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8. számú 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

Készült: 2010. március 11-én Rétság Város Polgármesteri Hivatalának hivatalos 
helyiségében 
Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint 
Tárgy: Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010.március 11-i 
rendkívüli ülése. 
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Tisztelettel köszöntöm a képviselő-testületet! 
Megállapítom, hogy az ülés 8 fő jelenlétével határozatképes, az ülést megnyitom.  
Jegyzőkönyvi hitelesítőknek az előbb elhangzottak alapján javaslom Jávorka 
János képviselő urat és Kotroczóné Somosi Éva képviselő asszonyt. 
 

Rétság Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 
egyöntetű igen szavazattal a jegyzőkönyvi hitelesítőnek 
Jávorka János és Kotroczóné Somosi Éva 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 
egyöntetű igen szavazattal az ülés napirendjét az alábbiak 
szerint állapítja meg:  
 

1.) Előterjesztés az Önkormányzat 2010.évi költségvetési 
rendeletének megalkotásáról  

 
Mezőfi Zoltán polgármester: A helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV. 
törvény 90. § (1) bekezdése szerint „a helyi önkormányzat gazdálkodásának 
biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a 
polgármester felelős. Az Államháztartásról szóló 1992.évi XXXVIII. törvény 
64/E §-a úgy szabályoz, hogy amennyiben a képviselő-testület az előírt 
határidőkig nem szolgáltatja az információkat – ez március 15 – az 
önkormányzatokért felelős miniszter a határidőt követő hónaptól az állami 
támogatás folyósítást felfüggeszti. 
Azt kell, hogy mondjam, addig innen nem megyünk el amíg nem rendezzük el a 
költségvetés kérdését, mert ennek olyan hozadékai vannak, ami mindenre kihat. 
Nem hozhatunk ilyen helyzetbe 3.000 embert. Mindenre kihat, intézményekre, 
közvilágításra, fejlesztésekre, mindenre, a legutolsó háztartásra is. Az előző ülésen 
a költségvetés elutasítása után született döntéseknek nincs értelmük, logikátlanok. 
Azt kérem, azt mondom, hogy a költségvetést el kell fogadni.  
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Világosan mondtam, hogy semmilyen kifizetés nem történik a képviselő-testület 
tájékoztatása és hozzájárulása nélkül. Faragcsáltuk lefelé a költségvetést, 
elmondtam azokat a költségcsökkentő javaslataimat, amelyek évközben jelentős 
megtakarítást eredményezhetnek, illetve a fejlesztési hiány csökkentését 
eredményezhetik! Nem véletlenül sikerült addig eljutnunk, hogy a 300 millió Ft-
ból lett 100 százegynéhány millió Ft, amit még mindig azt mondják a 
szakemberek, hogy nem kell igénybe venni, de a likviditási gondok kiküszöbölése 
miatt halaszthatatlanul fontos. És akkor végre átláthatóvá válik a város 
költségvetése, mert a végre a bérek közül kikerülnek a fejlesztések. Ettől van a 
folyószámlahitelünk. Ezt szeretném elmondani, és várom a közben született 
javaslatokat vagy véleményeket, de ezt a költségvetést el kell fogadni.   

 
Fejes Zsolt jegyző: Amíg gondolkodnak  a Tisztelt Képviselők addig szeretnék 
néhány szót hozzáfűzni. Ameddig nincs elfogadott költségvetése a képviselő-
testületnek, addig úgy mondhatnám egy „vészforgatókönyv” lép életbe. Az 
önkormányzati törvényben egyértelműen le van írva, hogy az önként vállalt 
közügyek ellátása nem veszélyeztetheti a kötelezően előírt feladat és hatáskörök 
ellátását. Az történik, hogy leáll minden olyan önként vállalt feladatellátás, amit 
egyébként a képviselő-testület felvállalt. Mivel a kötelező feladatellátást el kell 
látni, amennyiben nincs költségvetés, a megszorítások azzal kezdődnek, hogy a 
nem kötelező feladatellátásokat meg kell szüntetni. 
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Csiszolva azt, amit a jegyző úr elmondott,  azt kell 
mondjam, hogy abban a pillanatban amikor a Magyar Állam Kincstár  leállítja a 
havi finanszírozás folyósítását, ez már önmagában azt jelenti, hogy a bért nem 
tudjuk kifizetni,mert a folyószámla hitel addig terjed, amíg terjed. Valóban úgy 
van, hogy ez nem egyszerű történet. Volt itt már 40 millió Ft-os hitelfelvétel is, 
annak idején. Van még egy csatorna hitelünk erre az évre az utolsó részlet, de a 
legfontosabb, az elnyert támogatások és a folyamatban lévő beruházások 
véghezvitele - igaz hogy nem állami feladat,- de ezt mi már bevállaltuk, ezeket 
kötelező megcsinálni. Elköteleztük magunkat számos ilyen határozattal. A 
kötelezettségvállalásoktól hemzseg a költségvetés, már tavaly is, meg tavaly előtt 
is. Ezek már meglévő kötelezettségvállalások. A költségvetést el kell fogadni! Év 
közben lehet ütni, vágni a polgármestert, és a jegyzőt,  hogy ezt vegyük ki, vagy 
azt tartsuk vissza. De magának a költségvetés elfogadásának semmi olyan 
akadálya nincs, sem törvényi sem szakmai sem morális, amitől ne lehetne 
elfogadni. A könyvvizsgáló asszony maga is megmondta, hogy elfogadható. 
Hiszen ő volt az első abban a körben, az első változatnál, aki a legmarkánsabban 
emelte fel a szavát és kimondta a képviselők előtt, hogy azt, úgy, a maga 
formájában nem lehet elfogadni. Azóta hány egyeztetés volt már, míg eljutottunk 
eddig az elfogadható formáig! Kérem, hogy fogadjátok el a költségvetést, utána 
lehet még variálni, hogy honnan, mit veszünk ki. Bőven vannak áldozatai a 
költségvetés csökkentésnek, ezeket elfogadtátok, most egyben el kell fogadni a 
költségvetést úgy, ahogy van! 
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Hegedűs Ferenc képviselő: Ezt olyan sokat hallottunk, de mindig ekkor van szó 
erről. Nem a pénz összegével, hanem maga a költségvetés tartalmával van 
problémám,- és ez már negyedik éves problémám - tavaly ugyanígy visszajöttünk, 
akkor azokkal a feltételekkel szavaztam meg, hogy jövő évben kész lesz az iskola 
vizesblokk, temető előtető stb… , azóta is úgy van minden. Ilyenkor már lehet 
zsarolni a képviselőket, ezt egész évbe kellett volna rendberakni, hogy ne kerüljön 
ide! 

 
Mezőfi Zoltán polgármester: De közben sokkal jobb lett a helyzet! Az elnyert 
pályázattal nem kerül egy fillérbe se, nem önerőből csináltuk meg a vizesblokkot. 
Annak idején 22 millió Ft be lett tervezve erre. Elnyertük a pályázatot, ennek van 
egy menete, közbeszerzési eljárást kell lefolytatni, ez lassítja a menetet. Nem az 
van, hogy nem dolgozunk. Ráadásul milyen összeget kell befizetni a 
közbeszerzésre! 

 
Hegedűs Ferenc képviselő: A képviselő-testület megszavazta az iskola 
költségvetését, majd meg látod mi lesz belőle végrehajtva, mi lett volna akkor 
benne és mi lesz most benne. Ilyne pocsékolós költségvetést nem tudok 
megszavazni, itt lehetünk egy hónapig is. akkor sem tudom megszavazni. 
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Nem 22 millió Ft-ot költünk. Vizesblokkot meg az 
ajtókat nem lehet érinteni a költségvetés csökkentéssel, egy helyen lehet a 
burkolásnál. Mondjatok olyan kompromisszumos javaslatot, ami előbbre viszi ezt 
az ügyet. 
 
Hegedűs Ferenc képviselő: Nem mondok, elmondtam már számtalanszor most 
már mondjatok ti javaslatot. Találjatok ki amit akartok. 
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Majnik László képviselő urat kérdezem, miért nem 
fogadja el a költségvetést? 
 
Majnik László képviselő: Elmondtam a véleményemet ezzel kapcsolatban. 
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Mi a célotok ezzel a nemmel? Ez nem vezet sehova. 
Azt kell mondanom,ez alkalmas a polgármester, jegyző hivatal lejáratására, úgy 
ahogy van. Ettől azonban óva intek mindenkit, hogy ebben a zsákutcába 
belemenjünk, mert itt tízen vagyunk, és mindig az volt az álmom hogy a lehető 
legnagyobb egyetértéssel szülessenek döntések, ne hat szavazattal kelljen 
letuszkolnunk egymás torkán a döntéseket.  De ez a bebetonozott nem engem 
dacosságra kezd emlékeztetni, mert az elhangzottakon túl nem látok olyat, aki azt 
mondaná, hogy innen vegyünk el valamit, vagy mondjátok, hogy fel kell 
függeszteni ezeket a nem kötelezőket és azokat folyamatos monitor alatt kell  
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tartani, de ha holnap idehoznak egy kötelezettségvállalást, akkor ki kell fizetni, 
mert nem tehetjük meg, hogy a felvállalt kötelezettségeinknek nem teszünk eleget.  
Ha megáll a normatív támogatás abban a pillanatban beáll a fizetésképtelenség. 
 
Hegedűs Ferenc képviselő: Ez a nagy baj, hogy 6,5 millió Ft és beáll a 
működésképtelenség! Ez a nagy baj. 

 
Hegedűs Ferenc képviselő távozik az ülésről 

 
Mezőfi Zoltán polgármester: Még egyszer idézem azt, hogy a gazdálkodás 
biztonságáért maga a képviselő-testület a felelős, a szabályosságáért pedig a 
polgármester. Még egyszer kérlek benneteket, hogy szavazzátok meg a 
költségvetést, mert ez alól nem tudunk kibújni. Az én szavazatom is csak egy. Mit 
fogtok mondani holnap az utcán az embereknek miért nem fogadtuk el a 
költségvetést? Annyi bizottsági ülés volt, ott a döntések beépítésre kerültek, 
könyvvizsgáló mindannyiszor újra meg újra ellenőrzi. Van egy éves 
munkatervünk, ami alapján dolgozni kell, de ez az egész a költségvetés nélkül 
nem működik. Itt vannak, a nem kötelező feladatok azokból lehet kihúzogatni, de 
rengeteg nem kötelező feladatra kötelezettséget vállalt ez a testület. 

 
Fodor László képviselő: Engem nem kell győzködni, én sem akarok senkit sem 
rábeszélni, mert ennek nincs értelme Azt kérdezem, hajlandó-e valaki 
megváltoztatni a véleményét vagy nem? Megtudjuk-e ma szavazni, vagy nem, 
mert akkor ennek nincs értelme! Én ezt dacosságnak és gyerekes dolognak is 
tartom. Tavaly ugyanez történt, a végén csak meg lett szavazva a költségvetés. Ha 
már nekiindultunk, itt a Járóbeteg Ellátó, már tető van rajta, itt van a többi 
beruházás, akkor ezekkel mi lesz? Ennek nincs értelme, hogy megint leülünk, 
egyszer, kétszer, háromszor és nézzük, hogy ki gondolja meg magát. Ez nem 
felelős kategória számomra. 

 
Dr.Katona Ernő alpolgármester: A csődbiztos kezeli-e a Járóbeteget vagy nem? 
Ha kezeli, válasszuk meg. Mi kiengedtük a kezünkből a döntést bízzuk másra. 
Állami finanszírozás nem megfelelő, a mi finanszírozásunk sem megfelelő. 
Legyen egy tuti ember, aki ezzel foglalkozik. Mi nem értünk egyet semmivel, mi 
nem vállaljuk semmiért a felelősséget. Legyen meg az akaratuk. 

 
Mezőfi Zoltán polgármester: Ki hajlandó megváltoztatni a döntését ebben a 
kérdésben? Természetesen ésszerű kompromisszumra hajlandó vagyok menet 
közben, ami nem veszélyeztetni a működés. Arra kérlek benneteket, hogy ezt 
most el kell fogadni!  Egyébként le lehet tiltatni az intézményeknek mindenfajta 
olyan kifizetést a béren túl, és lehet olyan intézkedést hozni, hogy a legutolsó 
ceruzát sem fizetjük ki a képviselő-testület külön engedélye nélkül. Lassítja a 
folyamatot, mert mindenről külön határozatot kell hozni, de még mindig inkább 
ezt választom, mint hogy ne legyen költségvetés! És utána el lehet rágódni  
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mindazon a bevállalt nem kötelező feladaton, aminek a közepében vagyunk. Én 
azt tudom javasolni, hogy semmilyen kifizetése nem lesz a képviselő-testület 
döntése nélkül a kötelező béreken kívül, de a működésnek mennie kell, a 
fejlesztéseknek mennie kell. Ennek tükrében szavazzatok! Valaki hajlandó 
változtatni a véleményét? Jávorka János? 
 
Jávorka János képviselő, PTB elnöke: Én nem tudom támogatni, mert ennyi 
fejlesztést, amit itt bevállaltunk, képtelenség normálisan kezelni.  Annak a 
fényében, hogy a Járóbeteggel kapcsolatos témában sor dolog előttünk 
bizonytalan. Ezért én erről nem tudok így szavazni. Erre én többször felhívtam a 
figyelmet az elmúlt időszakban, semmit nem számított, ezért nem tudom 
támogatni. Van egy ésszerűségi határ. Városközpont témával kapcsolatosan 
belegondolni is rossz, mi lesz, ha valóban megnyerjük, el kell indulni 370 millió 
Ft-os témával hitelfelvételt kell produkálni. Járóbetegnél gőzünk sincs hogyan fog 
működni, mennyi lesz a költsége, mennyi lesz a bevétele, még egyszer mondom, 
én partner nem tudok ebben lenni. 
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Tisztelt képviselő-testület, ezzel hátat fordítunk 
3000 embernek! A testületnek van felelőssége a gazdálkodás biztonságáért, 
nekem megvan az a felelősségem, hogy törvényesen működjön. Azt én 
bevállalom. Azt is bevállalom, hogy biztos vagyok benne, hogy jó dolgok mellett 
kötelezte el magát a képviselő-testület. Itt három négy dologról van szó, az 
Iskoláról az Óvodáról és a Járóbetegről. A városközpontról most nem beszélek, 
mert az csak jövőre jelentkezik. Nem romba fog dőlni a város, hanem előre fog 
menni! Miért lesz az baj, hogy díszburkolat lesz az téren, végre lesz egy 
buszmegálló, az általános iskola teljesen felújításra kerül, Zrínyi, Kossuth utca 
felújításra kerül! Ezek mind jó dolgok! Csak jó dolgok mellett vállaltunk 
kötelezettséget, és akkor most  meg itt állunk, hogy nem! Nincs más választásunk, 
ennek igennek kell lenni! 

Dr.Tóth Mária  képviselő, ESZKB elnöke : Tisztelt képviselő társaim ! Én nem 
azért nem szavaztam meg a költségvetést, ezzel a tartalommal nem szavazom 
meg! Vannak nem kötelező feladat ellátások. Nem vettem észre, hogy olyan tétel 
lett volna a költségvetésben amire azt mondtuk volna, hogy ezt most nem tudjuk 
megcsinálni. Nem akarom hajtogatni örökké a Művelődési Központot, de 
kénytelen vagyok! Egy 3000 lakosú falunak erre ennyit költeni. Amikor itt egy-
két javaslattal előállok, nem fogadja el a tisztelt képviselő-testület! Nem kötelező 
a közalkalmazottaknak a cafetéria 193.000 Ft + 13.000 Ft ruhapénz. Többet 
kapnak, mint azok, akiknek kötelező adni! Úgy látszik nem voltam érthető! Ez 
több milliós tétel ebben az évben, és ilyen helyzetben nem hiszen, hogy ilyeneket  
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megszavazhatunk. Én, ha nem lesz benne megfelelő kiigazítás, meg nem 
szavazom, be se jövök! Meg lett szavazva az aljegyző felvétele is nélkülem, meg 
lehet szavazni azt nélkülem, meg ezt is. Ezerszer elmondtam, hogy vizsgálják 
felül az aljegyző bérezését, egy szó nem történt! 

Mezőfi Zoltán polgármester: Állásfoglalást kértek róla, de térjük vissza a 
költségvetéshez! 

Dr.Tóth Mária  képviselő, ESZKB elnöke :  Ez szorosan a költségvetéshez 
kapcsolódik. Szorosan oda tartozik. Ez is! Meg azok a jogalap nélküli kifizetések, 
amik a mai napig nem lettek visszaszedve, nem történt bennük semmi, mert ha 
igen, gondolom tájékoztattak volna róla. Viszontlátásra! 

Dr. Tóth Mária képviselő távozik az ülésről 

Mezőfi Zoltán polgármester: Egyéb hozzászólás, vélemény! Kompromisszumos 
javaslat? Évike! 

Kotroczóné Somosi Éva képviselő: János véleményével értek egyet! 

Mezőfi Zoltán polgármester: Jó, csak akkor azt mondjátok meg, hogy miből! Mit 
utasítsunk vissza, milyen fejlesztést! 

Fejes Zsolt jegyző: Minden módosító javaslatot végrehajtottunk, ezeket nagy 
többséggel el is fogadta a testület. Ha nem hangzik el semmi újabb módosító 
javaslat, semmi kifogás, akkor miért nem fogadják el a költségvetést? Ez 
érthetetlen! Értsék meg, hiába akarják áthárítani a felelősséget énrám, vagy 
polgármester úrra, ez a képviselő-testület felelőssége! Nem akarok itt senkit sem 
fenyegetni! Most mondom, holnaptól semmilyen kifizetést nem fog polgármester 
úr engedélyezni a kötelező béreken kívül. A kötelező feladatellátást köteles ellátni 
az önkormányzat még akkor is, ha nincs megfinanszírozva. 

dr.Katona Ernő alpolgármester: Hiába, belemegyünk abba a csapdába,  hogy 
velünk mindent meg lehet csinálni, hogy ha leveszik a finanszírozást ,akkor is 
meg kell oldani a feladatokat. Valakinek fel kellene ismerni már, hogy ha 
büntetlenül elvehetik tőlünk a pénzt, az előbb-utóbb vissza kell adni. 

Mezőfi Zoltán polgármester: Nem emlékszem, mikor hivatkoztam volna a 
választópolgárokra, mert nem a kenyerem, de a választópolgárok azt várják el a 
testülettől, hogy félretéve a kicsinyes vitákat, konkrét komoly dolgokban 
hozzanak döntést, oldják meg!  A vitát is benyelik,de döntés kell, mégpedig olyan, 
ami előre viszi a dolgokat. 
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Fejes Zsolt jegyző:. Le fog állni a hivatal működése. 

Drajkó Vilmosné képviselő: Tisztelt Képviselő-testület! Nekem az lenne a 
javaslatom, nem tudom mennyire elfogadható, - és elsősorban polgármester úr, 
jegyző úr és aljegyző asszony felé, - hogy azok a képviselő társaim, akik azt 
kérték, kerüljön ki a fogorvosi szolgálat, legyen a művelődési ház költsége ennek 
a fele, mindazokat az itt elhangzottakat az intézményvezetőkkel újra meg kell 
vívni, át kell tárgyalni és le kell venni! A nem kötelező feladatokat átnézni és 
drasztikusan le kell venni! Szeretném megkérdezni Lacit, Évit és Jánost, 
mondjátok meg, mik azok, ami miatt nem tudjátok elfogadni és úgy gondoljátok, 
hogy azt ki kell venni. Laci értelmesen elmondta, de általánosságban semmi olyan 
konkrét tétel nincs. Konkrétan Hegedűs Ferenc, Dr.Tóth Mária és Gál Gábor tett 
javaslatokat! Mondjátok el, melyek azok a tételek, amit teljes mértékben vagy 
részben ki kell hagyni mik azok, amik nélkül elfogadjátok. 

Kotroczóné Somosi Éva képviselő: Julcsika, nem figyeltél oda, amikor János 
elmondta, miket kell kihagyni, amiket felelőtlenül felvállaltuk. Amikor 
meghoztuk ezeket a felelőtlen döntéseket, át kellett volna gondolni, hogy annak 
milyen következményei lesznek. A Járóbetegből már csak előre lehet 
kimenekülni! Ott az iskola!  A pályázatokat is benyújtottuk felelőtlenül! Kellett 
volna gondolni arra, hogy ezt csak hitelből fogjuk tudni megoldani. Van egy 
törvényileg megengedett határ, ameddig felvehetjük a hitelt. Azt miből fogjuk 
finanszírozni? Járóbetegre is egyik papíron ez van írva, másikra az van írva! 
Kimondom fehéren-feketén, ez nem igaz! Ki írta alá felelősségteljesen? Senki! 
Arra kell koncentrálni, hogy ezt nem tudjuk csinálni! Az anyagba is benne van a 
szöveges részbe, hogy nem tudni azokat az összeget, amik várhatóak! Nagyon sok 
minden várható még erre az évre. Polgármester úr elmondja, hogy jövőre 
városrehabilitáció várható. Hogy fogunk tudni jövőre törleszteni, ha ennyi hitelt 
felveszünk! Törvény hogy fogja megengedni ezt? Álmodunk… és arra ébredünk, 
hogy a kezünk a bilibe lóg! Akkor kellett volna meggondolni magunkat, amikor 
még megtehettük volna ezt, hogy ne hozzuk ezt a képviselő-testületet ilyen 
helyzetbe! Mindenki tisztába van ezzel, de még álmodni akarunk! 

Drajkó Vilmosné képviselő : Nekem a legkönnyebb a helyzetem, mert én most 
csöppentem ide, ebbe a testületbe ebben a három hónapba. Az elmúlt években én 
kívülről figyeltem a képviselő-testület munkáját. A városnak az volt a véleménye, 
hogy nem léptétek meg a lehetőségeket, az utolsó huszonnegyedik órában a 
negyedik évben kapkodtatok! Akkor kellett volna a választás elején, most saját 
magát hozta a képviselő-testület ilyen helyzetbe, ezzel a rengeteg bevállalással,  
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hogy most jön ősszel a választás és meg tudjuk mutatni, hogy megszépült ez is, az 
is, meg amaz is! De ezeket ez a képviselő-testület döntötte, ennek a képviselő-
testületnek ezt becsületből, gerincességből illene végig csinálni! Milyen dolog ez, 
hogy most kihátrál a testület abból, amit ő döntött. Ezt ez a testület döntötte el, 
meg lett szavazva! Milyen dolog, hogy ebből kihátráltok és polgármester úr és az 
alpolgármester úr nyakába varrjátok a felelősséget! 

Kotroczóné Somosi Éva képviselő: Én semmilyen vállalásomból nem hátráltam 
ki. Emberek vagyunk, gondolkodunk, és tudjuk, hogy milyen cselekedetünknek 
mi a következménye. Szerintem mi képviselők, pont azért, mert 3000 rétsági 
embert képviselünk, sokkal, de sokkal felelősségteljesebben kellene 
gondolkodnunk. Azt meg hogy miért nem pályáztunk, azt ne tőlem kérdezd! 

Mezőfi Zoltán polgármester: Először is, 2007-től kezdve ezen a cikluson az első 
pillanattól az utolsóig pályáztunk, de ennek a folyamatnak most van vége! Amíg 
elkészül egy pályázat, meg lemegy egy közbeszerzés, meg ötször futottunk neki 
egy döntésnek, ez a nem látványos része. A Járóbeteg három éve megy, az volt az 
előkészítés. Az iskolának hányszor futottunk neki! Végig pályáztunk az egész 
ciklusban. Azt szeretném mondani, hogy ezek után melyik elnyert támogatást 
adjuk vissza. Mondjuk azt, hogy köszönjük, nem akarjuk felújítani az Óvodát, 
igaz hogy elnyertünk a 14 millió Ft-ot, de visszaadjuk, de mi felelősségteljesek 
vagyunk, és nem kérjük azt a  pénzt, azt rohadjon le! Az iskola rohadjon le, 
amikor negyven éve mindenki arról beszél, hogy hogy néz ki a vizesblokk! Adjuk 
vissza az elnyert támogatást! Ezt ugye nem gondoljátok komolyan? Mert itt három 
pályázatról van szó! Én minden másról hajlandó vagyok lemondani. Én nem 
kértem, hogy építsünk egy méter járdát, hogy a hivatal mögötti parkoló egy 
szeméttelep, azért minden nap megkapom a magamét, igazuk van, de idáig el sem 
jutottunk. Azért nem jöttem vele eddig ide, mert azt gondoltam, hogy amiben 
egyetértés van, az menjen, mert egyetértés volt. Az iskola óvoda fejlesztésénél 
eddig mindig egyetértés volt! Most meg elnyerjük, de nem csináljuk meg! Akkor 
álljon oda más és magyarázza meg! Ezzel lehúztuk a redőnyt a következő ciklus 
előtt, mert kizáródunk a pályázatokból, mindenből. Ezzel teljes mértékben 
elvettük a város jövőjét. Ilyen bizonyítványt akartok magatokról kiállítani? Nem 
akarok elvtelen lenni, és nem akarok bántani senkit! Egyszerűen nem tehetitek 
meg. Ilyenkor le kéne mondani a képviselő-testületnek, mert nem tudtak 
megbirkózni egy ilyen feladattal! 
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Kotroczóné Somosi Éva képviselő: Hagy válaszoljak! Én nem azért mondom 
ezeket a dolgokat, mert szeretném, hogy minden elrohadjon Rétságon! Én nagyon 
szeretném, hogy minden előbbre jusson, és szebb legyen, és jobb legyen, de ha 
nem tudunk felvenni hitelt, akkor mire tépjük itt egymást? Nem fogjuk tudni 
felvenni a hitelt! Én leszek kikiáltva Rétság visszamozdítójának? A Járóbeteg 
rendelőre mennyi pénz fog kelleni, amire hitelt kell felvenni? Te sem tudod 
megmondani, jegyző úr sem tudja, és aki itt ül, senki sem tudja megmondani! 

Jávorka János képviselő, PTB elnöke: Nagyon röviden csak! Amit Jucika 
elmondott annak egy részével egyetértek, másik részével nem. Én is 
visszakanyarodnák 2006-hoz. Többször elhangzott képviselő társam részéről, 
hogy én ezt is megmondtam, azt is megmondtam! Miért nem kerültek elénk ezek 
előterjesztés formájában? És hogy a politikát is belevigyem, mert választás évében 
vagyunk! Polgármester úrnak volt egy csapata a választások kapcsán, ahol a 6 
igen szavazatot bármikor prezentálhatták volna. Miért nem lépték meg azokat a 
kemény lépéseket, amelyek most elhangozottak, iskola, fogorvos, művelődési ház 
stb.. Miért nem? Meg kellett volna írni előterjesztés formájában, át lehetett volna 
szervezni a hivatalt, az iskolát, az óvodát meg mindent. Meg lehetett volna 
spórolni több száz millió Ft-ot és akkor most itt lehetne a fiókba! Vegyük már 
tudomásul, hogy nagy pénzeket csak az illetményekből, a járulékokból meg a 
fenntartási költségekből lehet megspórolni. Csak senki nem merte felvállalni, 
hogy kimondja, hogy szüntessük meg az iskolában ennyi pedagógus állást, 
művelődési háznál szüntessünk meg ennyi ilyet, olyat, amolyant, csak a nagy 
dumák mentek itt, hogy majd ezt is meg azt is meg amazt is. Ez 
presztízsveszteséget jelentett volna valakinek! Az nem megy, hogy egy 
intézménynek ma lecsökkentjük a létszámát, mert megtakarítunk, de a feladatot 
azt lássa ám el, jobban mint eddig. Kérem szépen, én ilyen javaslatokkal nem 
találkoztam az elmúlt három év alatt, meg a város lakossága sem találkozott. Itt 
elhangzott 2006 decemberében, mikor 2 fővel lecsökkentették a hivatal létszámát 
- teszem hozzá brahiból, és vállalom érte a felelősséget,- elhangzott, hogy a 3000 
ember elvárja, hogy a két fő csökkentése után akadálytalanul, zavartalanul menjen 
a munka és semmiféle színvonal csökkenés ne következzen be. Kérem szépen 
bekövetkezett, kő keményen bekövetkezett, itt a hivatalban, mert azóta van 
kupleráj. Tovább megyek!  A Kapecskáné jegyző, aki szerintem egy jó jegyző 
volt, mindent megtettek bizonyos körök annak érdekében, hogy minél előbb 
menjen el, és ne lásson bele semmiféle pénzügyi dolgokba. El is ment! Aztán jött  
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a Huszár Zoltán, aki angolosan távozott, 2,5 millió Ft-tal a zsebébe, senki nem 
szólt egy szót sem, de szép ügyesen elment. Aztán jött a másik jegyző az önként 
ment el, és most itt van Fejes Zsolt, benne, nyakig a slamasztikába. Kérem szépen 
ezek az én anomáliáim. Itt vannak a pályázatok, persze pályázzunk, de van egy 
ésszerű határa, amit meg kell valósítani, hogy bírjuk-e anyagilag a kötelező 
működtetés mellett, vagy nem bírjuk! Most ezek felcsúcsosodtak. Hitelspirálba 
fogunk beleesni! A Járóbeteg Ellátó témájában nem tudjuk, hogy mi vár ránk! Aki 
ismeri a veresegyházi járóbeteg központot, ami egy jól működő szervezet, több 
mint 100 millió Ft a vesztesége erre az évre! Nekem ezek az anomáliáim, hogy 
nem fogja bírni! Mi meghoznánk a döntéseket, de mi lesz itt novemberben az új 
testülettel? 

Fejes Zsolt jegyző: Nem lesz választás, mert nem lesz aki elvégezze! Ki fog 
dolgozni fizetés nélkül? 

Fodor László képviselő: Most már telefonon hívtak, és többen küldtek sms-t is, 
Az embereket felháborítja az, hogy a kicsinyes viták kapcsán ez történik! Amit 
eddig tervezgettünk, ebbe az irányba elindult valami, teljes mértékben ilyen okok 
és érdekek miatt felrúgják! Azt mondják, igen álljon fel a testület és menjen 
világgá! Azt kell mondanom, egyetértek vele! Ezt várják el! A semmiről 
beszélünk, mindenki elmondja a maga részét, a részkérdésekbe meg is lett 
szavazva minden, de ettől kezdve minden megáll, ha nincs költségvetés! 

Mezőfi Zoltán polgármester: 50 évre veti vissza magát a testület ezzel, mindent 
elveszítünk, amiért eddig dolgoztunk. 

Fejes Zsolt jegyző: Tisztelt Képviselő-testület! Nem egy éve csinálom, 30 éve 
vagyok közszolgálati dolgozó és 15 éve jegyző! Szeretnék visszautalni 
polgármester úr szavaira, aki azt mondta, hogy tőlünk kisebb települések 30-40-50 
millió Ft-os hiánnyal fogadják el a költségvetésüket és még egyikük sem ment 
csődbe. Egy dologról elfeledkezünk, hogy óriási vagyon van az önkormányzat 
kezében. A volt laktanya és a hozzá tartozó ingatlanok, valamint a Járóbeteg 
Ellátó beindulása után felszabaduló ingatlanok. Semmi egyebet nem kell tenni, 
csak fel kell gyorsítani a folyamatot, ami ezeknek az ingatlanoknak a 
hasznosítására irányul. Mitől ne hirdethetnénk meg már most az épület eladását, 
amiről tudjuk, hogy novemberben ki fog ürülni? Nagyon sok hasznosításai 
javaslat eddig már elúszott, lett volna már bevételünk a laktanyából és akkor nem 
tartanánk itt. A laktanyából még ebben az évben 10 milliókat lehetne nyerni! Erre  
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irányult a vagyonrendelet módosítási javaslat, hogy ki tudjuk írni a pályázatot, de 
nem értünk el semmit! Jönnek az ajánlatok, és nem tudjuk kiírni a pályázatot! 
Messze nem állunk olyan rossz arányban hitelfelvétel tekintetében, mint 
bármelyik környező teleülés. A könyvvizsgáló is elmondta, hogy nem ütközik 
hitelfelvételi korlátba, ez egy végrehajtható költségvetés. Minden döntést ide lehet 
hozni a testület elé. Ez megoldható. De egyáltalán nem áll olyan rosszul a 
költségvetés, mint amilyen rémhíreket hallani. A rossz döntés is jobb, mint ha 
nincs döntés! Most döntöttek az imént a közbeszerzési pályázat eredményeiről. 
Azok az emberek jövő héten jönnek szerződéskötésre. Nem írhatjuk alá, 
visszakövetelhetik a befizetett pénzt, és perelhetnek. Több tucatnyi per fog egy 
hónapon belül elindulni ellenünk, és akkor elképzelhetetlen hiányunk lesz a 
szerződéses kötelezettségek mulasztása miatt! 

Mezőfi Zoltán polgármester: Aláírásgyűjtést fogok szervezni, hogy a képviselő-
testület térjen észhez, mert ez erről szól! A vitát lezárom, még egyszer szavazunk! 

Fodor László képviselő: Hogy a Járóbeteg elindult, nekem is volt benne 
szavazatom, de nem volt részemről felelőtlen döntés! Mindenkit felhívtam, aki 
ezzel foglalkozik, mindenki rosszabb helyzetbe volt, mint mi. Most indul be, most 
már van értelme ezeket a lepusztult épületeket is helyrehozni, van bent közmű, 
járnak oda emberek. Idős embereknek kis lakásokat, érdemes megcsinálni. Eddig 
nem volt érdemes. Ha nem így döntöttünk volna, ott pusztul az egész! Ezeket 
értékesíteni lehet! 

Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazzunk, aki támogatja a 2010.évi költségvetés 
elfogadását, kérem, szavazzon! 

Rétság város önkormányzatának képviselő-testülete 4 
igen, 1 nem 3 tartózkodás szavazattal a 2010.évi 
költségvetési rendelet megalkotását elutasítja. 

Mezőfi Zoltán polgármester: A következményekkel mindenki számolhat. Jó 
éjszakát! 

Kmf. 

                      M e z ő f i  Zoltán                                                   F e j e s   Zsolt 
                            polgármester                                                            jegyző 
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