Mezőhegyes Város Képviselő-testülete
Mezőhegyes, Kozma Ferenc utca 22. 5820
7/R/2018.

Jegyzőkönyv
Készült: Mezőhegyes Város Képviselő-testülete 2018. március 13. napján – 730 órai kezdettel
– a Centrál épület Kozma Ferenc dísztermében megtartott rendkívüli nyílt üléséről.
Az ülésen megjelentek: Mitykó Zsolt polgármester, Deli Zoltán, Jeszenka Zoltán, Kerekes
György, Krcsméri Tibor, Uj Zoltán, Zsóriné Kovács Márta képviselők
Távolmaradását bejelentette: Rajos István alpolgármester, Magyar Tibor képviselő
Tanácskozási joggal megjelentek: Szentmihályi Ferenc jegyző, Dr. Szabados Éva aljegyző,
Laurinyeczné Hurguly Éva pénzügyi-gazdálkodási csoportvezető
Mitykó Zsolt polgármester: Köszöntötte a Képviselő-testület tagjait, a Polgármesteri Hivatal
munkatársait. Megállapította, hogy a Képviselő-testület 7 fővel határozatképes, az ülést
megnyitotta. Rajos István alpolgármester úr és Magyar Tibor képviselő úr jelezték
távolmaradásukat. Az alábbi napirendek megvitatását javasolja.
1. Rendkívüli támogatás igénylése
2. Mezőhegyes Város adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek
megállapítása
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri, akinek más javaslata, módosító indítványa van a
napirendeket illetően, tegye meg. Mivel más javaslat, indítvány nem volt, kéri, aki a javasolt
napirendekkel egyetért, kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 7 fő.
A Képviselő-testület 7 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javasolt napirendeket
elfogadta.
1. napirendi pont: Rendkívüli támogatás igénylése
Mitykó Zsolt polgármester: A Magyarország 2018. évi költségvetéséről szóló 2017. évi C.
törvény ismét lehetőséget biztosít a települési önkormányzatoknak működőképességük
megőrzése érdekében rendkívüli támogatás igénylésére. Felkéri Laurinyeczné Hurguly Éva
pénzügyi-gazdálkodási csoportvezetőt, tájékoztassa a Testületet a rendkívüli támogatás
benyújtásának szükségességéről, továbbá arról, hogy mekkora összegben kerül benyújtásra a
kérelem, illetve mikorra várható annak elbírálása. (Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellé
csatolva.)
Laurinyeczné Hurguly Éva pénzügyi-gazdálkodási csoportvezető: Figyelemmel az
önkormányzat nehéz anyagi helyzetére, rendkívüli támogatás iránti kérelem benyújtása válik
szükségessé. A szállítói kötelezettségek rendkívüli mértékben felszaporodtak. Ebből jelentős
mértékű a közüzemi szolgáltatók felé, illetve az élelmiszerbeszállítók felé fennálló tartozás. A
rendkívüli támogatás benyújtására vonatkozó szabályok figyelembevételével 35.712.376,- Ft
lejárt tartozást szerepeltethetnek a kérelemben, amelyből 18 millió Ft a 60 napon túli tartozás.
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A rendkívüli támogatás iránti pályázati anyag részletezését az előterjesztésben szereplő
táblázat szemlélteti. A pályázat benyújtásához szükség van a Testület felhatalmazására.
Mitykó Zsolt polgármester: Köszöni a tájékoztatást. Kéri, akinek kérdése, észrevétele,
véleménye van, azt tegye meg. Mivel kérdés, észrevétel, vélemény nem volt, kéri, aki egyetért
azzal, hogy a Képviselő-testület adjon felhatalmazást a helyi önkormányzatok
működőképességének megőrzését szolgáló rendkívüli támogatás munkaanyagának
elkészítésére és a pályázat benyújtására, kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 7 fő.
A Képviselő-testület 7 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
76/2018. (III.13.) Kt. sz. határozat
Rendkívüli támogatás igénylése
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete felhatalmazást ad a helyi önkormányzatok
működőképességének megőrzését szolgáló rendkívüli támogatás munkaanyagának
elkészítésére és a pályázat benyújtására.
Felkéri a polgármestert, hogy intézkedjen a munkaanyag összeállításáról.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
2. napirendi pont: Mezőhegyes Város adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő
fizetési kötelezettségeinek megállapítása
Mitykó Zsolt polgármester: Felkéri Laurinyeczné Hurguly Éva pénzügyi-gazdálkodási
csoportvezetőt, tájékoztassa a Testületet az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből
eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítása tárgyában beterjesztett előterjesztésről. (Az
előterjesztés a jegyzőkönyv mellé csatolva.)
Laurinyeczné Hurguly Éva pénzügyi-gazdálkodási csoportvezető: Az önkormányzat saját
bevételeinek, valamint az adósságot keletkeztető ügyeleteiből eredő fizetési
kötelezettségeinek várható összegét évente – a vonatkozó jogszabályok értelmében –
határozatban kell megállapítani. Az AKÜ adatszolgáltatást – az előterjesztés mellékletét
képező táblázatot, illetve annak szöveges indokolását – fel kell tölteni az ÖNEGEM
rendszerbe, amelyhez szükség van a Testület döntésére. Az önkormányzat 2018. évi
költségvetéséről szóló 2/2018.(II.1.) önkormányzati rendeletben kettő hitel szerepel. Az egyik
a fogászati kezelőszék beszerzésére betervezett 8 millió Ft összegű, a másik a
településrendezési terv módosítására betervezett 10 millió Ft összegű hitel. Az
adatszolgáltatás lényege, hogy az önkormányzatnak be kell mutatnia a tárgyév, illetve az azt
követő 3 év várható saját bevételeit, amelynek 50 %-os mértékéig vehet fel az önkormányzat
hitelt a stabilitási törvény értelmében. Az adatszolgáltatásban be kell mutatni, hogy a
költségvetésben szereplő – tervezett – hitel összegét mikor fizeti vissza az önkormányzat. Az
előterjesztéshez mellékelt kimutatás értelmében az önkormányzat a 18 millió Ft összegű hitel
visszafizetését két egyenlő részletben 2019. és 2020. évben tervezi. Jelenleg a hitelek felvétele
még kérdéses, nem biztos, hogy szükség lesz rájuk. Az adatszolgáltatásra elsősorban azért is
van szükség, mert amennyiben úgy dönt a Testület, hogy hitelt vesz fel, úgy nem kell
kormányengedélyt kérnie az önkormányzatnak.
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Mitykó Zsolt polgármester: Kéri, akinek további kérdése, észrevétele, véleménye van, azt
tegye meg.
Kerekes György képviselő: A településrendezési tervet legutoljára mikor módosította a
Testület?
Szentmihályi Ferenc jegyző: 2012. évben módosította a Testület legutóbb –
jogszabályváltozás miatt – a településrendezési tervet, amelyet 2018. december 31. napjáig
felül kell vizsgálni. A terv módosításának költségeit illetően előzetes felmérést végeztek,
mely alapján a módosítás hozzávetőlegesen 10 millió Ft-ba fog kerülni. Arra vonatkozóan
jelenleg még nem rendelkeznek információval, hogy milyen ütemben fog megtörténni a
rendezési terv módosítása.
Mitykó Zsolt polgármester: A településrendezési terv módosítása a települések nagy
többségét érinteni fogja, így bízik abban, hogy központi támogatást állapítanak meg a
módosítás költségeire. Kéri, akinek további kérdése, észrevétele van, azt tegye meg. Mivel
további kérdés, észrevétel nem volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület a saját
bevételei összegét, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési
kötelezettségeinek három évre várható összegét a határozati javaslathoz mellékelt táblázatban
bemutatottak szerint változatlan formában hagyja jóvá, kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 7 fő.
A Képviselő-testület 7 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
77/2018. (III.13.) Kt. sz. határozat
Mezőhegyes Város adósságot keletkeztető ügyleteiből
eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítása
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a saját bevételei összegét, valamint az adósságot
keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek három évre várható összegét a
mellékelt táblázatban bemutatottak szerint (1. számú melléklet) változatlan formában
jóváhagyja.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
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1. számú melléklet
Mezőhegyes Város Önkormányzat
adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei
adatok forintban
MEGNEVEZÉS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Helyi adók
Tulajdonosi bevételek
Díjak,pótlékok,bírságok
Tárgyi eszközök,immateriális javak
értékesítése
Részvények,részesedések
értékesítése
Privatizációból származó bevételek
Kezességvállalással kapcsolatos
megtérülés
SAJÁT BEVÉTELEK
(01+…..+07)
Saját bevételek 50 %-a
Előző években keletkezett
tárgyévi fiz.köt. (11+….+17)
Felvett hitel és annak tőketartozása
Felvett kölcsön és annak
tőketartozása
Hitelviszonyt megtestesítő
értékpapír
Adott váltó
Pénzügyi lizing
Halasztott fizetés
Kezességvállalásból eredő fizetési
kötelezettség
Tárgyévben keletkező,tárgyévet
terhelő fiz.köt. (19+...+25)
Felvett hitel és annak tőketartozása
Felvett kölcsön és annak
tőketartozása
Hitelviszonyt megtestesítő
értékpapír
Adott váltó
Pénzügyi lizing
Halasztott fizetés
Kezességvállalásból eredő fizetési
kötelezettség
Fizetési kötelezettség öszesen
(10+18)
Fizetési kötelezettséggel
csökkentett saját bevétel (09-26)

Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből
eredő fizetési kötelezettség összegei
2018.év
2019.év
2020.év
197 500 000
197 500 000
197 500 000
29 461 532
29 461 532
29 461 532
3 600 000
3 600 000
3 600 000
56 000 000

2021.év
197 500 000
29 461 532
3 600 000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

286 561 532
143 280 766

230 561 532
115 280 766

8 841 870
8 841 870

230 561 532
115 280 766

230 561 532
115 280 766

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9 000 000
9 000 000

9 000 000
9 000 000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8 841 870

9 000 000

9 000 000

-

134 438 896

106 280 766

106 280 766
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Mitykó Zsolt polgármester: Kéri, akinek nyílt ülésen további bejelentenivalója van, azt
tegye meg. Mivel további bejelentés nem volt, jegyzőkönyv-hitelesítőknek felkérte Kerekes
György és Krcsméri Tibor képviselőket. Megköszönte az ülésen való részvételt, és az ülést –
745 órakor – berekesztette.
K. m. f.

Mitykó Zsolt
polgármester

Szentmihályi Ferenc
jegyző

Kerekes György
Krcsméri Tibor
képviselő
képviselő
jegyzőkönyv-hitelesítők
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