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

SEKRŐL 
 

ELŐTERJESZTÉS 
a képviselő-testület 2019. augusztus 30-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. 
 
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.  
 

Hat.száma Határozat tárgya Végrehajtás 

118     -
119 

Balassagyarmati Hivatásos Tűzoltóság 
és Katasztrófavédelmi Kirendeltség 

beszámolója  
A beszámoló  elfogadásra került 

120 Rétsági Rendőrkapitányság beszámoló-
ja A beszámoló  elfogadásra került 

121 Nyári diákmunka program lehetősége 
A program elindult, érdeklődés minimális

122 Bölcsőde pályázaton indulás lehetősé-
ge további határozatok, döntések születtek

123 Közvilágítás korábbi szerződés felmon-
dásának elfogadása, új szerződés 
megkötése 

Az új szerződés megkötésre került. 

124 Tulajdonosi hozzájárulási kérelmek 
A kérelmező értesítése megtörtént. 

125 CSGYK pótelőirányzat kérése A pótelőirányzat biztosításra került, de a 
dolgozó nem kötött munkaszerződést az 

intézménnyel. 
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126 CSGYK 2018. évi beszámolója 
A beszámoló elfogadásra került. 

127 Óvoda 2018-2019 nevelési érvről készí-
tett beszámolója A beszámoló elfogadásra került. 

128 Munkavédelmi szabályzat elfogadása 
(Óvoda) Az intézményvezető értesült a döntésről

129 Szent István napi rendezvény szerző-
déseinek jóváhagyása Az intézményvezető értesült a döntésről

130 VMKK kérelme párhuzamos foglalkoz-
tatásra Az intézményvezető értesült a döntésről

131 Szabó Tiborné és Majer János kérelme A határidő még nem telt le 
132 Mosolyért Közhasznú Egyesület kérel-

me 
A támogatási megállapodás részünkről 

aláírásra került 
133 TKM kérelmek Támogatási szerződések megkötésre 

kerültek. 
134 Társulási megállapodás jóváhagyása 

(hulladékgazdálkodási) 
A határozat megküldésre került a Váci 

Polgármesteri Hivatal részére 
135 Tulajdonosi hozzájárulási kérelem A kérelmező értesült a döntésről 

(villamosenergia ellátás) 
136 Takarék u. 1. szám alatti épület és a 

Nyárfa u. közötti csatornafelújítás szük-
ségessége 

A munka elvégzésre, számlázásra ke-
rült. 

137 Fűnyírótraktor javítására pótelőirányzat 
biztosítása Határidő még nem telt le. 

138 HÉSZ mellékletének módosítása  
139 Bölcsőde pályázat elkészítésére áraján-

latok kérése 
Az ajánlatkérések megtörténtek, elbírá-

lásra kerültek 
140 Zöld város pályázat 3. számú mellékle-

tének módosítása 
A projektmenedzsment és a MÁK részé-

re megküldtük a kérelmet 
141 Szociális tüzelőanyag igénylésé A pályázat benyújtása megtörtént 
142 Nyilvános illemhely üzemeltetésére 

pályázat kiírása Az 1. pályázat eredménytelen volt. 

143 Tervezői szerződés utólagos jóváha-
gyása (KRESZ ivóvízbekötés)  nincs teendő 

144 Bánkuti Károly és neje kérelme A kérelmező értesült a döntésről. A 
DMRV kamerával megnézeti a kritikus 
területet, ezt követően szakvéleményt 

küld.  
145 Döntés kötelező védőnői illetményeme-

lés fedezetének biztosításáról 
A módosított átsorolások elkészültek, a 
költségvetés módosítás határideje még 

nem telt le. 
146 Napvitorla beszerzése a KRESZ parkba A fafödém elkészülte után célszerű 

megrendelni a vitorlát 
147 KBB létrehozása közterület rendezés 

közbeszerzésre A testület elfogadta a javaslatot. 

148 Bölcsőde pályázat megalapozó doku-
mentumra érkezett árajánlatok elbírálá-
sa 

A bírálat megtörtént, a vállalkozói szer-
ződés aláírásra került. 
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149 Rózsavölgy u. 2-8. számú ingatlanok 
előtti közterületrendezés közbeszerzési 
dokumentumainak jóváhagyása 

A közbeszerzési szakértő értesült a dön-
tésről, közbeszerzési eljárás elindult 

150 Közfoglalkoztatási hatósági szerződés 
jóváhagyása A szerződés megkötésre került. 

151 Szabó Miklós tulajdonosi hozzájárulás 
kérelme A kérelmező értesült a döntésről. 

152 Zöld város pályázat közbeszerzési do-
kumentációinak jóváhagyása Közbeszerző értesült a döntésről 

153 Polgárőr nap támogatása A támogatásról a megállapodás megkö-
tésre 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. július 23-i ülésén az alábbi részletezés szerint 33 db határozatot hozott: 
 

Megnevezés Döntés szám  Biztosított támogatás 
Ft 

Települési támogatás megállapítása    
- -       támogatott kérelem 26 db 303.000 Ft 

- -       elutasított kérelem   
           Döntés összesen: 26 db 303.000 Ft 
Szociális étkezés engedélyezése és térítési díj 
megállapítása   

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

           Döntés összesen: 1 - 
Temetési Települési támogatás - - 

- -       támogatott kérelem 4 400.000 
- -       elutasított kérelem - - 

           Döntés összesen: 4 400.000 
Születési települési támogatás - - 

- -       támogatott kérelem 1 60.000 
- -       elutasított kérelem  - 

           Döntés összesen:                         1               60.000 
           Döntés összesen: 32 db 763.000 Ft 
  
 
A Szociális Bizottság a 205/2019. (VII.23.) számú határozatával 16 főt javasolt az Önkormányzatnak  
közfoglalkoztatásban történő foglalkoztatásra. 
 

 
Rétság, 2019. augusztus 23. 

    Hegedűs Ferenc 
       polgármester 
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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.  


