
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 

www.retsag.hu  Email: hivatal@retsag.hu 
 
 

1 oldal a 14 oldalból 

 
Előterjesztést készítette: Hutter Jánosné jegyző            Előterjeszti:Mezőfi Zoltán polgármester 

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013.ÉVI MUNKATERVE 
 

ELŐTERJESZTÉS 
a képviselő-testület 2012. december 20-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 helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV. törvény 12.§ (1) bekezdésében foglal-
tak szerint a képviselő-testület évente legalább hat – a Szervezeti és Működési Sza-
bályzatban (továbbiakban: SZMSZ) meghatározott számú, legalább 6 - ülést tart. 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 1./2011.(I.26.) önkormányzati ren-
delet (SZMSZ) 14 § szerint munkaterv alapján működik, melyet a polgármester terjeszt 
a képviselő-testület elé. 
A munkaterv összeállításához javaslatot kértem a képviselő-testület tagjaitól, az intéz-
ményvezetőktől és a kisebbségi önkormányzatok vezetőitől. 
A beérkezett javaslatok átvezetése megtörtént. 

 
 
2) Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok 

végrehajtása 
 

------ 
3.) Jogszabályi háttér: 
4.)  

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 pol-

gármester 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 tá-

jékoztatni 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. 
 

5.) Határozati javaslat: 
„A” 

/2012. (XII.20.) kt. határozat 
 

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 rendeletben 
foglaltak alapján a melléklet szerinti tartalommal Rétság Város Önkormányzat Képvise-
lő-testületének 2013.évi munka és üléstervét elfogadja. 

 
„B” 

/2012. (XII.20.) kt. határozat 
 

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 rendeletben 
foglaltak alapján az elhangzott módosításokkal a melléklet szerinti tartalommal Rétság 
Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013.évi munka és üléstervét elfogadja. 

 
 

Rétság,2012. december 15. 
 
 

Mezőfi Zoltán 
polgármester 
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R É T S Á G  
 
 

VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 
 
 

2013. ÉVI 
 

ÜLÉS ÉS MUNKATERVE 
 

 
 

I. 
 

2013. 
 

Szociális Bizottság Pénzügyi- és Városüzemelte-
tési Bizottság 

Képviselő-testület 

Január 21. hétfő  Január 22. kedd Január 25. péntek 
Február 18. hétfő Február 19. kedd Február 22. péntek 
Március 18. hétfő Március 19. kedd Március 22. péntek 
Április 22. hétfő Április 23. kedd Április 26.péntek 
Május 20. hétfő Május 21. kedd Május 24. péntek 
Június 17. hétfő Június 18. kedd Június 21. péntek 
Augusztus 26. hétfő Augusztus 27. kedd Augusztus 30. péntek 
Szeptember 16. hétfő Szeptember 17. kedd Szeptember 20. péntek 
Október 14. hétfő Október 15. kedd Október 18. péntek 
November 11. hétfő November 12. kedd November 15.péntek  
December 16. hétfő December 17. kedd December 20. péntek 

 
 
 

II. 
 

2013. év fő feladatai: 
 

Gazdálkodás 
 

• Likviditás biztosítása, bevételek emelése, kiadások csökkentése 
• Vagyongazdálkodási rendszer működtetése 
• kintlévőségek kezelése, behajtása 
• ingatlanvagyonnal történő gazdálkodás 
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Település üzemeltetés, településfejlesztés 
 

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

sa  
• 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  

 
III. 

 
Képviselő-testületi ülések időpontja és a javasolt napirendek: 

 
Január 25. péntek 16.00 óra 

 (SZB. ülés időpontja: január 21 hétfő 16.00 óra) 
 (PVB. ülés időpontja: január 22 kedd 16.00 óra) 
 Előterjesztések benyújtásának határideje: január 14 hétfő 13.00 óra 
 

1) 2013. évi költségvetési rendelet megalkotását megalapozó döntések 
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester 
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság, 
Szociális Bizottság 
 

2) Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása 
Előterjesztő: Hutter Jánosné jegyző 
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság 

 
3) Polgármester 2013 évi szabadság ütemezési tervének jóváhagyása  

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

4) Beszámoló a testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról 
és az átruházott hatáskörben hozott döntésekről. 

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

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

dekében végzett polgármesteri munkáról    
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester 
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság 
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6) Tájékoztató a kiemelt feladatok ellátásáról 
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester 
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság 
 

Február 22. péntek 16.00 óra 
(SZB ülés időpontja: február 18 hétfő 16.00 óra) 
(PVB. ülés időpontja: február 19 kedd 16.00 óra) 
Előterjesztések benyújtásának határideje: február 11 hétfő 13.00 óra 

 
1) 2012. évi költségvetési rendelet módosítása 

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

2) 2013. évi költségvetési rendelet megalkotása  
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester 
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság, 
Szociális Bizottság 
 

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

 
4) Önkormányzati ingatlanok használatáról szóló megállapodások felül-

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

 
5) Megüresedett önkormányzati ingatlanok további hasznosítása 

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

 
6) 2013. évi közbeszerzési szabályzat 

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

7) Beszámoló a testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról és 
az átruházott hatáskörben hozott döntésekről. 

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

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

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

 
9) Tájékoztató a kiemelt feladatok ellátásáról 

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



2013.évi munkaterv                                               2012.12.20-i kt. ülésére 

6 
 

ZÁRT ÜLÉS 
 

10) Laktanya telephelyének megvásárlásával kapcsolatos kártérítési 
igény 

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

 
11) Városi kitüntetések és elismerések adományozása 

Előterjesztő: polgármester 
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság 

 
 

Március 22.péntek 16.00 óra 
(SZB ülés időpontja: március 18 hétfő 16.00 óra) 
(PVB. ülés időpontja: március 19 kedd 16.00 óra) 
Előterjesztések benyújtásának határideje: március11. hétfő 13.00 óra 

 
1) Gyermek- és szociális étkeztetés, valamint szociális ellátás 2013. évi té-

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

 
2) 2013. évi karbantartási és felújítási terv elfogadása 

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

3) 2013. évi közbeszerzési terv elfogadása 
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester 
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság 
Meghívandó: közbeszerzési szakértő 
 

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

5) Beszámoló a Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2012. évi tevé-
kenységéről, valamint a 2013. évi munka és rendezvénytervéről 

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

 
6) Beszámoló a testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról 

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

 
7) Tájékoztató a két testületi ülés közötti időszakban az önkormányzat 

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

8) Tájékoztató a kiemelt feladatok ellátásáról 
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester 
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság 

 
 

Április 26. péntek 16.00 óra   
(SZB ülés időpontja: április 22 hétfő 16.00 óra) 
(PVB. ülés időpontja: április 23 kedd 16.00 óra) 
Előterjesztések benyújtásának határideje: április 10 szerda 13.00 óra 

 
1) Beszámoló az Önkormányzat 2012. évi költségvetés teljesítéséről, a 

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

 
2) Beszámoló az Általános Iskola intézményfenntartó társulás 2012. évi 

költségvetési gazdálkodásáról 
Előterjesztő: Vargáné Fodor Rita pénzügyi vezető 
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság 
 

3) Laktanya egyes épületeinek, területeinek értékesítésére kiírandó pá-
lyázatról, a további hasznosítási célok meghatározásáról 
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester 
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság 

 
4) Sportkombinát hasznosításáról 

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

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

 
6) Beszámoló a belső ellenőrzés működéséről, az ellenőr ta-

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

 
7) Beszámoló a gyermekvédelmi és gyámügyi feladatok ellátásáról  

Előterjesztő: Tömör Józsefné aljegyző 
Előterjesztést véleményezi: Szociális Bizottság 

 
8) Beszámoló a testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról 

és az átruházott hatáskörben hozott döntésekről. 
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester 
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság 
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9) Tájékoztató a két testületi ülés közötti időszakban az önkormányzat 
érdekében végzett polgármesteri munkáról    
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester 
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság 

 
10) Tájékoztató a kiemelt feladatok ellátásáról 

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

Május 24. péntek 16.00 óra 
(SZB ülés időpontja: május 20 hétfő 16.00 óra) 
(PVB. ülés időpontja: május 21 kedd 16.00 óra) 
Előterjesztések benyújtásának határideje: május 08 szerda 13.00 óra 

 
1) Önkormányzati ingatlanok bérleti díj és lakbér módosításáról 

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

2) Beszámoló a közérdekű adatok közzétételének és megjelentetésé-
nek tapasztalatairól,  
Előterjesztő: Hutter Jánosné jegyző 
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság 

 
3) Rétság város közlekedési szabályainak felülvizsgálata 

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

4) Beszámoló a testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásá-
ról és az átruházott hatáskörben hozott döntésekről. 
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester 
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság 

 
5) Tájékoztató a két testületi ülés közötti időszakban az önkormányzat 

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

 
6) Tájékoztató a kiemelt feladatok ellátásáról 

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

Június 21. péntek 16.00 óra 
(SZB ülés időpontja: június 17 hétfő 16.00 óra) 
(PVB. ülés időpontja: június 18 kedd 16.00 óra) 
Előterjesztések benyújtásának határideje: június 06 csütörtök 13.00 óra 

 
1) 2013. évi költségvetés módosítása 

Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester 
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság  
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2) A képviselő-testület 2013. évi munkatervének módosításáról 

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

7) Beszámoló a helyi adók és egyéb pénzügyi követelések állományáról, 
behajtásuk helyzetéről 

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

 
3) Beszámoló a Napközi Otthonos Óvoda működéséről.  

Előterjesztő: Vinczéné Szunyogh Judit óvodavezető 
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság 
 

4) Tájékoztató a települési szilárd és folyékony hulladékgazdálkodási te-
vékenység helyzetéről, a létesítmények állapotáról, üzemeltetéséről 

Előterjesztő: Zöldhíd és DMRV (Bgyarmat) vezetője 
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság 
Meghívandó: közszolgáltató vezetője 

 
8) Tájékoztatás a Kistérségi Járóbeteg Szakellátó működéséről, a 

Nonprofit Kft. taggyűléséről, illetve a 2012. évi mérlegbeszámoló elfo-
gadásáról,  

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

9) Beszámoló a testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról 
és az átruházott hatáskörben hozott döntésekről. 

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

 
10) Tájékoztató a két testületi ülés közötti időszakban az önkormányzat 

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

 
11) Tájékoztató a kiemelt feladatok ellátásáról 

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

 
 

Augusztus 30.  péntek 16.00 óra 
(SZB ülés időpontja: augusztus 26 hétfő 16.00 óra) 
(PVB. ülés időpontja: augusztus 27 kedd 16.00 óra) 
Előterjesztések benyújtásának határideje: augusztus 15 csütörtök 13.00 óra 

 
1) Beszámoló az Önkormányzat 2013. évi költségvetés féléves teljesítésé-

ről.  
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester 
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság 
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Szeptember 20. péntek 16.00 óra 

(SZB ülés időpontja: szeptember 16 hétfő 16.00 óra) 
(PVB. ülés időpontja: szeptember 17 kedd 16.00 óra) 
Előterjesztések benyújtásának határideje: szeptember 05 csütörtök 13.00 
óra 

 
1) Az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosítása  

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

 
2) Bursa Hungarica önkormányzati ösztöndíj pályázat kiírása, pályázati 

feltételek meghatározása 
Előterjesztő: Tömör Józsefné aljegyző 
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság 

 
3) Beszámoló a testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról 

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

 
4) Tájékoztató a két testületi ülés közötti időszakban az önkormányzat 

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

 
5) Tájékoztató a kiemelt feladatok ellátásáról 

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

 
 

 Október 18. péntek 16.00 óra 
(SZB ülés időpontja: október 14 hétfő 16.00 óra) 
(PVB. ülés időpontja: október 15 kedd 16.00 óra) 
Előterjesztések benyújtásának határideje: október 03. csütörtök 13.00 
óra 

 
1) 2013. évi Belső Ellenőrzési Program és Terv elfogadása 

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

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

3) Beszámoló a testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról 
és az átruházott hatáskörben hozott döntésekről. 

Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester 
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság 
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4) Tájékoztató a két testületi ülés közötti időszakban az önkormányzat 
érdekében végzett polgármesteri munkáról    

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

 
5) Tájékoztató a kiemelt feladatok ellátásáról 

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

 
 

November 15. péntek  16.00 óra -  Közmeghallgatás 
(SZB ülés időpontja: november 11 hétfő 16.00 óra) 
(PVB. ülés időpontja: november 12 kedd 16.00 óra) 
Előterjesztések benyújtásának határideje: november 04 hétfő 13.00 óra 

 
1) Településrendezési terv koncepció 

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

2) Beszámoló az Önkormányzat 2013. évi költségvetése időarányos telje-
sítéséről.  

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

3) Az Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójának elfogadása 
Előterjesztő:Mezőfi Zoltán polgármester 
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság, 
Szociális Bizottság 

 
6) A helyi adók mértékének megállapítása 

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

 
4) Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat elbírálása  

Előterjesztő:Tömör Józsefné aljegyző 
Előterjesztést véleményezi: Szociális Bizottság 

 
5) Beszámoló a testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról 

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

 
6) Tájékoztató a két testületi ülés közötti időszakban az önkormányzat 

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

 
7) Tájékoztató a kiemelt feladatok ellátásáról 

Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester 
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság 
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December 20. péntek 16.00 óra 
(SZB ülés időpontja: december 16 hétfő 16.00 óra) 
(PVB. ülés időpontja: december 17 kedd 16.00 óra) 
Előterjesztések benyújtásának határideje: december 05 hétfő 13.00 óra 

 
3) A Képviselő-testület 2014. évi munkatervének elfogadása 

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

4) 2014. évi teljesítményértékelés alapját képező célok meghatározása,  
Előterjesztő: Hutter Jánosné jegyző 
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság 

 
5) Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2013. évi működéséről 

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

6) Beszámoló a testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról 
és az átruházott hatáskörben hozott döntésekről. 
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester 
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság 

 
7) Tájékoztató a két testületi ülés közötti időszakban az önkormányzat 

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

 
8) Tájékoztató a kiemelt feladatok ellátásáról 

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

Lakossági fórum:  2013. április  16  kedd 18:00 óra 

 
    Tájékoztató az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtá-

sáról, a 2013. évi feladatokról 
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester 

 
A munkatervet a képviselő-testület …/2012.(XII.20.) 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 az Önkormányzat  
2013-es munkatervéről 

 
 
Rétság Városi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
Rétság 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Az irathoz mellékelt munkatervet átnéztem. 
Úgy vélem, ez egy igen lényeges dokumentum a város döntéshozó testülete számára. Különös 
tekintettel arra, hogy számtalan új elem jelenik meg a 2013-as esztendőben a 2012-höz képest. 
 
Állami fenntartásba került az iskola és a középiskola. Járások szervezésével lényegében megvál-
tozik a város funkciója is, de különösen a városháza épületének használata, és a polgármesteri 
hivatal működése. Ezzel együtt kimondatlanul is szűkül a képviselő-testületek hatásköre. Jelen-
tős feladat a városközpont rehabilitációs pályázat megvalósítása. Sajnálatosan azt lehet látni, 
hogy ebben a munkaterv tervezetben mindez nem köszön vissza. 
 
Egyértelműen látható, hogy az előző évi tervezet átmásolásáról, kicsit alakítgatásáról van szó.  
 
Ez a módszer nem követhető! 
 
Teljesen új alapokra kellene helyezni a munka megtervezését, már csak a fentiek miatt is. 
 
Mindezen kívül a munkaterv bármilyen szövegi megfogalmazásánál fontosabb a korábbi és a 
jövőben születő döntések végrehajtása, a folyamatba épített belső ellenőrzési rendszer kialakítá-
sa és működtetése, a szabályzatok megléte és betartása. 
Úgy vélem tehát, hogy a végrehajtás bármilyen tervezésnél fontosabb. Sajnálatos, hogy itt is 
olyan dolgok köszönnek vissza – rossz időbeni ütemezéssel – amelyeken már régen túl kellene 
lenni, hiszen az előző években erre kötelező döntések születtek, csak nem lettek végrehajtva. 
Ilyen konkrétan a laktanya telephely kártérítése, a felszabadult ingatlanok hasznosítása témakö-
rök. 
Ugyanezen körbe tartozik a Járóbetegellátó projektjének lezárása. Nem júniusban, hanem sokkal 
előbb. 
 
Noha a kiemelt feladatok között szerepel, nem található tárgyalandó napirendként egyetlen téma 
sem a városközpont rehabilitációs pályázat megvalósulásával kapcsolatban. Pedig bizonyára 
lesz több döntésre is szükség. Az egy dolog, hogy a kiemelt feladatok állásáról szóló beszámoló-
ban is részéletesen szerepelnie kellene, de ezek a napirendek igen szegényesek és többnyire 
nem tartalmaznak határozati javaslatot, döntési alternatívát. Azt pedig magam soha nem támo-
gattam, hogy a fontos döntések soron kívüli ülésen kerüljenek megszavazásra, csak azért mert 
nincs ütemezve. 
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Ugyanakkor szükséges lenne az átvett oktatás helyzetéről tájékoztatót kérni az illetékes járási 
tankerületi vezetőtől, és a járás beindulásával kapcsolatban ugyancsak tájékoztatót kérni a Járási 
Hivatal vezetőjéről. Ezeket legkésőbb februárban kellene ütemezni, hiszen minden bizonnyal 
vannak e tárgyban konkrétan is tisztázandó kérdések, megállapodási tételek és a korábbiak 
megvalósulásáról szóló tájékoztatnivaló, de szükséges a helyi apparátus illetve a lakosság tájé-
koztatása is a feladatok átadásának, átvételének tapasztalatairól. 
 
Több érdemi kifogást is lehetne felsorolni. Úgy vélem ez felesleges, hiszen a munkaterv lényegi 
átdolgozása szükséges, ha máskor nem a bizottsági tárgyalás során. 
 
 
Rétság 2012. december 9. 
 

Girasek Károly tanácsnok 
 

 


