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Előterjesztést készítette: Fodor Rita Mária          Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 
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. 
 
225-ig beszámolva 
 
226 Beszámoló a 2018. évi költségvetés háromnegyedéves teljesítéséről 

Határidő: folyamatos 
227 Bursa Hungarica pályázatok elbírálása 

Határidő előtt az értesítések megtörténtek, kifizetések 2019. évben esedékesek. 
228 2019. évi adómértékek megállapítása 

Az adórendelet előterjesztésre került jelen ülésre 
229 2019. évi földhaszonbér megállapítása 

Nincs teendő 
230 Partnerségi egyeztetés lezárása 

A tervező részére a szükséges dokumentumok átadásra kerültek, a továbbiakat intézi a 
főépítésszel. 

231 Geodétai munkákra – árajánlat és szerződéstervezetek elfogadása 
A szerződések aláírása részünkről megtörtént. 

232 2019. évi START munkaprogramban való részvétel 
Nincs további teendő 

233 Szociális tűzifa szállításával kapcsolatos szerződések utólagos jóváhagyása 
Nincs további teendő.. 

234 Tulajdonosi hozzájárulás megadása – ÉMÁSZ 
A tulajdonosi hozzájárulás megadásra került. 

235 Szerződéskötés jóváhagyása - T Systems által benyújtott internet és telefon 
            ajánlat a Városi Művelődési Központ és Könyvtárban 
Az intézményvezető értesült a döntésről 
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236 Hangár bérbeadásának lehetősége 
Végrehajtás folyamatos 

237 Irattár rendezésének lehetősége II. 
A szerződés jelen ülés anyaga 

238 Jegyzői kérelem 
Határidő még nem járt le 

239 Szunyogh Pálné kérelme 
A bérleti szerződés részünkről aláírásra került. 

240 Egyeztetés a temetőből kitermelt haszonfa értékéről 
A vállalkozói szerződés mindkét fél részéről aláírásra került. 

241 128/2018.(VI.29.) Kt. határozat módosítása 
A Rétsági Polgárőr Egyesülettel a megállapodás módosítás megtörtént. 

 
 

Egyebekben elhangzottak és korábbi döntések végrehajtása:  
 

- A város ünnepi dekorációja elkészült, a karácsonyi díszkivilágítással együtt, 
- VMKK fűtés szivattyúcsere beszerelést tudomásul vettük 
- Bölcsőde pályázat 2020. dec. 31-ig kell megépíteni: tudomásul vettük 
- Mozgáskorlátozott nem tud elmennyi a kismotorral a járdán Nyárfa utcában: a 

mozgáskorlátozottak által használt kismotorok nagymértékű szaporodása to-
vábbi problémákat vet fel, ezzel a kérdéssel 2019. évben mindenképp foglal-
kozni szükséges.  

- Zöld város pályázat megvalósítási tanulmánya elkészült. 
- Zöld város pályázat építési engedélyezési eljárásban hiánypótlást kell teljesíteni. 
- A Mikszáth utca csapadékvíz elvezetésére a tervezői javaslat megérkezett, az előter-

jesztést elkészítettük. 
 
 
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. november 20-i ülésén az alábbi részletezés szerint 7 db határozatot hozott: 
 

Megnevezés Döntés szám  Biztosított támogatás Ft 
Települési támogatás megállapítása    

- -       támogatott kérelem 3 db 25.000 Ft 

- -       elutasított kérelem - - 
           Döntés összesen: 3 db 25.000 Ft 
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: 5 db 100.000 Ft 
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A Szociális Bizottság a Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat 2019. évi fordulójához a 206/2018. 
(XI.20.) számú határozata alapján javasolta a Képviselő-testületnek a 2018. évi költségvetésben, 10 
hónapra 16 „A” tipusú pályázatra 1.220.000 Ft fedezetet biztosítását és a pályázatok támogatását.  
 
A Szociális Bizottság néhai Oláh Sándor, 2651 Rétság, Mező u. 32. szám alatti lakos részére a 
212/2018. (XI. 20.) számú határozatával 2018. október 29. napjával a szociális étkezésre való jogo-
sultságot megszüntette. 
 
A Szociális Bizottság 213/2018. (XI.21.) számú határozatával 72 személy részére 1 m³, 38 személy 
részére 2 m³ szociális célú tűzifa támogatást állapított meg, vissza nem térítendő természetbeni jutta-
tásként. 
 
 

Rétság, 2018. december 7. 
 

    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.  


