÁROZATA: Döntés befektetésről 
 
Végrehajtás folyamatos 
 
159/2018.(VI.29.) KT. HATÁROZATA: Rákóczi út 34. szám alatti ingatlan vízelvezeté-
se 
 
Egy vállalkozó már megnézte a helyszínt, akna építésével tudja megoldani. 
 
 
 

Egyebekben elhangzottak és korábbi döntések végrehajtása  
Mikszáth utca betonlapok be vannak dőlve a vízelvezető árokban: Városgondnok 
részére az észrevétel továbbításra került 
Fehér törzsű nyírfa veszélyes: Vegetációs időszakban lehet intézkedni.  
Hétfői égetés: A rendelet betartása megoldaná a problémát. 
Hunyadi liget és 400-as környéke katasztrófa: Városgondok úr megnézte a területet, 
előbb takarítás szükséges. 
Játszóterek állapota: Folyamatos feladat egy dolgozó részére 
ÉMÁSZ fanyesés visszafordíthatatlan állapotokat hoztak létre: Jelzés ment az 
ÉMÁSZ vezetőjének 
Fűzfa melletti karót kivenni: Városgondnok részére az észrevétel továbbításra került 
Tolmácsi úton a táblákat helyre kell állítani (Zarándoki út): Városgondnok részére az 
észrevétel továbbításra került 
MÁV-ot felszólítani a vasútvonal és állomás gazosodása miatt. Felszólítás előkészí-
tés alatt, rövid időn belül postázzuk. 
Vigyázat gyerekek számla a többi játszótérhez is. Megrendeljük a táblát. 
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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. június 26 -i ülésén az alábbi részletezés szerint 19 db határozatot hozott: 
 

Megnevezés Döntés szám  Biztosított támogatás 
Ft 

Települési támogatás megállapítása    
- -       támogatott kérelem 15 db 79.000 Ft 

- -       elutasított kérelem - - 
           Döntés összesen: 15 db 79.000 Ft 
Szociális étkezés engedélyezése és térítési díj 
megállapítása - - 

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

           Döntés összesen: 3 db - 
Születési települési támogatás - - 

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

           Döntés összesen: 1 db 25.000 Ft 
           Döntés összesen: 19 db 104.000 Ft 
  
 

Rétság, 2018. augusztus 23. 
 

    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. 
 
 

„B” változat 
 

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


