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BESZÁMOLÓ A TESTÜLET LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATINAK 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. 
 
241-ig beszámolva 
 
242/2018.(XII. 04.) KT. határozat: Döntés bölcsődepályázat benyújtásáról 
A tervező és a pályázatíró értesült a döntésről. 
 
243/2018.(XII. 04.) KT. határozat: Támogatási Szerződés 1. számú módosítása (Zöld város) 
A szerződés módosításra aláírásra került.  
 
244/2018.(XII. 04.) KT. határozat: Szerződés jóváhagyása (közúti biztonsági audit lefolytatá-
sára) 
A szerződés aláírásra került. A javaslat megküldésre került a tervezőnek 
 
245/2018.(XII. 04.) KT. határozat: Delegálás lehetősége az Arany János Tehetséggondozó 
programba 
A kérelmező értesítése megtörtént. 
 
246/2018.(XII.14.) KT. határozat: A Képviselő-testület 2019. évi munkaterve 
Végrehajtás folyamatos. 
 
247/2018.(XII.14.) KT. határozat: Megbízási szerződés jóváhagyása (Irattárrendezés II. 
ütem) 
A szerződés aláírása megtörtént. 
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248/2018.(XII.14.) KT. határozat: 2019. évi belső ellenőrzési terv 
Végrehajtás folyamatos 
 
249/2018.(XII.14.) KT. határozat: Szerződések jóváhagyása (Gyermekszínház) 
Az intézményvezető értesült a döntésről. 
 
250/2018.(XII.14.) KT. határozat: Szerződések jóváhagyása (EFI) 
Az intézményvezető értesült a döntésről. 
 
251/2018.(XII.14.) KT. határozat: Család- és Gyermekjóléti Központ kiegészített szakmai 
programjának jóváhagyása 
Az intézményvezető értesült a döntésről. 
 
252/2018.(XII.14.) KT. határozat: Vállalkozási szerződés jóváhagyása (szociális tűzifa ház-
hoz szállítása) 
Az önkormányzat részéről aláírásra került a szerződés, a vállalkozó még nem küldte vissza a 
példányokat. 
 
253/2018.(XII.14.) KT. határozat: 189/2018.(IX.28.) KT. határozat visszavonása 
Nincs további teendő 
 
254/2018.(XII.14.) KT. határozat: Buszváróval kapcsolatos panasz 
Végrehajtás folyamatos 
 
255/2018.(XII.14.) KT. határozat: Tervezési szolgáltatási szerződés 1. számú módosítás 
A szerződés mindkét részről aláírásra került. 
 
256/2018.(XII.14.) KT. határozat: Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadása 
Hatályba lépett 
 
257/2018.(XII.14.) KT. határozat: A város közterületein meglévő fordulók, bejárók, zúzott 
kővel történő, ideiglenes kijavítása 
A kő leszállítása megtörtént, depózása megtörtént. 
 
 

Egyebekben elhangzottak és korábbi döntések végrehajtása:  
 

- A cserélendő KRESZ táblák elkészültek, problémát a 4 db 4 m-es oszlop Rétságra 
szállítása okoz. 

- Zöld város pályázat építési engedélye megérkezett. 
- Közlekedésfejlesztési pályázat építése engedélye jogerős  
- Törvényességi felhívást kaptunk a HÉSZ felülvizsgálatára. Újabb határidő 2019. de-

cember 31. Törvényességi referensünkkel egyeztetve elmondta, hogy az országos 
rendezési terv a közelmúltban készült el, majd ezt követi a megyei RT, majd a sor 
végén lehet elkészíteni a települési Rt-ket. A határidő hosszabbítás automatikus volt 
a Kormányhivatal részéről. 

- A 2018/2019. évre megvásárolt útszóró só elfogyott, újabb szállítmányt megrendel-
tük.  
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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. december 11-i ülésén az alábbi részletezés szerint 124 db határozatot ho-
zott: 
 

Megnevezés Döntés szám  Biztosított támogatás 
Ft 

Települési támogatás megállapítása    
- -       támogatott kérelem 123 db 1.444.000 Ft 

- -       elutasított kérelem - - 
           Döntés összesen: 123 db 1.444.000 Ft 
Születési települési támogatás - - 

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

           Döntés összesen: 1 db 25.000 Ft 
           Döntés összesen: 124 db 1.469.000 Ft 
  
 

Rétság, 2019. január 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 
 

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


