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BESZÁMOLÓ A TESTÜLET LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATAINAK VÉG-

REHAJTÁSÁRÓL ÉS AZ ÁTRUHÁZOTT HATÁSKÖRBEN HOZOTT DÖNTÉ-
SEKRŐL 

 
ELŐTERJESZTÉS 

a képviselő-testület 2018. november 23-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. 
 
198-ig beszámolva 
 
199 Tulajdonosi hozzájárulás megadása közlekedésfejlesztési pályázathoz 

Lantos László részére a határozat megküldésre került. 
200 Közlekedési pályázathoz szerződés megköltése 

A Magyar Közút Nonprofit Kft-vel a szerződés megkötésre került. 
201 Közlekedési pályázat engedélyezési terveinek auditálása 

Kovács Ákos tervezőnél megrendelésre került a munka. 
202 A karbantartási terv kivitelezési munkáira érkezett árajánlatok elbírálása 

A munkaterület átadása megtörtént, a vállalkozás megkezdte a munkát. 
203 A karbantartási terv műszaki ellenőri feladataira a szerződés megkötésre került 
204 Mindszenty emlékmű pótmunkája 

A munka elvégzésre került, a vállalkozó a számlát a mai napon nyújtotta be. 
205 Belterületbe csatolás 

Folyamatos, a földvédelmi járulék kifizetésére még nem került sor, a jelenleg tárgyalás 
alatt lévő költségvetés módosításban kezdeményeztük a fedezet biztosítását. 

206 Belterületbe csatolás 
Dombai Gábor árajánlata és szerződés-tervezete jelen ülés napirendje. 

207 Intézkedési terv elfogadása (kiegészítésekkel) 
Az ÁSZ részére megküldésre került a dokumentum. 
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208 Piac tér hálózat létesítése 
A szerződés megkötésre került. 

209 Iskolai körzethatárok véleményezése 
A határozat megküldésre került. 

210 Tervezői szerződés módosítása (Karbantartási munkák) 
A szerződés megkötésre került. 

211 Belső ellenőri szerződés megkötése 
A szerződés megkötésre került. 

212 Közfoglalkoztatási hatósági szerződés megköltése 
A szerződés 1 főre megköltésre került. 

213 Feladatellátási szerződés 2. számú módosítása 
A szerződés részünkről aláírásra került. 

214 SNI gyermek ellátása 
Az intézményvezető értesült a döntésről 

215 Együttműködési megállapodás jóváhagyása 
Mindkét intézményünk értestület a döntésről (CSGYK-Óvoda) 

216 Beszámoló a munkaközösség éves programjáról 
Az intézményvezető értesült a döntésről, a többletelőirányzat átvezetése javaslatot tet-
tünk. 

217 Szerződés jóváhagyása VMKK 
Az intézményvezető értesült a döntésről 

218 Szerződés jóváhagyása VMKK 
Az intézményvezető értesült a döntésről 

219 Iratmegsemmisítő vásárlása a Polgármesteri Hivatal részére 
Több árajánlatot kértünk, az árajánlatokat véleményezésre Girasek Károly PVB tag 
részérére véleményezésre megküldtük. 

220 Nagy Józsefné kérelme 
A szerződés aláírásra került 

221 Tájékoztatás követelések állományáról 
Végrehajtás folyamatos 

222 Együttműködés lehetősége 
A vállalkozás értestület a döntésről. Be szeretne mutatkozni a testületnek. 

223 Pénzforgalmi számlaszerződés jóváhagyása 
A szerződés aláírásra került 

224 Banki terminál igénylésének lehetősége 
A megrendelés megtörtént 

225 TKM döntések 
A Pénzügyi és Szolgáltatási Csoport a határozatokat megkapta, az elszámolások érke-
zését követően a kifizetések megtörténtek, egy esetben a határidő még nem járt le. 

 
 

Egyebekben elhangzottak és korábbi döntések végrehajtása:  
 

Megválaszolatlan kérdés nem volt. 
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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. október 24-i ülésén az alábbi részletezés szerint 21 db határozatot hozott: 
 

Megnevezés Döntés szám  Biztosított támogatás 
Ft 

Települési támogatás megállapítása    
- -       támogatott kérelem 18 db 293.000 Ft 

- -       elutasított kérelem - - 
           Döntés összesen: 18 db 293.000 Ft 
Szociális étkezés lakóhelyre történő kiszállítása 
iránti kérelem   

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

           Döntés összesen: 1 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: 21 db 368.000 Ft 
  
 
   
 

Rétság, 2018. november 15. 
 

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


