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Előterjesztést készítette és előterjeszti: Hutter Jánosné jegyző  
KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2012.ÉVI MUNKA- ÉS ÜLÉSTERVE 

 
ELŐTERJESZTÉS 

a képviselő-testület 2011. december 16-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

A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása 

A helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV. törvény 12.§ (1) bekezdésében foglaltak 
szerint a képviselő-testület évente legalább hat – a Szervezeti és Működési Szabályzatban 
(továbbiakban: SZMSZ) meghatározott számú, legalább 6 - ülést tart. 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 1./2011.(I.26.)  önkormányzati rendelet 
(SZMSZ) 14 § szerint munkaterv alapján működik, melyet a polgármester terjeszt a kép-
viselő-testület elé. 
A munkaterv összeállításához javaslatot kértem a képviselő-testület tagjaitól, az intézmény-
vezetőktől és a kisebbségi önkormányzatok vezetőitől. 
A beérkezett javaslatok átvezetése megtörtént. 

 
2) ELŐZMÉNYEK, KÜLÖNÖSEN A TÉMÁBAN HOZOTT KORÁBBI TESTÜLETI 

DÖNTÉSEK, AZOK VÉGREHAJTÁSA 
----- 

 
3) JOGSZABÁLYI HÁTTÉR 
 

1./2011.(I.26.) rendelet az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról 
A képviselő-testület munkaterve 

14.§ 
 

(1.)  A képviselő-testület éves munkaterv alapján dolgozik. A munkaterv tervezetet a 
polgármester készíti elő és a tárgyévet megelőző év december havi ülésen terjeszti 
elő. 

(2.) A munkaterv elkészítéséhez javaslatot kell kérni 
‐   valamennyi képviselőtől, 
‐  önkormányzati intézmények vezetőitől, 
‐  a kisebbségi önkormányzatok vezetőitől, 

 
(3.) A munkaterv tervezetbe fel nem vett napirendi javaslatokról a képviselő-testületet 

tájékoztatni kell. 
 

(4.) A munkaterv tartalmazza: 
a.) a testületi ülések időpontjait, napirendjeit. 
b.) a napirendi pontok előterjesztőit, 
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c.) a napirendek előkészítésében közreműködő bizottságok megnevezését 
d.) az egyes napirendek tárgyalásához meghívandókat 
e.) egyéb esetleges szervezési feladatokat. 

 
(5.) A munkatervet év közben szükség szerint az ütemezhető napirendekkel ki kell egé-

szíteni. 
 

4) HATÁROZATI JAVASLAT 
 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
/2011.( XII.16.) KT. HATÁROZATA 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 
1990.évi LXV. törvény 12.§ (1) bekezdésében foglaltak, valamint az önkormányzat 
Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 1/2011.(I:26.) önkormányzati rendelet-
ben foglaltak alapján a melléklet szerinti tartalommal fogadja el Rétság Város Önkor-
mányzat Képviselő-testületének 2012.évi munka és üléstervét. 
 
 
Rétság, 2010. december 10. 

 
 

Hutter Jánosné 
jegyző 
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I. 
 

20012. év fő feladatai: 
 

Gazdálkodás 
 

• Likviditás biztosítása, bevételek emelése, kiadások csökkentése 
• Vagyongazdálkodási rendszer kialakítása és működtetése 
• kintlévőségek kezelése, behajtása 
• ingatlanvagyonnal történő gazdálkodás 
• Belső ellenőrzési rendszer működtetése,(FEUVE) 

 
 
Település üzemeltetés, településfejlesztés 
 

• Városközpont rehabilitációs pályázat kezelése, végrehajtása,  
• egyéb pályázati lehetőségek felkutatása, lehetőség szerinti megindítása 
• Közterületek felújítása és karbantartása 
• A város tulajdonában levő ingatlanok felújítási- és karbantartási rendszerének kidolgo-

zása  
• Ingatlan(ok) értékesítése, hasznosítása 
• A Település-szerkezeti Terv és Helyi Építési szabályzat felülvizsgálatának elindítása 
• kiemelt feladatok rendszeres kezelése és végrehajtása 

 
 
Művelődés, sport, 
 

• Közművelődés feltételeinek javítása  
• civilszervezetekkel való együttműködés erősítése 

 
 

II. 
 
 

Képviselő-testületi ülések időpontja és a javasolt napirendek: 
 

Január 20. péntek 16.00 óra 
 (SZB ülés időpontja: január 16 hétfő 17.00 óra) 
 (PVB. ülés időpontja: január 17 kedd 17.00 óra) 
 Előterjesztések benyújtásának határideje: január 10 kedd 13.00 óra 
 

1) Gazdasági program 
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester 
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság, 

 
2) 2012. évi költségvetési rendelet megalkotását megalapozó döntések 

Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester 
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság, 
Szociális Bizottság 
Meghívandó: könyvvizsgáló 
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3)  Önkormányzati ingatlanok használatáról szóló megállapodások felül-
vizsgálata 

Előterjesztő: Vargáné Fodor Rita pénzügyi csoportvezető 
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság,  

 
4) Tájékoztató az átvett feladatok további működtetéséről  

Napirendként javasolja: Girasek Károly képviselő 
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester 
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság,  
Meghívandó: megyei tűzoltó parancsnok 
 

5) 2012 évi szabadság ütemezési terv jóváhagyása  
Napirendként javasolja: Girasek Károly képviselő 
Előterjesztő: Hutter Jánosné jegyző 
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság, 
 

ZÁRT ÜLÉS 
 

1) Beszámoló a 2011.évi ellenőrzések eredményéről 
Előterjesztő: Hutter Jánosné jegyző 
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság, 
 
 

Február 17. péntek 16.00 óra 
(SZB ülés időpontja: február 13 hétfő 17.00 óra) 
(PVB. ülés időpontja: február 14 kedd 17.00 óra) 
Előterjesztések benyújtásának határideje: február 08 szerda 13.00 óra 

 
1) 2011. évi költségvetési rendelet módosítása 

Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester 
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság 
 

2) 2012.  évi költségvetési rendelet megalkotása  
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester 
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság, 
Szociális Bizottság 
Meghívandó: könyvvizsgáló 
 

3) Szociális rendelet módosítása 
Előterjesztő: Tömör Józsefné aljegyző 
Előterjesztést véleményezi: Szociális Bizottság 

 
4) Laktanya telephelyének megvásárlásával kapcsolatos kártérítési 

igény 
Napirendként javasolja: dr.Szájbely Ernő képviselő 
Előterjesztő: Vargáné Fodor Rita pénzügyi csoportvezető 
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság,  

 
5) Általános Iskola intézményfenntartó társulás 2012. évi költségvetése 

Előterjesztő: Vargáné Fodor Rita pénzügyi csoportvezető 
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Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság 
Meghívandó: társulás polgármesterei, könyvvizsgáló 
 

6) 2012. évi közbeszerzési szabályzat 
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester 
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság 
Meghívandó: közbeszerzési tanácsadó 

 
7) Megüresedett önkormányzati ingatlanok további hasznosítása 

Előterjesztő: Vargáné Fodor Rita pénzügyi csoportvezető 
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság 

 
8) Rétsági sportegyesületek 2012. évi támogatásáról szóló pályázat ki-

írása 
Előterjesztő: Hutter Jánosné jegyző 
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság 

 
9) Rétsági Nyugdíjas Klubok 2012. évi támogatásának igénylési feltét-

eleinek meghatározása 
Előterjesztő: Hutter Jánosné jegyző 
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság 
 

10)  Rétsági civil szervezetek 2012. évi támogatási pályázata 
Napirendként javasolja: Girasek Károly képviselő 
Előterjesztő: Hutter Jánosné jegyző 
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság 

 
11) Belső szabályzatok áttekintése, jóváhagyása 

Napirendként javasolja: Girasek Károly és dr.Szájbely Ernő képviselő 
Előterjesztő: Hutter Jánosné jegyző 
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság 

 
12) Beszámoló a Többcélú Kistérségi Társulásban végzett tevékeny-

ségről 
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester 
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság 
Meghívandó: munkacsoport vezető 

 
 

ZÁRT ÜLÉS 
 

13) A Pro-urbe díj, a Díszpolgári Cím és a Vállalkozók a Városért elisme-
rés adományozása 

Előterjesztő: polgármester 
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság 

 
 

Március 23.péntek 16.00 óra 
(SZB ülés időpontja: március 19 hétfő 17.00 óra) 
(PVB. ülés időpontja: március 20 kedd 17.00 óra) 
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Előterjesztések benyújtásának határideje: március 08 csütörtök 13.00 óra 
 

1) Beszámoló az Önkormányzat 2011. évi költségvetés teljesítéséről, a 
pénzmaradvány elszámolásáról 

Előterjesztő:Mezőfi Zoltán polgármester 
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság 
Meghívandó: könyvvizsgáló 

 
2) Beszámoló az Általános Iskola intézményfenntartó társulás 2011. évi 

költségvetési gazdálkodásáról 
Előterjesztő:Borosné Gellai Katalin iskolaigazgató 
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság 
Meghívandó: társulás polgármesterei, könyvvizsgáló 
 

3) Gyermek- és szociális étkeztetés, valamint szociális ellátás 2012. évi 
térítési díjának megállapítása. 

Előterjesztő: Tömör Józsefné aljegyző 
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság, 
Szociális Bizottság 

 
4) Napközi otthonos Óvoda intézményvezetői pályázat kiírása 

Előterjesztő: Hutter Jánosné jegyző 
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság 

 
5) Rétsági sportegyesületek 2012. évi támogatásának megállapítása 

Előterjesztő: Hutter Jánosné jegyző 
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság 
Meghívandó: egyesületek elnökei 
 

6) Rétsági Nyugdíjas Klubok 2012. évi támogatásának megállapítása 
Előterjesztő: Hutter Jánosné jegyző 
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság 
Meghívandó: klub vezetők 
 

7) Rétsági civil szervezetek 2012. évi támogatásának megállapítása  
Előterjesztő: Hutter Jánosné jegyző 
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság 

 
8) 2012. évi karbantartási és felújítási terv elfogadása 

Előterjesztő: Salgai György városgondnok 
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság 
 

9) 2012. évi közbeszerzési terv elfogadása 
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester 
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság 
Meghívandó: közbeszerzési szakértő 
 

10) Rétság Városi Rendőrkapitányság beszámolója 
Előterjesztő: Ferencsik Raymond rendőrkapitány 
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság 
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Meghívandó: rendőrkapitány 
 

11) Beszámoló a Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2011. évi tevé-
kenységéről, valamint a 2012. évi munka és rendezvénytervéről 

Előterjesztő: Végh József igazgató 
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság 

 
 

Április 20. péntek 16.00 óra   
(SZB ülés időpontja: április 16 hétfő 17.00 óra) 
(PVB. ülés időpontja: április 17 kedd 17.00 óra) 
Előterjesztések benyújtásának határideje: április 05 csütörtök 13.00 óra 

 
1) Előterjesztés kistérségi közösségi busz működéséről, használatá-

nak feltételeiről 
Előterjesztő: Salgai György városgondnok 
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság 
 

2) Előterjesztés laktanya egyes épületeinek, területeinek értékesíté-
sére kiírandó pályázatról, a további hasznosítási célok meghatá-
rozásáról 
Előterjesztő:Mezőfi Zoltán polgármester 
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság 

 
3) Előterjesztés Sportkombinát hasznosításáról 

Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester 
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság 
 

4) Településrendezési eszközök felülvizsgálata 
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester 
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság 

 
5) Beszámoló a Belső Ellenőrzési Társulás működéséről, az ellenőr ta-

pasztalatairól 
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester 
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság  
 

6) Tájékoztatás a Kistérségi Járóbeteg Szakellátó működéséről, a 
Nonprofit Kft. közgyűléséről, illetve a 2011. évi mérlegbeszámoló el-
fogadásáról,  

Előterjesztő: Bugarszki Miklós ügyvezető igazgató 
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság 
 

 
 

Május 18. péntek 16.00 óra 
(SZB ülés időpontja: május 14 hétfő 17.00 óra) 
(PVB. ülés időpontja: május 15 kedd 17.00 óra) 
Előterjesztések benyújtásának határideje: május 08 kedd 13.00 óra 
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1) Napközi otthonos Óvoda intézményvezetői pályázat elbírálása 
Előterjesztő: Hutter Jánosné jegyző 
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság 

 
2) Önkormányzati ingatlanok bérleti díj és lakbér módosításáról 

Előterjesztő: Vargáné Fodor Rita pénzügyi csoportvezető 
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság 

 
3) Beszámoló a helyi adók és egyéb pénzügyi követelések állományá-

ról, behajtásuk helyzetéről 
Előterjesztő: Vargáné Fodor Rita pénzügyi csoportvezető 
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság 
 

4) Beszámoló a Polgármesteri Hivatal FEUVE rendszeréről  
Előterjesztő: Hutter Jánosné jegyző 
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság 
Meghívandó: könyvvizsgáló 
 

5) Beszámoló a közérdekű adatok közzétételének és megjelentetésének 
tapasztalatairól, valamint a városi honlap működéséről 

Előterjesztő: Hutter Jánosné jegyző 
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság 

 
6) Beszámoló a gyermekvédelmi és gyámügyi feladatok ellátásáról  

Előterjesztő: Tömör Józsefné aljegyző 
Előterjesztést véleményezi: Szociális Bizottság 
 

 
 

Június 22. péntek 16.00 óra 
(SZB ülés időpontja: június 18 hétfő 17.00 óra) 
(PVB. ülés időpontja: június 19 kedd 17.00 óra) 
Előterjesztések benyújtásának határideje: június 07 csütörtök 13.00 óra 

 
1) 2012. évi költségvetés módosítása 

Előterjesztő:Mezőfi Zoltán polgármester 
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság  
Meghívandó: könyvvizsgáló 

 
2) Rétság város közlekedési szabályainak felülvizsgálata 

Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester 
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság 
Meghívandó: közlekedési szakértő 
 

3) A képviselő-testület 2012. évi munkatervének módosításáról 
Előterjesztő: Hutter Jánosné jegyző 
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság 
 

4) Rétsági civil szervezetek beszámolója 
Napirendként javasolja: Girasek Károly képviselő 
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Előterjesztő: Hutter Jánosné jegyző 
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság 

 
5) Beszámoló a Napközi Otthonos Óvoda működéséről.  

Előterjesztő: Gyurcsikné Fekete Magdolna óvodavezető 
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság 
 

6) Tájékoztató a települési szilárd és folyékony hulladékgazdálkodási 
tevékenység helyzetéről, a létesítmények állapotáról, üzemeltetéséről 

Előterjesztő: közszolgáltató vezetője 
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság 
Meghívandó: közszolgáltató vezetője 

 
 

Augusztus 31.  péntek 16.00 óra 
(SZB ülés időpontja: augusztus 27 hétfő 17.00 óra) 
(PVB. ülés időpontja: augusztus 28 kedd 17.00 óra) 
Előterjesztések benyújtásának határideje: augusztus 16 csütörtök 13.00 
óra 

 
1) Beszámoló az Önkormányzat 2012. évi költségvetés féléves teljesíté-

séről.  
Előterjesztő: Vargáné Fodor Rita pénzügyi csoportvezető 
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság 
 

 
2) Közoktatási feladat-ellátási, intézményhálózat működtetési terv mó-

dosítása 
Előterjesztő: Borosné Gellai Katalin igazgató 
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság 
 

 
Szeptember 21. péntek 16.00 óra 

(SZB ülés időpontja: szeptember 17 hétfő 17.00 óra) 
(PVB. ülés időpontja: szeptember 18 kedd 17.00 óra) 
Előterjesztések benyújtásának határideje: szeptember 06 csütörtök 13.00 
óra 

 
1) Az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének módosítása  

Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester 
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság 
Meghívandó: könyvvizsgáló 

 
2) Tájékoztató a folyamatban lévő szerződésekről 

Előterjesztő: Vargáné Fodor Rita pénzügyi csoportvezető 
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság 

 
3) Bursa Hungarica önkormányzati ösztöndíj pályázat kiírása, pályázati 

feltételek meghatározása 
Előterjesztő: Tömör Józsefné aljegyző 



11 
 

Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság 
 

4) Tájékoztató a kihelyezett középiskola 2012. évi működésének tapasz-
talatairól 

Előterjesztő: Mocsári Gergely tagozatvezető 
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság 
 
 

ZÁRT ÜLÉS 
 

5) A Város Szolgálatáért és az Év Rétsági Tanulója elismerés adomá-
nyozása 

Előterjesztő:Hutter Jánosné jegyző  
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság, 
Szociális Bizottság 

 
 

 Október 19. péntek 16.00 óra 
(SZB ülés időpontja: október 15 hétfő 17.00 óra) 
(PVB. ülés időpontja: október 16 kedd 17.00 óra) 
Előterjesztések benyújtásának határideje: október 04. csütörtök 13.00 
óra 

 
1) 2013. évi Belső Ellenőrzési Program és Terv elfogadása 

Előterjesztő:Mezőfi Zoltán polgármester 
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság 

 
2) A helyi adók mértékének megállapítása 

Előterjesztő: Vargáné Fodor Rita pénzügyi csoportvezető 
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság 
 

3) Beszámoló a Városüzemeltetési csoport munkájáról,  
Előterjesztő: Salgai György városgondnok 
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság 

 
6) Beszámoló a 2011/2012 oktatási évről, valamint a 2012/2013. oktatási 

év indításának tapasztalatairól 
Előterjesztő: Borosné Gellai Katalin igazgató 
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság 
 

7) Beszámoló a Többcélú Kistérségi Társulásban végzett tevékeny-
ségről 

Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester 
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság 
Meghívandó: munkacsoport vezető 

 
 

November 16. péntek  16.00 óra -  Közmeghallgatás 
(SZB ülés időpontja: november 12 hétfő 17.00 óra) 
(PVB. ülés időpontja: november 13 kedd 17.00 óra) 
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Előterjesztések benyújtásának határideje: november 05 hétfő 13.00 óra 
 

1) Településrendezési terv koncepció 
Előterjesztő:Mezőfi Zoltán polgármester 
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság 
 

2) Beszámoló az Önkormányzat 2012. évi költségvetése időarányos tel-
jesítéséről.  

Előterjesztő: Vargáné Fodor Rita pénzügyi csoportvezető 
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Településüzemeltetési Bizott-
ság 
Meghívandó: könyvvizsgáló 
 

3) Az Önkormányzat 2013. évi költségvetési koncepciójának elfogadása 
Előterjesztő:Mezőfi Zoltán polgármester 
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság, 
Szociális Bizottság 
Meghívandó: könyvvizsgáló 

 
4) Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat elbírálása  

Előterjesztő:Tömör József aljegyző 
Előterjesztést véleményezi: Szociális Bizottság 

 
5) Tájékoztató a környezet állapotának alakulásáról 

Előterjesztő: Hutter Jánosné 
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság 
Meghívandó: közszolgáltató vezetője 

 
 

December 14. péntek 16.00 óra 
(SZB ülés időpontja: december 10 hétfő 17.00 óra) 
(PVB. ülés időpontja: december 11 kedd 17.00 óra) 
Előterjesztések benyújtásának határideje: december 03 hétfő 13.00 óra 

 
1) A 2012. évi víz- és csatornaszolgáltatási díj megállapításáról 

Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester 
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Településüzemeltetési Bizott-
ság 

 
2) Hulladékgazdálkodási rendelet módosítása  

Előterjesztő: Hutter Jánosné jegyző 
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Településüzemeltetési Bizott-
ság 
 

3) A Képviselő-testület 2013. évi munkatervének elfogadása 
Előterjesztő: Hutter Jánosné jegyző 
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Településüzemeltetési Bizott-
ság 
 

4) 2013. évi teljesítményértékelés alapját képező célok meghatározása,  
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Előterjesztő: Hutter Jánosné jegyző 
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Településüzemeltetési Bizott-
ság 

 
5) Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2012. évi működéséről 

Előterjesztő: Hutter Jánosné jegyző 
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Településüzemeltetési Bizott-
ság 

 

Testületi ülések állandó témái  

 
- Beszámoló a testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról 

és az átruházott hatáskörben hozott döntésekről. 
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester 
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság 

 
- Tájékoztató a két testületi ülés közötti időszakban az önkormányzat ér-

dekében végzett polgármesteri munkáról    
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester 
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság 

 
- Tájékoztató a kiemelt feladatok ellátásáról 

Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester 
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság 

 

Lakossági fórum:  2012. április  24  kedd 18:00 óra 

 
    Tájékoztató az önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtá-

sáról, a 2012. évi feladatokról 
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester 

 
 
A munkatervet a képviselő-testület …/2011.(XII….) határozatával elfogadta. 
 

 
 

                 Mezőfi   Zoltán                                             Hutter Jánosné 
                  polgármester                                                         jegyző 
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Girasek Károly 
önkormányzati képviselő, tanácsnok 
2651 Rétság Postafiók: 44 
girasek@wnet.hu 
 

Tárgy: Tanácsnoki vélemény a 2012 évi munkatervhez 

 
Rétság Városi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
Rétság 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A 2012 évi testületi munkára vonatkozó munkatervet nem csak áttanulmányoztam, hanem elő-
készítésében tanácsnokként már korábban is részt vettem. Ez a módszer minden más anyagnál 
is ajánlatos lenne a jövőben az illetékes tanácsnok bevonásával. Értve ez alatt az intézményi 
előterjesztéseket, de a hivatal dolgozói mellett kiemelve a polgármester által készítendő és be-
nyújtandó anyagokat. Tehát legyen előzetes konzultáció, egyeztetés. Ez a gondolatsor nagyon 
is a munkaterv tárgyköréhez tartozik, hiszen meggyőződésem, hogy a képviselő-testület akkor 
tud hatékonyan és jól dolgozni, ha alaposan előkészített, előzetesen már egyeztetett, indokolt 
alternatívákat tartalmazó anyagok kerülnek a testület elé. Ennek nem eszköze, csak segítője a 
munkaterv, mert mit sem ér az előzetesen eltervezett tárgyalási rend, ha azok részben elma-
radnak, részben döntésre alkalmatlan módon kerül a testület elé „valami”. Egyetlen példa a 
gazdasági program, de sorolni lehetne az amúgy fontos, de csak a látszat kedvéért benyújtott 
iratokat, amelyeket a testület nem is tárgyalt. A jövőben e tekinteben következetesnek kell len-
nie a testületnek és a bizottságoknak is. Pontosan azt jelenti ezen elvárás, hogy a tárgyalásra 
alkalmatlan anyagok ne kerülhessenek tárgyalásra. 
 
A benyújtott munkatervben néhány új elem található, ami megkönnyíti az eligazodást és az elő-
készítést. Ilyen a bevezetőben felsorolt kiemelt célok meghatározása. Ugyancsak ilyen, hogy 
már munkatervi szinten rögzítésre került a bizottsági ülések napja. Ezek – pontosítás után – 
előre átláthatóvá, tervezhetővé teszik az értekezleteket. 
Szükséges új elem, hogy a munkaterv tartalmazza az előterjesztések benyújtásának határide-
jét. Ez igen fontos elem, különösen a munkatervet olvasó külső beterjesztők számára is. Ponto-
san láthatják, kikereshetik, hogy a képviselő-testület elé szánt kérelmeiket, javaslataikat, más 
igényüket meddig nyújthatják be. Fontos, hogy ezek a határidők mindenkire vonatkozzanak és 
legyenek betartva. 
 
Az ülésnapok ütemzése jobban igazodik az előző időszakban kialakított rendhez. Általában a 
hónap 3 (vagy az utolsó előtti) péntekjére vannak ütemezve. Az előző évben bebizonyosodott, 
hogy a rendes munkát ez semmiben nem zavarja, sőt adott alkalommal segíti, és más kapcso-
lódó ügyek miatt kedvezőbb is. Ugyanakkor – a valóban sürgős, és nem halasztható döntések 
kivételével – nem elfogadható a munkaterv figyelmen kívül hagyása, soronkívüli ülések tartása, 
vagy a szavazással meghatározott időpontok eltolása. 
 
Fontosnak tartom már a munkatervben meghatározni, hogy egyes napirendeknek ki a konkrét 
előterjesztője, vagy készítője. Minden alkalommal legyen az az előterjesztő, aki a téma felelő-
se, és aki a beszámolót készíti. Egyik irányba való eltérés sem indokolt, és nem könnyíti a 
munkát. Ilyen eset pl. az a rossz hagyomány, hogy sok iratnak a polgármester az előterjesztő-
je, holott halvány lila fogalma sincs mi van leírva egyes témáknál. Nem egyszer megesett, 
hogy saját leírt javaslata ellen szavazott. Ez a jelenség tehát azzal is elkerülhető, hogy – a 
törvényi előírásokat kivéve – ne a polgármetser terjessze elő azokat a témákat, amelyeket 
nem ő készített. Van ellenpélda is. Augusztusra tervezett 2. napirend (Közoktatási feladat-
ellátási, intézményhálózat működtetési terv módosítása) előterjesztőjeként az iskola igazgató 
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van megjelölve, holott ez a téma nem csak az iskoláról szól. Éppen hogy nem arról, hanem a 
teljes intézményhálózat működtetésével kapcsoltos városi elképzelések testületi megtervezé-
séről. (És ez akkor is kell, ha ebben az időben már az iskola államosításra kerülne, az igazga-
tóhoz semmi közünk. Intézményhálózat-fejlesztési terv akkor is kell.) 
 
Törvényi előírás és SzMSz alapján a munkaterv elkészítéséhez javaslatokat kell kérni. A be-
vezető utal erre, de nem részletezi, kik, milyen javaslatokkal éltek. Ugyanakkor az is előírás, 
hogy a be nem épített javaslatokat is ismerhesse meg a képviselő-testület. Ezek hiányoznak. 
Vagy azért nem voltak – a pár beépítetten kívül - javaslatok és ezért nem is kellett azokból 
kihagyni, vagy targyalásra javaslás nélkül megjelölni. Pedig itt van a lehetősége az intézmé-
nyeknek, kisebbségi önkormányzatoknak, testületi tagoknak napirendet javasolni. Lehet, hogy 
erre nem volt elégendő idő hagyva, vagy nem éltek a lehetőséggel az érintettek. Kár, hiszen 
közös munkát jobban elő lehet készíteni, ha mindenki hozzáadja saját véleményét. Az nem a 
legjobb módszer, hogy testületi ülések más napirendjében, vagy „Egyebekben” javasol valaki 
tárgyalnivalót szóban, olyan témában amiben csak írásbeli előterjesztésnek van helye. (Pl 
közbeszerzés indítványozása valamely ügyben.) Most javasolhatott volna nem tette. 
 
A munkaterv lényegesen jobb, mint az előző években beterjesztettek, ezért tárgyalásra javas-
lom. Természetesen minden tervben rögzített javaslattan nem értek egyet a megadott formá-
ban, vagy nem abban az időpontban amikor tervezve van, ezeket képviselőként a bizottsági 
vitában fogom elmondani. 
 
 
 
Rétság 2011. december 8. 
 

Girasek Károly tanácsnok 
 


