
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISEL�-TESTÜLETE 
2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 

www.retsag.hu  Email: hivatal@retsag.hu 
 
 

 

1 oldal a 3 oldalból 

 

Előterjesztést készítette: Fodor Rita Mária          Előterjesztő: Hegedűs Ferenc 
polgármester 
BESZÁMOLÓ A TESTÜLET LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATINAK VÉGRE-

HAJTÁSÁRÓL ÉS AZ ÁTRUHÁZOTT HATÁSKÖRBEN HOZOTT DÖNTÉSEKRŐL 
 

ELŐTERJESZTÉS 
a képviselő-testület 2019. február 22-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. 
 
1/ 2019. évi költségvetési rendelet megalkotását megalapozó döntések 

A 2019. évi költségvetés jóváhagyása jelen ülés napirendje 
2/  Megállapodás jóváhagyása – lakossági hulladékszállítás díjának támogatására 

A megállapodás részünkről aláírásra került. Egyeztetés folyik a szolgáltató, a közre-
működő szervezet és közöttem az önkormányzati támogatás  

3/ Iskolai körzethatárok véleményezése (2019/20) 
A jóváhagyó határozat megküldésre került a kérelmezőnek. 

4/ Sebességmérő integritásának lehetősége a közlekedési lámpába 
Halasztó döntés született. 

5/ Téli rezsicsökkentéssel kapcsolatos döntés végrehajtásával elvégzendő feladataink 
A módosítási kérelmek határideje még nem járt le. Van olyan jelzés is, hogy a módosí-
tás érinteni fogja a gázpalackot igénylők névjegyzékét is. 

6/ Rózsa Attila szerződés-módosítási kérelme 
A szerződés-módosítások az önkormányzat és a hivatal részéről aláírásra kerülte, az 
intézmények értesültek a döntésről. 

7/ Majoros Sándor megbízási szerződés módosítási kérelme 
A szerződés módosítás aláírásra került. 

8/ Marton Szakértő Kft. szerződés módosítási kérelme 
A szerződés módosítás aláírásra került 

9/ Közútkezelői hozzájárulás kérése – ÉMÁSZ Hálózati Kft. 
A határozat a kérelmező részére megküldésre került.  

10/ Tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás kérése – MÁTRA Phone Kft. 
A szerződés módosítás aláírásra került 

11/ Tulajdonosi hozzájárulás kérése – 209/10. hrsz-ú ingatlan 
A szerződés módosítás aláírásra került 
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12/ Főkefe Kft. Bérleti szerződése 
A szerződés aláírásra került 

13/ Polgármester 2019. évi szabadság ütemezési tervének jóváhagyása 
Végrehajtás folyamatos. 

14/ Közfoglalkoztatási hatósági szerződés megkötésének engedélyezése 
A szerződés aláírásra került 

15/ Térfigyelő kamerarendszer bővítéséhez szükséges ÉMÁSZ szerződések jóváhagyása 
A szerződés aláírásra került 

16/ Hesz Henriette kérelme 
Végrehajtás folyamatban, egyeztetünk a Földhivatallal. 
 

17/ Rétsági Árpád Egylet 2018. évi támogatás-módosítási kérelme 
A szerződés módosítás aláírásra került 

18/ TKM kérelem 
Az érintettek értesültek a döntésről. 

19/ Rétság, Rózsavölgy u. 2-8. számú társasház előtti közterületeken lévő járdák felújítá-
sa, parkoló helyek kialakítása és parkosítás 
Kovács Miklós értesült a döntésről. 

20/ Önkormányzatnak okozott kár rendezése érdekében tulajdonosi döntés meghozatala 
A beérkezett dokumentumok ismeretében jelen ülés napirendje. 

21/ Közlekedésfejlesztési pályázat közbeszerzési eljárásánsak megindításához szüksé-
ges tulajdonosi döntés meghozatala 
A pályázat előkészítése előrehaladott állapotban van. 

22/ Bölcsőde pályázat elkészült tervének jóváhagyása, a benyújtandó pályázat vélemé-
nyezése 
A pályázat előkészítése előrehaladott állapotban van. 

 
 
A Szervezeti és Működési Szabályzat 22. § (3) bekezdés b) pontja alapján a lejárt határidejű 
határozatok végrehajtásáról az alábbiak szerint adok számot.  
  
Szociális Bizottság 2019. január 22-i ülésén az alábbi részletezés szerint 12 db határoza-
tot hozott: 
 

Megnevezés Döntés szám  Biztosított támoga-
tás Ft 

Települési támogatás megállapítása     
- -       támogatott kérelem 7 db 96.000 Ft 

- -       elutasított kérelem - - 
           Döntés összesen: 7 db 96.000 Ft 
Temetési Települési támogatás - - 

- -       támogatott kérelem 3 db 150.000 Ft 

- -       elutasított kérelem 1 db - 
           Döntés összesen: 4 db 150.000 Ft 
Születési települési támogatás - - 

- -       támogatott kérelem 1 db 25.000 Ft 

- -       elutasított kérelem - - 
           Döntés összesen: 1 db 25.000 Ft 
           Döntés összesen: 12 db 271.000 Ft 

 
Rétság, 2019. január 15. 
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    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.  


