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9. 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 
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. Ha más javaslat nincs, akkor  ennek elfogadásáról 
szíveskedjenek szavazni! 
 

Rétság Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 
egyöntetű igen szavazattal az ülés napirendjét az alábbiak 
szerint állapítja meg:  
 
1.) Előterjesztés az Önkormányzat 2010.évi költségvetési 

rendeletének megvitatása  
 

 
Mezőfi Zoltán polgármester: Tisztelt Képviselő-testület! A napirendi pontot a 
bizottság megtárgyalta, átadom a szót Jávorka János elnök úrnak. 
 
Jávorka János képviselő, PTB elnöke: Tisztelt Képviselő-testület! A Bizottság 8 
fővel határozatképes volt. A Pénzügyi- és Településfejlesztési Bizottság ülését a 
mai testületi ülést megelőzően tartotta, melyen részt vettek az Államigazgatási 
Hivatal és a Magyar Állam Kincstár szakértő, név szerint Dr. Nagy Zsuzsanna 
kirendeltség-vezető, Dr. Lukács Ferenc és Dr.Illés Sándor urak, valamint az 
Államkincstár részéről dr. Illésné Sándor Katalint. Röviden elmondták a 
véleményüket, hogy a költségvetés el nem fogadásával milyen következményekre  
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számíthat az önkormányzat. Dr. Nagy Zsuzsanna kirendeltség-vezető elmondta, 
hogy a képviselő-testület felelőssége a költségvetés elfogadása. Amennyiben nem  
alkotja meg rendeletét, úgy az önkormányzat mulasztásos törvénysértést követ el. 
Az is nagyon őszintén elmondta, hogy különösebb szankciókat az Államigazgatási 
Hivatal nem tud az önkormányzattal szemben alkalmazni. Bírósághoz nem 
szándékoznak fordulni, gyakorlatilag a képviselő-testület felelőssége a rendelet 
megalkotása. Kiemelte ő is, és más hozzászóló is, hogy mi van akkor, ha a  
képviselő-testület nem fogadja el a költségvetést? Április 1-től az állami 
feladatokat el kell látni, de a normatívákat nem igényelheti le az önkormányzat.  
Az önkormányzat  a  saját bevételeit használhatja fel,  ez a költségvetés 40 % -át 
teszi ki. Ezt is gyakorlatilag úgy, hogy az előző évi költségvetés 1/12-ed részének 
megfelelően lehet kiadási tételeket teljesíteni. Lehetőség volt a bizottság tagjainak 
részéről hozzászólásra, vagy kérdésre. Egy hozzászólás volt Hegedűs képviselő úr 
részéről, aki röviden összefoglalta, hogy a megjelent vendégektől szépet és jót 
hallott Rétság önkormányzatáról. Három évig ő volt a pénzügyi bizottság elnöke. 
Rétságnak több százmillió Ft-os bevétele van az adókból, azonban rosszul 
gazdálkodott ezzel az önkormányzat. Sok probléma van, mert az intézmények 
jelentős része felújításra szorulna, és az előző években ebben nem történt semmi. 
Képviselő úr elmondta véleményét, kérte, hogy polgármester úr, és az 
intézményvezetők a tervezés során üljenek le és egyeztessenek a 
költségcsökkentésről, mely nem történt meg. Elmondta a költségvetéssel 
kapcsolatos dilemmáit, elmondta, hogy szerinte sokat költöttünk az egészségügyi 
intézményekre. A szakorvosi szolgálatot emelte ki, ahol 8 millió Ft az 
önkormányzat hozzájárulása. Az óvodánál is több gyerekre fizetünk, mint a mi 
ahányan a gyakorlatban óvodába járnak. Véleménye szerint az első ciklusban volt 
egy rossz döntés, amely a telephely megvásárlásból adódott, itt 76 millió Ft került 
elköltésre az önkormányzat részéről. A Bizottság a következő javaslatokat teszi a 
képviselő-testületnek: 

• uranfal és előtető valósuljon meg a tervezett összeggel 4 igen és 4 nem 
szavazattal a bizottság nem támogatta a javaslatot, én javaslom, gondolják ezt 
meg; 

• egészségügyi ellátásra 22 millió Ft támogatás van, Járóbetegen 21 millió Ft, 
ha ez megvalósul, az időarányos részt le kell vonni. 3,6 millió Ft levehető a 22 
millió Ft-ból. Ezt a javaslatot 6 igen és 2 tartózkodás szavazattal támogatta a 
bizottság; 

• Járóbetegnék 17mFt többletköltségre fedezet a tartalékkeretbe. Ezt a Kft 
gazdálkodja ki, ezt vegyük ki a költségvetésből 5 igen és 3 tartózkodás 
szavazattal javasolja a bizottság a testületnek; 

• egyházak támogatását javasolja 500 000Ft-al csökkenteni. 3 igen, 4 nem,1 
tartózkodás szavazattal nem támogatta a  bizottság a  javaslatot; 

 
 
 
 
 



3 

 

 
 
 
 

• óvoda gépészeti fejlesztés 2,6mFt-tal kerüljön vissza. 5 igen és 3 tartózkodás 
szavazattal javasolja a  képviselő-testületnek; 

• összes intézményi költségvetésben a  dologi kiadás 21 millió Ft-tal, személyi  
kiadás 32 millió Ft-tal összesen: 54 millió Ft-tal zárolásra kerüljön  5 igen és 
3 tartózkodás szavazattal javasolja a  képviselő-testületnek 

• Bursa  Hungarica ösztöndíj pályázat keretét 100 000 Ft-tal megemelni 8 igen 
szavazattal javasolja a  képviselő-testületnek. 

Összességében a Bizottság az előterjesztés ezekkel a módosításokkal történő 
elfogadásáról 4 igen, 4 tartózkodás szavazattal nem döntött. Köszönöm! 
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Kérdés, vélemény? Nincs vélemény! Akkor először 
a bizottság javaslatát fogom szavaztatni. 
 

Rétság Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
alábbi határozatot hozza: 
 

                65./2010. (III.30.) kt. határozat 
Rétság Város Önkormányzatának képviselő-testülete a 
2010.évi költségvetés tervezéshez a Pénzügyi és 
településfejlesztési Bizottság javaslatát, miszerint az 

• urnafal maradjon az eredeti tervezet szerint a 
költségvetésbe 6 igen 1 nem 2 tartózkodás szavazattal 
elfogadta; 

• óvoda gépészeti fejlesztés 2,6mFt-tal kerüljön  tervezésre 
a költségvetésben 6 igen 3 tartózkodás szavazattal 
elfogadta 

• egészségügyi ellátás költségét 3,6 millió Ft –tal 
csökkenteni kell 6 igen 2 nem 1 tartózkodás szavazattal 
elfogadta 

• Járóbeteg Ellátás szakfeladaton 17mFt-tal csökkenti a 
költségvetést 6 igen 3 tartózkodás szavazattal elfogadta 

• egyházak támogatásának 500 000 Ft-tal történő 
csökkentését összességében  1 millió Ft-ra  2igen, 5 nem, 
2 tartózkodás szavazattal  elutasította 

• összes intézményi költségvetés dologi  kiadásai 21 
millió Ft-tal, személyi  kiadásai 32 millió Ft-tal 
összességében 54 millió Ft-tal zárolásra kerüljön,ezt 
csak a képviselő-testület külön döntésével lehet 
felhasználni 5 igen 4 tartózkodás szavazattal  nem fogadja 
el 
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• Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat költségének 100.000 
Ft-tal történő emelését 9 igen szavazattal elfogadja 
 
Határidő: költségvetési tervezetbe történő beépítésre 
azonnal 
Felelős: Fejes Zsolt jegyző 

 
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Kérem, hogy a költségvetést módosító javaslataimat 
tartalmazó határozati javaslatokról döntsenek! 
 

Rétság Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 3 
igen 6 tartózkodás szavazattal alábbi határozatot hozza: 
 

                66./2010. (III.30.) kt. határozat 
Rétság Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Polgármester úr 2010. évi költségvetés hiányának 
csökkentése érdekében tett javaslatát megtárgyalta és a 
közalkalmazottak és a Munkatörvénykönyve hatálya alá 
tartozó dolgozók cafetéri-keretének 2010. évre bruttó 
120.000 Ft-ban történő megállapítását elutasítja. 
 
Határidő: költségvetési tervezetbe történő beépítésre 
azonnal 
Felelős: Fejes Zsolt jegyző 

 
 

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

                67./2010. (III.30.) kt. határozat 
 

Rétság Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Polgármester úr 2010. évi költségvetés hiányának 
csökkentése érdekében tett javaslatát megtárgyalta és az 
óvoda szakfeladaton az egyéb üzemeltetési kiadás 
összegének 300 eFt + 75 e Ft, összesen 375.000 Ft-tal 
történő csökkentését elutasítja 
 
Határidő: költségvetési tervezetbe történő beépítésre 
azonnal 
Felelős: Fejes Zsolt jegyző 
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Rétság Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 7 
igen 2 tartózkodás szavazattal alábbi határozatot hozza: 
 

                68./2010. (III.30.) kt. határozat 
Rétság Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Polgármester úr 2010. évi költségvetés hiányának 
csökkentése érdekében tett javaslatát megtárgyalta, és az 
óvoda szakfeladaton megüresedő álláshelyet április 1. 
napjától zárolja. A zárolás miatt keletkező 
megtakarításokat a költségvetés módosításakor a 
költségvetési rendeleten át kell vezetni. 
 
Határidő: 2010. évi soron következő módosításának napja 
Felelős: Fejes Zsolt jegyző 
 

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

                69./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 nem fogadja el. 
 
Határidő: költségvetési tervezetbe történő beépítésre 
azonnal 
Felelős: Fejes Zsolt jegyző 

 
 

Mezőfi Zoltán polgármester: Mivel több módosító javaslat a 2010.évi 
költségvetési rendelethez kapcsolódóan nincs, az eddig elhangzott módosításokkal 
szavazásra bocsátom a költségvetési rendelet elfogadását. 

 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen 
és 4 tartózkodás szavazattal a  2010. évi költségvetésről 
szóló rendeletét nem fogadja el. 
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Mezőfi Zoltán polgármester: Az ülést bezárom. Felhívom azonban minden 
képviselő-társam figyelmét, hogy ne menjenek el, mert az SZMSZ-ben biztosított 
jogkörömbe a téma fontosságára való tekintettel rövid szünet után újabb 
rendkívüli ülésre kerül sor, melyet most összehívok. Napirend: 2010.évi 
költségvetés. 

 
 
 
 
 
 

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 
 


