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10. számú 
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
 

Készült: 2010. március 30-án Rétság Város Polgármesteri Hivatalának hivatalos 
helyiségében 
Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint 
Tárgy: Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010.március 30-i 
második rendkívüli ülése. 
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Tisztelettel köszöntöm a képviselő-testületet! 
Megállapítom, hogy az ülés 9 fő jelenlétével határozatképes, az ülést megnyitom.  
Jegyzőkönyvi hitelesítőknek az előbb elhangzottak alapján javaslom dr.Katona 
Ernő alpolgármester urat és Majnik László képviselő urat. 
 

Rétság Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 
egyöntetű igen szavazattal a jegyzőkönyvi hitelesítőnek 
Dr.Katona Ernő és Majnik László képviselőket jelöli ki.  

 
Mezőfi Zoltán polgármester: Egyetlen napirendi pontunk a 2010.évi költségvetési 
rendelet megalkotása, ennek elfogadásáról szíveskedjenek szavazni. 
 

Rétság Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 
igen 1 tartózkodás szavazattal az ülés napirendjét az 
alábbiak szerint állapítja meg:  
 
1.) Előterjesztés az Önkormányzat 2010.évi költségvetési 

rendeletének megvitatása  
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Tisztelt Képviselő-testület! Kérdésem, hogy a 
költségvetésről kívánnak-e névszerinti szavazást? Aki egyetért, kérem szavazzon! 

 
Rétság város Önkormányzatának képviselő-testülete a 
2010.évi költségvetési rendelet elfogadásáról 9 egyöntetű 
igen szavazattal névszerinti szavazás keretében kíván 
dönteni. 

 
Mezőfi Zoltán polgármester: Hegedűs Ferenc képviselő úrnak van javaslata. 
Átadom a szót! 
 
Hegedűs Ferenc képviselő: Tisztelt Képviselő-testület! Javaslom azt elfogadtatni, 
hogy a működési költségekből - amit bizottsági ülésen is megszavaztunk - 54 
millió Ft-ot  - hiszen a rendelet-tervezetben a bevétel 526 millió Ft a kiadás 578 
millió Ft , - ezt a mínuszt tegyük rendbe, és 54 millió Ft zárolásával fogadjuk el a  
költségvetést. Év közben ara törekszünk az intézményeknél, hogy ez 
megvalósuljon. 
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Mezőfi Zoltán polgármester:  A záradék úgy szól, hogy csak a képviselő-testület 
hozzájárulásával használható fel ez az összeg. Nekem lenne még egy módosító 
javaslatom. Javaslom, hogy 2010.május 01-től  a Művelődési ház esetében egy 8 
órás, és egy 5,5  órás státusz kerüljön megszüntetésre! Sorrendben, tehát aki 
Hegedűs úr javaslatával egyetért a 10 % dologi és személyi zárolásával, kérem, 
szavazzon!  

Rétság Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 
igen  2 tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 

                                      70./2010. (III.30.) kt. határozat 
Rétság Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
2010.évi költségvetés tervezése kapcsán a működési 
költség 10 %-os, összességében 54 millió Ft-tal történő 
zárolása mellett dönt. A zárolt keret csak a képviselő-
testület külön felhatalmazása alapján használható fel. 
 
Határidő: költségvetési tervezetbe történő beépítésre 
azonnal 

Felelős: Fejes Zsolt jegyző 

 

Mezőfi Zoltán polgármester:Aki egyetért a Művelődési ház létszámcsökkentésére 
tett javaslatommal, kérem, szavazzon! 

Rétság Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 
igen 4 tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 

                                      71./2010. (III.30.) kt. határozat 
Rétság Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Polgármester úr 2010. évi költségvetés hiányának 
csökkentése érdekében tett javaslatát megtárgyalta, és az a 
részmunkaidős (napi 5,5 óra munkaidő) takarítói álláshely 
valamint a pénztáros- adminisztrátor (napi 8 óra 
munkaidő) státusz 2010. május 1 naptól történő 
megszüntetését elutasítja. 

Határidő: költségvetési tervezetbe történő beépítésre 
azonnal 

Felelős: Fejes Zsolt jegyző 
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Mezőfi Zoltán polgármester: Akkor az előzőekben elhangzottak szerint 
névszerinti szavazás következik a 2010.évi költségvetési rendelet megalkotásáról! 
Kérem, aljegyző asszony olvassa fel a neveket, jól érthető választ kérek a Tisztelt 
Képviselőktől! 

 

Névszerinti szavazás: 

 

név szavazat 
Mezőfi Zoltán polgármester igen 
dr.Katona József alpolgármester igen 
Drajkó Vilmosné képviselő igen 
Fodor László  képviselő igen 
Gál Gábor képviselő                    igen 
Hegedűs Ferenc képviselő igen 
Jávorka János képviselő      tartózkodom 
Majnik László képviselő      tartózkodom 
dr.Tóth Mária képviselő igen 

 
 

Rétság Város Önkormányzatának  Képviselő-testülete   
7 igen és 2 tartózkodás szavazattal a 2010.évi 
költségvetésről szóló 6./2010.(IV.  .) rendeletét 
megalkotta. 

 

Mezőfi Zoltán polgármester: Köszönöm a részvételt Az ülést bezárom.  
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Kmf. 
 
 
 
                      M e z ő f i  Zoltán                                                   F e j e s   Zsolt 
                            polgármester                                                            jegyző 
 
 
 
 
                     dr.K a t o n  a  Ernő                                          M a j n i k  László 
                  jegyzőkönyvi hitelesítő                                       jegyzőkönyvi hitelesítő 
 
 


