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BESZÁMOLÓ A TESTÜLET LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATINAK VÉG-
REHAJTÁSÁRÓL ÉS AZ ÁTRUHÁZOTT HATÁSKÖRBEN HOZOTT DÖNTÉ-

SEKRŐL 
 

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. 
 
23 2019. évi költségvetési rendelet megalkotása 

A rendelet kihirdetése megtörtént, végrehajtás folyamatos 
24 2019. évi közbeszerzési terv elfogadása 

Nyilvánosságra hozatal megtörtént, végrehajtás folyamatos 
25 Közfoglalkoztatási hatósági szerződés megkötésének engedélyezése 

A szerződéskötés, a dolgozók felvétele megtörtént, végrehajtás folyamatos 
26 Nemzetiségi Önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálata 

Az aláírás részünkről megtörtént, a nemzetiségi önkormányzatok elnökei megkapták az 
aláírandó példányokat. 

27 Cafeteria szabályzat elfogadása 
Végrehajtás folyamatos 

28 Közbeszerzési Előkészítő Bizottság tagjainak megválasztása (Közlekedésfejlesztési 
pályázat) 
Végrehajtás folyamatos. 

29 Vízkorlátozási Intézkedési terv jóváhagyása 
A dokumentáció aláírása megtörtént. 

30 Pályázat kiírása Sport és civil szervezetek támogatására I. 
A beérkezett pályázatok a mai ülés napirendje 

31 Pályázat kiírása Sport és civil szervezetek támogatására II. 
A beérkezett pályázatok a mai ülés napirendje 

32 Pályázat kiírása Sport és civil szervezetek támogatására III. 
A beérkezett pályázatok a mai ülés napirendje 

33 Nyárfa úton lévő lépcsőfeljáró és szemeteskuka tároló helyek pótmunkáinak megrende-
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lése 
A beérkezett szerződés-tervezet a mai ülés napirendje 

34 A Rétsági Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2018. évi beszámolója 
A beszámoló elfogadásra került. 

35 A Rétsági Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2018. évi támogatás megállapítás módosítási 
kérelme 
A megállapodás aláírásra került. 

36 A Rétsági Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2019. évi támogatás kérelme 
A megállapodás aláírásra került. 

37 A Rétsági Polgárőr Egyesület támogatás megállapodás módosítási kérelme 
A megállapodás aláírásra került. 

38 A Váci Útépítő Kft. szerződés módosítási kérelme 
A megállapodás aláírásra került. 

39 Buszváróval kapcsolatos döntés meghozatala 
A kapcsolat a szállítóvállalkozással felvételre került. 

40 Házasságkötő terem függönyeinek cseréje 
A függönyök megérkeztek. A házasságkötő terem kifestése és az új függönyök felraká-
sát követően a helyiség kulturált lett. 

41 Díj felajánlás a Nógrád Megyei Őszi Tárlatra 
A határidő még nem járt le. 

42 Kérelem álláshely zárolásának feloldására 
A személyi változásokból 1 lerendeződött, a másik esetben április 1. lesz a végrehajtás 
dátuma. 

43 Önkormányzatnak okozott kár rendezése érdekében tulajdonosi döntés meghozatala 
A károkozó felajánlotta a kárként megjelölt 6 m3 fát, elhozatala a napokban megtörté-
nik. 

44 Delegálás az Észak- Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és 
Környezetvédelmi Önkormányzati társulási tanácsba 
A döntésről készült határozat a kérelmezőnek megküldésre került. 

45 Tulajdonosi döntés meghozatala (024 hrsz-en gallyazási munkák) 
A döntésről készült határozat a kérelmezőnek megküldésre került. 

46 Közbeszerzési dokumentációk jóváhagyása 
A közbeszerzés elindult. 

47 Határozat meghozatala a „Bölcsőde fejlesztési program 2018.” nevű pályázathoz 
A pályázat benyújtásra került 

 
 
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 2019. február 28-i ülésén az alábbi részletezés szerint 1 db határozatot hozott: 

Megnevezés Döntés szám  Biztosított támogatás 
Ft 

Települési támogatás megállapítása    
- -       támogatott kérelem 1 db 100.000 Ft 

- -       elutasított kérelem - - 
           Döntés összesen: 1 db 100.000 Ft 
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  Szociális Bizottság 2019. február 19-i ülésén az alábbi részletezés szerint 32 db határozatot hozott: 
 

Megnevezés Döntés szám Biztosított támogatás 
Ft 

Települési támogatás megállapítása    
- -       támogatott kérelem 19 db 192.000 Ft 

- -       elutasított kérelem - - 
           Döntés összesen: 19 db 192.000 Ft 
Szociális étkezés lakóhelyre történő kiszállítása iránti kérelem   

- -       támogatott kérelem (felülvizsgálat) 3 db - 
- -       elutasított kérelem - - 

           Döntés összesen: 3 db - 
Temetési Települési támogatás - - 

- -       támogatott kérelem 5 db 250.000 Ft 
- -       elutasított kérelem - - 

           Döntés összesen: 5 db 250.000 Ft 
Születési települési támogatás - - 

- -       támogatott kérelem 2 db 50.000 Ft 
- -       elutasított kérelem - - 

           Döntés összesen: 2 db 50.000 Ft 
           Döntés összesen: 29 db 492.000 Ft 
  
A Szociális Bizottság 13/2019. (II.19.) számú határozatával javasolta a Képviselő-testületnek „Gyer-
mek- és szociális étkeztetés, valamint szociális ellátás 2019. évi díjának megállapításáról” szóló elő-
terjesztés elfogadását. 
 
A Bizottság a 14/2019. (II.19.) számú határozatával a „2019. évi költségvetési rendelet megalkotásá-
ról” szóló előterjesztést 4 egyöntetű igen szavazattal javasolta a Képviselő-testületnek megtárgyalás-
ra és elfogadásra. 
 
A Szociális Bizottság a 44/2019. (II.19.) számú határozatával 15 főt javasolt az Önkormányzatnak 
2019. március 1-től 2019. augusztus 31-ig 6 hónap időtartamra közfoglalkoztatásban történő foglal-
koztatásra. 
 

Rétság, 2019. március 21. 
    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.  


