Mezőhegyes Város Képviselő-testülete
Mezőhegyes, Kozma Ferenc utca11. 5820
6/R/2013.
Jegyzőkönyv
Készült: Mezőhegyes Város Képviselő-testülete 2013. február 27-én a Polgármesteri Hivatal
hivatalos helyiségében megtartott nyílt üléséről.
Az ülésen megjelentek: Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester, Mitykó Zsolt
alpolgármester, Csomós Zsuzsanna, Jeszenka Zoltán, Krcsméri Tibor, Tarkó Gábor
képviselők
Távolmaradását bejelentette: Veres Zoltán alpolgármester, Magyar Tibor, Rajos István
képviselők
Tanácskozási joggal megjelentek: Hupucziné Győrki Julianna jegyző, Dr. Szabados Éva
titkárságvezető
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Köszöntötte a képviselő-testület tagjait, a
jelenlévőket. Megállapította, hogy a képviselő-testületi ülés határozatképes, a megválasztott 8
képviselő közül 5 fő képviselő és a polgármester jelen van. Veres Zoltán alpolgármester,
Magyar Tibor, Rajos István képviselők jelezték, hogy az ülésen nem tudnak részt venni. Az
ülést megnyitotta.
Javaslatot tett a következő napirend megvitatására:
1.) Adósságkonszolidáció tárgyában kötendő megállapodásról
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Kéri, aki a javasolt napirenddel egyetért,
kézfelnyújtással szavazzon.
A képviselő-testület 6 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javasolt napirendet
elfogadta.
1. napirendi téma: Adósságkonszolidáció tárgyában kötendő megállapodásról
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: A 2013. február 26-ai testületi ülésen
tájékoztatta a képviselőket, hogy a Belügyminisztérium értesítése értelmében Mezőhegyes
város tekintetében 2013. február 28-án 1010 órakor kerül sor az adósságkonszolidáció
tárgyában készült megállapodás aláírására, melyhez szükség van a képviselő-testület aláírásra
felhatalmazó határozatára. Az Állam – mai nap folyamán megküldött tájékoztatója értelmében
– továbbra is a 40 %-os mértékben vállalja át Mezőhegyes város adósságállományát.
Javasolja, hogy a képviselő-testület hatalmazza fel a megállapodás aláírására, de továbbra is
jelezzék, hogy a szakmai egyeztetésen ismertetett és írásban is átadott indokok figyelembe
vételével vizsgálják felül álláspontjukat, és az önkormányzat működőképességének
biztosítása érdekében a számított mértéken felül legalább a 2010. június 18-i jégvihar által
okozott kár miatt felvett 17.000.000.-Ft összegű, áthidaló hitel Magyar Állam általi
átvállalását tegyék lehetővé. Kéri a véleményeket a javaslattal kapcsolatosan.
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Mitykó Zsolt alpolgármester: Javasolja a 17 millió forint nevesítését, kérjék a további
felülvizsgálatot.
Jeszenka Zoltán képviselő: A szakmai egyeztetésen elhangzott, hogy elképzelhető, lesznek
olyan települések, amelyek nem fogadják el az Állam által felajánlott adósságkonszolidációs
mértéket. Ismeretei szerint azokkal a településekkel további tárgyalásokat folytatnak.
Meglepődött a döntésen, – miszerint Mezőhegyes vonatkozásában az adósságkonszolidáció
mértéke maradt 40 % - többre számított, hiszen van olyan környékbeli város, ahol az
adósságátvállalás 370 millió forint. Amennyiben nem fogadják el a felajánlott mértéket, úgy
további tárgyalásokra kerülhet sor. Bízott abban, hogy nagyobb mértékben vállalja át az
Állam, hiszen Mezőhegyes viszonylag kevés hitelállománnyal rendelkezik, a környező több
100 millió hitelállománnyal rendelkező településekhez képest. Javasolja, hogy a 17 millió
forint összegű áthidaló hitel átvállalását kérjék az Államtól.
Mitykó Zsolt alpolgármester: Amennyiben most aláírják a megállapodás, úgy kizárt a
további tárgyalás lehetősége.
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Telefonon értesítették a döntésről, és első
reakciója ezzel kapcsolatosan, hogy ne írják alá a megállapodást, mert abban az esetben
további tárgyalásokat folytathatnak.
Krcsméri Tibor képviselő: Ennél az összegnél kevesebb adósságátvállalásról nem lehet szó,
ez a minimálisan megállapított mérték. Az önkormányzatnak veszítenivalója nincs, így
próbáljanak további tárgyalásokat folytatni.
Csomós Zsuzsanna képviselő: Véleménye szerint nem kell tovább fokozni a helyzetet, ennél
nagyobb mértéket nem fognak megállapítani, így a megállapodást feltétel nélkül írják alá.
Utal a 2013. február 26-án elfogadott hiányos költségvetésre, amelyet véleménye szerint
visszaküldenek átdolgozásra. Meg lehet indokolni, hogy miért kérnék a nagyobb összegű
hitelátvállalást, de nem sok értelme lenne.
Krcsméri Tibor képviselő: A szakma 53 %-ot javasolt. A 40 %-nál alacsonyabb mértéket
nem kaphatnak, így nincs mit veszíteni.
Tarkó Gábor képviselő: A problémát abban látja, ha esetleg újabb tárgyalásokra kerülne sor,
úgy a megítélt összeg később érkezik az önkormányzat számlájára. Tart attól, hogy a későbbi
adósságrendezés problémát okoz az önkormányzat fizetőképességében. Amennyiben aláírják
a megállapodást, az nem zárja ki, hogy a későbbiekben ne folytassanak még tárgyalásokat az
adósságkonszolidáció tárgyában. Az állami döntéshozók is akkor fogják látni a rendszer
működőképességét, ha ezeket a megállapodásokat megkötik. Mezőhegyes abszolút vesztese
az adósságkonszolidációnak, hiszen éppen meghaladja a lakosságszáma az 5000 főt, a
költségvetési hiánya viszonylag alacsony. Elképzelhetőnek tartja, hogy a későbbiekben
lehetőség nyílik ennek a döntésnek a kompenzálására, – utal a 2012. év végén megnyert
ÖNHIKI összegére – az Állam tolerálni fogja azt, hogy vannak olyan települések, amelyek
esetében a minimális mértékű adósságkonszolidációra került sor. Tart attól, hogyha nem írják
alá a megállapodást, úgy a kifizetés el fog húzódni.
Krcsméri Tibor képviselő: Az önkormányzat működését mennyiben befolyásolja az adósság
átvállalása? A gyakorlatban ez úgy történik, hogy az Állam fizeti a bank felé a hitelt az
önkormányzat helyett? A fennmaradó hitelállományt a továbbiakban is az önkormányzat
fizeti a bank felé?
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Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Az Állam az adósság 40 %-át eltörli, a
fennmaradó hitelállományt továbbra is az önkormányzat fizeti havi rendszerességgel. Azokat
a szerződéseket, amelyeket az adósságkonszolidáció érinti, a bankok módosítani fogják. 50
millió forint az, amit az Állam átvállal, de amit éves szinten az önkormányzatnak fizetnie kell
nem több mint az 50 millió forint, tehát az önkormányzat semmitől nem esik el. Kérték, hogy
egy hitelbe számítsák be a megítélt adósságkonszolidáció összegét, és a továbbiakban a többi
hitelt fizetné az önkormányzat. A banknak is előnyösebb lenne, hiszen kevesebb
hitelszerződést kellene ezáltal módosítania. Ez technikai kérdés, az összegszerűséget nem
érinti. Csomós képviselő asszony megjegyzésével nem ért egyet, mivel a képviselő-testület
egyetlen döntésében sem járt el szabálytalanul, vagy rosszul.
Csomós Zsuzsanna képviselő: A tárgyalások során a szakma úgy ítélte meg, hogy 53 %-os
mértékű adósságkonszolidáció lenne a reális, ezzel szemben a minimális 40 %-ot állapították
meg. Akkor valami nincs rendben. Nem aggályoskodna tovább a tekintetben, ha már az Állam
nem fogadta el az 53 %-os mértéket, úgy nem írják alá a 40 %-ra a megállapodást. Javasolja a
megállapodás aláírását, és a jövőben folytassanak további tárgyalásokat, amennyiben
szükséges.
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Javasolja a megállapodás aláírását,
ugyanakkor kérjék a Minisztériumot, hogy vizsgálják felül a döntést.
Mitykó Zsolt alpolgármester: Nem zárja-e ki annak lehetőségét, hogy további tárgyalásokat
folytassanak, ha most aláírják a megállapodást?
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Első gondolata, hogy nem írják alá a
megállapodást, és folyatatják tovább a tárgyalásokat. A szakma szerint ez nem célravezető
döntés, „jobb a békesség”.
Tarkó Gábor képviselő: Nincs információ arra, hogy hasonló helyzetben lévő települések
milyen állásponton vannak ebben a kérdésben?
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Van információja, de nem kíván más
településekkel példálózni.
Mitykó Zsolt alpolgármester: Ha kizárják a tárgyalás lehetőségét, nem javasolja a
megállapodás aláírását.
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Ezt jelenleg nem lehet tudni.
Krcsméri Tibor képviselő: A szakma 53 %-ot javasolt. Nem lehet erre hivatkozni?
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Az önkormányzat indokokkal alátámasztva 53
%-os mértékű adósságátvállalásra tett javaslatot. Úgy vélték, hogy az egyeztetésen a szakma
azzal egyetértett, de ez csak feltételezés. Ígéretet nem kaptak arra, hogy nagyobb lesz a
mérték, de úgy tűnt, elfogadták az indokaikat.
Csomós Zsuzsanna képviselő: Így nincs alapja a további tárgyalásoknak. Javasolja a
megállapodás aláírását, és a határozatba foglalják bele a további tárgyalások lehetőségét.
Tarkó Gábor képviselő: Csalódott a döntés hallatán, Ő is többre számított. Tudták azt, hogy
a politikailag kedvezőbb színezetű települések kapnak plusz támogatást. Nem feltételezi, hogy
a további tárgyalásokon is komolyabb eredményeket tudnának elérni.
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Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Kéri, akinek további kérdése, észrevétele,
javaslata van, azt tegye meg. Mivel további kérdés, észrevétel, javaslat nem volt, kéri, aki
egyetért azzal, hogy a képviselő-testület az önkormányzat adósságállománya és járulékai
Magyar Állam által részben történő átvállalásáról kötendő megállapodást a megismert
tartalommal hagyja jóvá, vegye tudomásul, hogy a Magyar Állam az önkormányzat 2012.
december 31-ei 126.565.071,- Ft összegű hitelállományából 40 %-ot, azaz 50.626.028,- Ft-ot
vállal át, hatalmazza fel a polgármestert a megállapodás aláírására, ugyanakkor kérje a
miniszter urakat, vizsgálják felül álláspontjukat, és a számított mértéken felül legalább a
2010. június 18-i jégvihar által okozott kár miatt felvett 17.000.000,- Ft összegű, áthidaló hitel
Magyar Állam általi átvállalását tegyék lehetővé, kézfelnyújtással szavazzon.
A képviselő-testület 6 szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
92/2013. (II.27.) kt. sz. határozat
Adósságkonszolidáció megállapodás aláírása
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete egyrészről a Magyar Állam képviseletében dr.
Matolcsy György államháztartásért felelős miniszter és dr. Pintér Sándor helyi
önkormányzatokért felelős miniszter, másrészről Mezőhegyes Városi Önkormányzat
képviseletében Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester között az önkormányzat
adósságállománya és járulékai Magyar Állam által részben történő átvállalásáról kötendő
megállapodást a megismert tartalommal jóváhagyja.
Tudomásul veszi, hogy a Magyar Állam az önkormányzat 2012. december 31-ei
126.565.071,- Ft összegű hitelállományából 40 %-ot, azaz 50.626.028,- Ft-ot vállal át.
Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására, ugyanakkor kéri miniszter urakat,
hogy a Békés Megyei Kormányhivatalban 2013. január 28-án tartott szakmai egyeztetésen
ismertetett és írásban is átadott indokok figyelembe vételével vizsgálják felül álláspontjukat,
és az önkormányzat működőképességének biztosítása érdekében a Magyarország 2013. évi
központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 72. § (1) bekezdése és a 73. § (4)
bekezdése alapján számított mértéken felül legalább a 2010. június 18-i jégvihar által okozott
kár miatt felvett 17.000.000.-Ft összegű, áthidaló hitel Magyar Állam általi átvállalását tegyék
lehetővé.
Felelős: Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester
Határidő: 2013. február 28.
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Mivel további bejelentést nem tettek a
jelenlévők, megköszönte az ülésen való részvételt, és az ülést berekesztette.
K.m.f.
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet
polgármester

Hupucziné Győrki Julianna
jegyző

Krcsméri Tibor
Tarkó Gábor
képviselő
képviselő
jegyzőkönyv-hitelesítők
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