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VIS MAJOR HELYZET KEZELÉSE 

ELŐTERJESZTÉS 
a képviselő-testület 2011. május 04-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 

A Rétsági Kistérségi Egészségfejlesztő Központ Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. 
2011. évi támogatását éves költségvetési rendeletünk tartalékként tartalmazza. A tartalék 
feloldásáról a Képviselő-testület az intézményvezető kérelme és indokolása alapján dönt. A 
támogatás utalásának feltétele a tartalék feloldása, az előző havi támogatás összegével tör-
tént elszámolás, illetve a tényleges működési hiány bemutatása.  
Az elmúlt időszakban előfordult, hogy az intézménynél vis major helyzet alakult ki, a „köztar-
tozás mentes adózó” minősítés került veszélyhelyzetbe. 
 
Az intézmény vezetőivel, a Nonprofit Kft. felügyelőbizottságának tagjaival a közelmúltban 
egyeztetést folytattunk. A megbeszélés során elhangzott az a javaslat az FB részéről, hogy a 
támogatás éves összege feloldásra kerülhetne a tartalékból. Ez a mód, azonban csökkente-
né a Képviselő-testület felügyeletének lehetőségét. Kialakulhatna továbbra is olyan helyzet, 
hogy a testület utólag, alternatívák nélkül döntési kényszerbe.  
Ugyanakkor az intézmény működésének folyamatosságát is biztosítani szükséges. Ezért 
javaslom, olyan döntés meghozatalát, mely szerint amennyiben az Rétsági Járóbeteg-
szakellátó Központ működése veszélybe került, a tények pontos ismeretében a Polgármes-
ter, a Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság Elnöke, valamint a Pénzügyi csoportvezető 
együttesen intézkedhessenek támogatás utalásáról. A kialakult helyzetről minden esetben 
feljegyzés készülne és a soron következő testületi ülésen a képviselők tájékoztatva lennének 
az okról és feloldásra kerülne az átutalt összeg erejéig a tartalék.  
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a vis major helyzet kezeléséről készített előter-
jesztést megtárgyalni szíveskedjen. 
 

2 Határozati javaslat 
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Vis maior helyzet kezelése                                  2011.05.04. kt ülésére 
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Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testület megtárgyalta a Rétsági Kistérségi 
Egészségfejlesztő Központ Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. esetleges vis major 
helyzetének kezeléséről készített előterjesztést.  
A Képviselő-testület az intézmény biztonságos működtetése érdekében felhatalmazza 
Mezőfi Zoltán polgármestert, Dr. Szájbely Ernő Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság 
elnökét és Vargáné Fodor Rita pénzügyi csoportvezetőt, hogy az esetlegesen kialakult vis 
major helyzetben a kialakult helyzetet részletesen ismertető feljegyzés elkészítését követően 
támogatás átutalásáról intézkedjenek. Az átutalt támogatásról a képviselő-testületet a soron 
következő ülésen tájékoztatni kell. 
 
Határidő: felmerülést követően azonnal 
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester 
              Dr. Szájbely Ernő Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság elnöke 
 Vargáné Fodor Rita pénzügyi csoportvezető 
                                                                                                 
 
 

…./2011. (V.04.) kt. határozat 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testület megtárgyalta a Rétsági Kistérségi Egész-
ségfejlesztő Központ Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. esetleges vis major helyzeté-
nek kezeléséről készített előterjesztést.  
A Képviselő-testület nem kívánja módosítani a Rétsági Kistérségi Egészségfejlesztő Központ 
Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. finanszírozásának rendszerét. 
 
Rétság, 2011. április 29. 
 
                                                                                                          Vargáné Fodor Rita sk. 
                                                                                                          Pénzügyi csoportvezető 
 
 
 
 
Záradék: 
A tájékoztatás szabályszerű, a határozati javaslat jogszabálysértést nem tartalmaz.  
 
 
 
 

Hutter Jánosné 
aljegyző 

 


