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ELŐTERJESZTÉS 
a képviselő-testület 2018. október 26-i ülésére 

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 ellenőrzési jegyzőkönyvben lévő feladatokról az augusztus havi ülésen elfogadásra került az 
intézkedési terv. Az Állami Számvevőszék az intézkedési tervhez kiegészítéseket kér.  A módo-
sított intézkedési tervet egységes szerkezetben kell megküldenünk az ÁSZ-nak. A kért kiegészí-
téseket a határozati javaslat tartalmazza. 
 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen. 
 
 
Rétság, 2018. október 17.                 
 
   
                                                                                                                      Hegedűs Ferenc 
                                                                                                                         polgármester 
 
 

2.) Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok 
végrehajtása:  

Augusztus hónapban elfogadott intézkedési terv 
 

 
Intézkedési terv  

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

 
 

Polgármesternek tett javaslatok: 



Intézkedési terv elfogadása                                                                                                       2018. 10.26-i Kt. ülésre 

 
 

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. (.... …...) KT. határozatával jóváhagyta.  

 
 
3. Jogszabályi háttér:  
 
 

4. Határozati javaslat 

 
 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  
…../2018. (X.26.) 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. október 31 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 

 
Intézkedési terv – egységes szerkezetben 

az Állami Számvevőszék „Jelentés az önkormányzatok Gazdasági társaságai” tárgyú 
dokumentumban megfogalmazott feladatokról 
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Intézkedési terv elfogadása                                                                                                       2018. 10.26-i Kt. ülésre 
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Polgármesternek tett javaslatok: 
 
 

2) Kezdeményezze a felügyelőbizottsági ügyrend elkészítését és jóváhagyását.  

Intézkedés: A polgármester felszólítást küld a felügyelőbizottság elnökének ügyrend elkészíté-
se és jóváhagyása tárgyában. A polgármester felhívja a felügyelőbizottság elnökét, hogy a 
tásaság taggyűlése részére 2018. december 31. napig jóváhagyásra terjessze elő az ügyren-
det. 
Határidő: 2018. szeptember 30. 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester  
 
 
 
2.) Gondoskodjon jogszabályi előírásoknak megfelelő tulajdonosi képviselet betartásáról.  
 
Intézkedés: A hatáskör gyakorlását, annak jogszerűségét a polgármester az Mötv. 41.§ (4) 
bekezdésben foglalt hatáskör átruházásra vonatkozó szabályoknak megfelelően felülvizsgálja.  
 
Határidő: 2018. december 31. 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 
 
 
 
A intézkedési tervet a képviselő-testület ……/2018. (X.. …...) KT. határozatával jóváhagyta.  
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