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BESZÁMOLÓ A TESTÜLET LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATAINAK VÉG-

REHAJTÁSÁRÓL ÉS AZ ÁTRUHÁZOTT HATÁSKÖRBEN HOZOTT DÖNTÉ-
SEKRŐL 

 
ELŐTERJESZTÉS 

a képviselő-testület 2018. október 26-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. 
 
178-ig beszámolva 
 
179 Belső ellenőri pályázatra érkezett pályázatok elbírálása 

A nyertes pályázó a szerződés-tervezetet megküldte, jelen ülés napirendje. 
180 Rétság, Mindszenty emlékmű körüli környezet rendezési munkáira érkezett árajánlatok 

elbírálása 
A nyertes vállalkozóval a szerződés megkötésre került, a munkák megkezdődtek. 

181 Köztemető rendezésre érkezett árajánlatok elbírálása 
A nyertes vállalkozóval a szerződés megkötésre került, a munkák megkezdődtek. 

182 Gördülő fejlesztési terv elfogadása 
A terv elfogadásra került 

183 Bőrdaganatok szűrésének biztosítása 
A vállalkozóval a szerződés megkötésre került, a szűrések megkezdődtek. 

184 Kötelező feladat ellátására irányuló létszámbővítés engedélyezése 
Az intézményvezető értesült a döntésről. 

185 Szerződéskötés jóváhagyása: Pesti Művész Színház – Egy csók és más semmi 
Az intézményvezető értesült a döntésről. 

186 Szerződéskötés jóváhagyása: Hargita Nemzeti Székely Népi Együttes 
Az intézményvezető értesült a döntésről. 

187 Szerződéskötés jóváhagyása: RebekArt Produkció (’56-os emlékműsor) 
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Az intézményvezető értesült a döntésről. 
188 Szüreti rendezvénnyel kapcsolatos szerződéskötések jóváhagyása 

Az intézményvezető értesült a döntésről. 
189 Kalmár Erzsébet kérelme 

A kérelmező értesült a döntésről, a munkák határideje még nem járt le 
190 Rétsági Polgárőr Egyesület kérelme 

A támogatási szerződés aláírása megtörtént. 
191 Vízelvezetés megoldása  

Szakértővel egyeztetés még nem történt. 
192 Tájékoztató közlekedési táblák cseréjéről 

Végrehajtás folyamatos 
193 TKM döntések 

A kifizetések megtörténtek 
194 Rétsági Általános Iskola intézményvezetőjének kérelme 

A kérelmező értesült a döntésről 
195 Tulajdonosi hozzájárulás – vízjogi engedélyhez 

A tervező értesült a döntésről 
196 Feladatellátási szerződés 1. számú módosítása – fogorvosi ügyeleti ellátás 

A szerződés részünkről aláírásra került, módosította a partner a szerződést, aláírás nem 
történt meg. 

197 2018. évi karbantartási terv III. 
Végrehajtás folyamatos 

198 2018. évi karbantartási terv III.  
Végrehajtás folyamatos 

 
 

Egyebekben elhangzottak és korábbi döntések végrehajtása  
 

- Laczkó Endre háza mellett megy fel egy út, van ott egy áteresz, ki kellene takarítani. 
A munka ütemezésre került 

- Iskola előtti játszótéren mókuskerék és mozgó átjáró elemek el vannak törve.  
Folyamatos a karbantartás, igen sok felvetett és azóta keletkezett meghibásodás ja-
vítása megtörtént. Az Ady játszótérre is vonatkozik az előző mondat. 

- Szemétcsekkek 
Jegyző helyettes asszony 2018. október 25-én tárgyal a MNHK képviselőiről a szám-
lázási problémákról. Pénzügyi szakemberként elvállata a tesztszámlák ellenőrzését. 
A legutóbbi hibás számlák megküldését követően három alkalommal érkeztek teszt-
számlák. Kolléganőm a számlák kiküldését visszautasította. A számlázó MNHK kép-
viselői ezért kértek személyes találkozót.  

- Mikszáth u. 8-nál az árokpartot bemosta a víz, az átfolyót bemosta a víz.  
Az árok takarítása kész 

- Takarék utcában fenyőfák legallyazását kell elvégezni, mert leszaggatja a vezetéket. 
Jeleztünk a favágónak. 

 
Korábbi döntések: 

- az új traktor forgalomba helyezése megtörtént, a gép dolgozik, 
-  az EU-s projektekhez MÁK számlákat kellett nyitnunk. A második számla is megnyi-

tásra került. A papír alapú átutalás nagyon lassú és nehézkes. Elegendő az, ha egy 
aláíró az aláírás során nem hajszál pontosan úgy ír alá, mint a bejelentő lapon lévő 
aláírása, az átutalás szintén postai úton visszaküldésre kerül. Jelenleg árajánlatot 
kértünk terminál üzemeltetésére; 

- a Városüzemeltetési Csoportnak kiadott városkarbantartási feladatok közül elkészült 



3 
 

o Rákóczi úti és a temetőben lévő járdaszakasz elkészült, 
o Kőterítés a temetői nagyparkoló előtt folyamatban, félig már elkészült. A munkák 

a hétfői napon folytatódnak. 
o A Rákóczi úton megrongált korlát helyreállítása megtörtént. 

 
 
 
 
 
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. szeptember 25-i ülésén az alábbi részletezés szerint 14 db határozatot ho-
zott: 
 

Megnevezés Döntés szám  Biztosított támogatás 
Ft 

Települési támogatás megállapítása    
- -       támogatott kérelem 8 db 75.000 Ft 

- -       elutasított kérelem - - 
           Döntés összesen: 8 db 75.000 Ft 
Szociális étkezés engedélyezése és térítési díj 
megállapítása   

- -       támogatott kérelem (felülvizsgálat) 1 db - 
- -       elutasított kérelem - - 

           Döntés összesen: 1 db - 
Szociális étkezés lakóhelyre történő kiszállítása 
iránti kérelem   

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

           Döntés összesen: 2 db - 
Születési települési támogatás - - 

- -       támogatott kérelem 3 db 75.000 Ft 
- -       elutasított kérelem - - 

           Döntés összesen: 3 db 75.000 Ft 
           Döntés összesen: 14 db 150.000 Ft 
  
 
 
  
 

Rétság, 2018. október 19. 
 

    Hegedűs Ferenc 
       polgármester 
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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.  


