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Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

2019. január 24-i, rendkívüli, nyílt ülésének napirendi pontjai 

 

 

 

Nyílt ülés: 

 

1./ Vásárhelyi Valóság kiadvánnyal kapcsolatos döntés – képviselői indítvány (1 db 

határozati javaslat) 

(Az anyagot készítette és előterjeszti: FIDESZ frakció) 

 

Egyebek: 

 

2./ Döntés illetményalap emeléséről és pályázat benyújtásáról (1 db határozati javaslat) 

(Az anyagot készítette a Jogi Iroda Személyzeti Csoportja, előterjeszti: Dr. Keresztury Monika 

irodavezető asszony) 

 

3./ A Hódmezővásárhelyi Működtető és Szolgáltató NZrt. reorganizációja (1 db 

határozati javaslat) 

(Az anyagot készítette a Jogi Iroda Jogi Csoportja, előterjeszti: Dr. Keresztury Monika 

irodavezető asszony) 

 

4./ A Hódmezővásárhelyi Működtető és Szolgáltató NZrt. új igazgatósági tagjainak 

megválasztása (2 db határozati javaslat) 

(Az anyagot készítette a Jogi Iroda Jogi Csoportja, előterjeszti: Dr. Keresztury Monika 

irodavezető asszony) 

 

5./ Nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodások jóváhagyása 

(2 db határozati javaslat) 

(Az anyagot készítette a Jogi Iroda Jogi Csoportja, előterjeszti: Dr. Keresztury Monika 

irodavezető asszony) 
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HATÁROZATOK FELSOROLÁSA 

 

 

6/2019. (I.24.) határozat  Cseri Tamás képviselő úr módosító indítványa a 2019. 

január 24-i, rendkívüli közgyűlés napirendi pontjaival 

kapcsolatban 

 

7/2019. (I.24.) határozat A 2019. január 24-i, rendkívüli közgyűlés napirendjének 

elfogadása 

 

8/2019. (I.24.) határozat Vásárhelyi Valóság kiadvánnyal kapcsolatos döntés – 

Dr. Kis Andrea alpolgármester asszony megválasztása az 

5 tagú szerkesztőbizottságba 

 

9/2019. (I.24.) határozat Vásárhelyi Valóság kiadvánnyal kapcsolatos döntés – 

Soós Csilla intézményvezető asszony megválasztása az 5 

tagú szerkesztőbizottságba 

 

10/2019. (I.24.) határozat Vásárhelyi Valóság kiadvánnyal kapcsolatos döntés – 

Szenti Tibor néprajzkutató úr megválasztása az 5 tagú 

szerkesztőbizottságba 

 

11/2019. (I.24.) határozat Vásárhelyi Valóság kiadvánnyal kapcsolatos döntés – 

Grezsa Ferenc irodalomtörténész megválasztása az 5 

tagú szerkesztőbizottságba 

 

12/2019. (I.24.) határozat Vásárhelyi Valóság kiadvánnyal kapcsolatos döntés – 

Miklós Anikó intézményvezető asszony megválasztása 

az 5 tagú szerkesztőbizottságba 

 

13/2019. (I.24.) határozat Vásárhelyi Valóság kiadvánnyal kapcsolatos döntés 

 

14/2019. (I.24.) határozat Döntés illetményalap emelésről és pályázat benyújtásáról 

 

15/2019. (I.24.) határozat A Cigány Nemzetiségi Önkormányzattal kötött 

együttműködési megállapodás jóváhagyása 

 

16/2019. (I.24.) határozat A Német Nemzetiségi Önkormányzattal kötött 

együttműködési megállapodás jóváhagyása 
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Dr. Márki-Zay Péter polgármester úr: Tisztelettel köszöntöm az egybegyűlteket 

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város közgyűlésének 2019. év január 24-i rendkívüli ülésén. 

Megállapítom, hogy a megválasztott képviselőkből jelen van 4 fő, távolmaradását nem 

jelentette be 10 fő. Az ülés jelenleg nem határozatképes. Úgyhogy fél óra szünetet rendelek el.  

 

SZÜNET 

 

Ez a fél óra azért reménykeltő, mert többen a tegnapi bizottsági egyeztetéseken szerették 

volna az ülés időpontját 11,00 órára áttenni. Ebből adódóan feltételezem, hogy talán 11,00 

órakor meg is jelennek. Hogy addig sem hiába töltsük itt az időt, szeretném felkérni Dr. 

Kovács Pált, a HMSZ Zrt. vezetőjét, hogy adjon egy tájékoztatást nekünk, illetve a város 

közönségének az elmúlt napokban nagyon sokakat foglalkoztató anyagi nehézségekről, 

amivel a HMSZ Zrt. szembesült, illetve amit örömteli módon sikerült megoldani.  

 

Kérem, hogy akkor Dr. Kovács Pál számoljon be röviden az elmúlt napok eseményeiről. Ez 

egy szünet és teljesen független, nem a közgyűlés. Ez egy tájékoztató, amit szeretnénk 

meghallgatni. Jó, tehát a szünetben.  

 

Dr. Kis Andrea alpolgármester asszony: Hogy hasznosan töltsük.  

 

Dr. Márki-Zay Péter polgármester úr: Köszönöm szépen.  

 

Dr. Kovács Pál ügyvezető úr: Képviselő úr megengedi? Köszönöm szépen.  

 

Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Csak röviden tájékoztatnám akkor az 

érdeklődőket, illetőleg a tisztelt közgyűlést és a megjelenteket, hogy valóban 2019. január 

hónap 15-én inkasszó került a számlánkra, a HMSZ Zrt. valamennyi számlájára, 

mindösszesen 177 millió forint lejárt követelés kapcsán. Ez természetesen adót és járulékot 

tette ki ez az összeg. Hangsúlyozni kívánom, hogy az adóhatósággal az eddigiekben is, az 

elmúlt időszakban is korrekt együttműködésünk volt. Figyelemmel voltak mindenkor a 

közszolgáltatás jellegére, ugyanakkor vannak olyan törvényi kötelezettségek, amelyeknek 

eleget kell tenni minden félnek, így természetesen a HMSZ Zrt.-nek.  

 

Társaságunk sajnálatos módon a korábbiakban jelzettek alapján is anyagi nehézségek előtt állt 

és áll. Ezt az inkasszó bejelentését követően igyekeztünk oly módon kezelni, hogy egy 

válságmenedzselést hajtottunk végre. Mind az önkormányzat, mind pedig a 

vevőköveteléseinkkel kapcsolatosan igyekeztünk egyeztetéseket folytatni, melynek 

eredményeképpen öt munkanap alatt 200 millió forint árbevétel érkezett be számlánkra. Ezzel 

lényegében az inkasszó le is került a számlánkról, és a fizetőképességünk helyreállt. Ez 

jelenleg azt jelenti, hogy társaságunk likvid. Igyekeztünk beszállítóinkat megnyugtatni, ők 

többségében türelmesen fogadták és megértéssel voltak a kialakult helyzet kapcsán. Bízunk 

benne, hogy mind a közgyűlés, mind pedig a lakosság támogatólag fog fellépni a tekintetben, 

hogy a cég működése a továbbiakban is biztonsággal működjön a jövőben. 
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Köszönöm szépen a lehetőséget polgármester úr.  

 

Dr. Márki-Zay Péter polgármester úr: Jó. Még egy néhány kérdést, ha megenged igazgató 

úr. Nevezetesen a tartozóknak ugye nagyjából akik inkább azt mondom tartoztak, akik 

fizettek ezek közül. Lehet-e tudni, hogy kik ezek a cégek?  

 

Dr. Kovács Pál ügyvezető úr: Természetesen több mint tucatnyi, alapvetően állami, 

önkormányzati feladatot ellátó intézményről van szó, vagy annak a fenntartójáról van szó. Itt 

ki kell emelnem a szemetes céget, a közszolgáltatóját a településnek, hisz 134 millió forint 

átutalásáról gondoskodott két munkanapon belül ezen cég. Én úgy gondolom, hogy ez olyan 

tekintetben mindenképp páratlan volt, hogy tudjuk jól, ő is igen komoly anyagi nehézségek 

közepette dolgozik, hisz tudvalevő, hogy a hulladékszektor jelenleg nem áll túlságosan 

kedvezően.  

 

További kifizetők voltak, hogyha így csak mondhatom példálódzó jelleggel, a kórházzal is 

tudtunk beszélni, ők is megértéssel fordultak a kialakult helyzet kapcsán hozzánk. Ugyanúgy 

a többcélú kistérségi társulás is még határidő lejárta előtt fizetett, hasonló módon a Bethlen 

Gábor Gimnáziumhoz, de ki kell emelnem például a Szivárvány Szakosított Otthont, akik 

kifejezetten igyekeztek segítőleg hozzájárulni cégünk további működéséhez.  

 

Ezen túlmenően természetesen az egyéb lejárt, kisebb összegű követelések behajtása felől is 

igyekeztünk intézkedni. Úgy gondolom, hogy a kialakult helyzetre való figyelemmel és 

mindenki megértő és segítő hozzáállást tanúsított, amit ezúton is köszönünk szépen a cég és 

valamennyi munkatársunk nevében. 

 

Köszönöm. 

 

Dr. Márki-Zay Péter polgármester úr: Jó. Én is nagyon szépen köszönöm mindenkinek az 

együttműködést, és, hát remélem, a közgyűlés majd szavazatával támogatni fogja azt az üzleti 

tervet, amit igazgató úr készített és még decemberben benyújtott. Mi az önkormányzat 

részéről mindenképpen készen állunk a továbbiakban is ugyanolyan nagyvonalúan támogatni 

a céget, ahogy tavaly. Ugye ott egy jelenleg a legfőbb tartozás az a HMSZ felől áll fel az 

önkormányzat irányába és nem fordítva. Ott egy százmilliós tételről beszélhetünk. Én azt 

gondolom, elsődleges a város számára és számunkra is, hogy a cég működjön, a dolgozók 

pénzt kapjanak, fizetést kapjanak és a közétkeztetés működjön.  

 

Köszönöm szépen a munkáját igazgató úrnak. Köszönöm szépen.  

 

Nos, 38 van, az azt jelenti, hogy én reménykedem, hogy a FIDESZ frakció tisztelettel 

köszöntöm Fekete Ferenc képviselő urat, még mindig nem vagyunk határozatképesek. 

Úgyhogy akkor mostantól kezdve csak emlékeztetőül, tehát 11,00 óráig szünetet rendeltünk 

el, akkor azt kérem, hogy addig töltsék türelemmel az időt és akkor 11,00 órakor újra 

próbálkozunk.  
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Köszönöm szépen. 

 

A díszterembe a szünet alatt érkeznek a képviselők. 

 

Dr. Márki-Zay Péter polgármester úr: Tisztelettel köszöntöm mindannyiunkat. A fél órás 

szünet után folytatjuk Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város közgyűlésének 2019. január 24-

i rendkívüli ülését. Megállapítom, hogy jelen van 12 fő a megválasztott települési képviselők 

közül, távolmaradását bejelentette 2 fő, Kecskeméti Rita és Hegedűs Zoltán képviselők. 

Ezáltal a közgyűlés határozatképes, úgyhogy megnyitom.  

 

Szeretnék javaslatot tenni a napirendi pontokra: 

 

Első napirendi pontban. Képviselői indítvány megtárgyalása a Vásárhelyi Valóság című 

kiadvány ügyében. 

 

Második pontban pedig egyebek. Összesen nyílt ülésre előterjesztett napirendre szeretnék 

javaslatot tenni. Kérdezem, hogy az előterjesztett napirendi pontokkal kapcsolatosan van-e 

kérdés, észrevétel? Cseri képviselő úr. Parancsoljon! 

 

Cseri Tamás képviselő úr: Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! A napirendi pontok 

kapcsán szeretnénk két napirendet levenni a napirendről. Meg is indoklom, hogy miért. Itt van 

a hármas és a négyes. Felolvasnám, hogy pontosan képben legyünk.  

 

Hármas napirendi pont az egyebeknél. A Hódmezővásárhelyi Működtető és Szolgáltató 

Nonprofit Zrt. reorganizációja, illetve négyes pont. Hódmezővásárhelyi Működtető és 

Szolgáltató Nonprofit Zrt. új igazgatósági tagjainak megválasztása. Két darab határozati 

javaslattal. Az indokunk az a levételre, hogy a héten gyakorlatilag ez szerintem a 

közvélemény széles körben értesülhetett róla, pénteken Ön a Facebook-on kiírta, hogy csőd 

közeli állapotban van a cég, fizetésképtelen gyakorlatilag, tehát veszélyben van az egész 

cégnek a működése. Ez már rendeződött, ha jól emlékszem, hétfőn, vagy kedden a Facebook-

on szintén értesülhettünk róla, hogy ez az akut probléma per pillanat megoldódott. Úgy 

gondoljuk, hogy ez a naponta, kétnaponta változó, hogy most csődben van a cég, vagy nincs 

csődben, mi van vele pontosan, ez egy sokkal komolyabb megvizsgálást érdemel annál, mint 

hogy elkezdjünk a közgyűlés előtt vitatkozni adatok híján.  

 

Ezért azt szeretné kezdeményezni a frakció, hogy a jövő hét hétfőn széles körben mind a 

frakció, mind Önök, a város vezetése, mind a cégnek a könyvvizsgálói, igazgató tanácsa, 

felügyelő bizottsága, tehát, aki a céget szakmai alapon bevonható a céggel kapcsolatos 

értékelésbe, mindnyájan üljünk le közösen és beszéljük meg, hogy per pillanat mi a helyzet a 

cégnél. Mik a kilátások, hogy állunk, és, hogyha ezt át tudtuk beszélni, úgy lenne célszerű, 

hogy úgy hiszem, hogy a közgyűlésen mikor valamilyen vitát tárgyalunk, sokszor a 

szakmaiságtól elmegyünk egy politikai adok-kapokba. Én úgy gondolom, hogy a város 

legnagyobb cége a 300 dolgozójával együtt megérdemli azt, hogy ebben az ügyben szakmai 

szempontokat figyelembe véve és meghallgatva a szakma javaslatát, kérését és véleményét, 
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ezt közösen megtárgyaljuk és ott, hogyha egyezségre jutunk, utána ezt hozzuk be 

közgyűlésbe. Szerintem így hatékonyabb lenne a céggel kapcsolatos vizsgálat, illetve jobban 

tudnánk véleményt mondani, hogyha ezt először hangsúlyoznám, nagyon fontosnak tartom, 

hogy a szakma bevonásával megtárgyalnánk. Hiszen most ez így elég zavaros helyzet, hogy 

egyszer csődbe van, két nap múlva szerencsére nincs csődben. Úgy hiszem, hogy ez nem jó, 

hogyha a közvélemény előtt így forognak a dolgok, hiszen egy csőddel való, hogy mondjam, 

riogatás azt a kockázatot is magába rejti, hogy a beszállítók bizalmatlanná válnak és még 

esetleg nagyobb problémát fogunk okozni, mint, hogyha nem is beszéltünk volna a kérdésről.  

 

Evvel kapcsolatban szeretnék még annyit megjegyezni, hogy megkérném polgármester urat, 

hogy a továbbiakban próbálja a kommunikációt egy kicsit a hivatalos vonalba terelni. Tehát, 

hogyha egy céggel kapcsolatban ilyen akut probléma van, akkor azt ne a Facebook-ra írja ki 

először, hanem keresse meg a frakcióvezetőnket, vagy valamelyik frakció tagot. Én úgy 

hiszem, hogy maga a közgyűlés kiírását is először célszerű lett volna egyeztetni, hogy a 

többség mikor tud eljönni, mikor tudjuk megtartani a közgyűlést, és utána kiírni egy időpontot 

a megbeszélés után. Február után mikor az első egyeztetések történtek, ez volt a kérésünk, 

hogy a közgyűlések előtt, a rendkívüli közgyűlések előtt is lehetőleg, mivel a többséget mi 

tudjuk biztosítani, ezt tegye meg polgármester úr. Többször meg is tette, most ez elmaradt, én 

szeretném, visszatérnénk ebből a szempontból, hogy először megbeszélnénk a közgyűlés 

időpontját, és utána írná ki esetleg a Facebook-ra, hogy akkor ez megtörtént.  

 

Tehát, visszatérve a napirendi pontokra, a nyílt ülés első napirendi pontja a Vásárhelyi 

Valóság kiadvánnyal kapcsolatos döntés. Ezt támogatjuk, hogy a közgyűlés elé kerüljön.  

 

Egyebekben illetményalap emelésről és pályázat benyújtásáról egy határozati javaslata, ezt is 

támogatjuk.  

 

A hármas, négyes napirendi pontot ismertettem, hogy mi van benne, ezt a két napirendi pontot 

az előbb elmondottak alapján kérném napirendről levenni, és az ötös napirendi pontot szintén 

javasoljuk tárgyalásra, nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési 

megállapodások jóváhagyása két határozati javaslattal. 

 

Köszönöm. 

 

Dr. Márki-Zay Péter polgármester úr: Köszönjük szépen. Nagyon szép összeszedett 

hozzászólás volt, úgyhogy szeretném elismerésemet kifejezni képviselő úrnak. Egyet is értek, 

hogy a jelen helyzetben a harmadik és negyedik napirendi pontokat elhalasszuk és ezáltal ma 

a napirendről levegyük. Én azt gondolom, ez helyes. Az időponttal kapcsolatban azt azért el 

kell mondani, hogy próbáltuk elérni frakcióvezető urat, csak nem sikerült. Esetleg, hogyha 

ebben Önök is közreműködőek lennének, akkor sikerült volna időpontot egyeztetni. 

 

Jó. No, azt gondolom, a legfontosabb ez, hogy csőd, vagy nem csőd, tehát az, amikor 177 

milliós inkasszót tesz a NAV a város legnagyobb cégének a számlájára, akkor azt gondolom, 

hogy ez nem felesleges pánikkeltés, amikor az ember próbálja megoldani ezt a helyzetet.  
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Én magam is beszéltem a legnagyobb tartozójával, adósával ennek a cégnek, aki nagyon 

pozitívan állt ehhez a helyzethez és örülök annak is, itt jelenlévő Bálint Gabriella képviselő 

asszonyt úgyis, mint a Kapcsolat Központ igazgatóját is szeretném megdicsérni, vagy 

köszönetemet kifejezni, hogy kifizették a tartozásukat, úgyszintén a mártélyi önkormányzat, 

úgyszintén a kórház egy részét kifizette, illetve a Bethlen Gábor Gimnázium, sőt az 

Aranyossy iskola is. Tehát, ezek a tartozások ezek most öt nap alatt bejöttek, előtte 

hónapokon keresztül nem jöttek be, úgyhogy azt gondolom, hogy a nyilvánosság ereje 

csodákra képes. Én nagyon örülök annak, hogy ezt sikerült ilyeténképpen megoldani és 

nagyon remélem, hogy a jövőben hasonlóképpen el fogjuk tudni kerülni azt, hogy a 

legnagyobb foglalkoztató az önkormányzati cégek közül ne tudjon fizetni a dolgozóinak, 

hogy ne tudja ellátni a közfeladatait.  

 

Jó. Tehát, összességében egyetértek a javaslattal. Bálint Gabriella képviselő asszony 

jelentkezett. 

 

Bálint Gabriella képviselő asszony: Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! A 

gazdasági világválság idején volt a Kapcsolat Központnak nehézsége és esetleg akkor voltak 

csúszások a számlák kifizetésében. Nem tudok arról, hogy a Kapcsolat Központnak bármiféle 

kintlévősége lett volna a cég irányába. Folyamatosan, havonta rendezetten fizettünk. Csak ezt 

a pontosítás kedvéért szeretném megjegyezni. 

 

Köszönöm szépen. 

 

Dr. Márki-Zay Péter polgármester úr: Nagyon szépen köszönöm. Akkor a HTKT-n belül 

nem a Kapcsolat Központ volt a felelős. Kovács Pál úr jelentkezett, hogy szeretne kiegészítést 

tenni. 

 

Dr. Kovács Pál ügyvezető úr: Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt 

Képviselő Asszony! Én pozitívumként említettem minden befizetést, ahogy úgy gondolom, 

ekként kell néznünk és városi közösségi érdek, hogy működjön a cég. Ennek megfelelően 

valóban a fizetések még lejárat előtti időpontban beérkeztek a HTKT-tól, tehát, én ezt 

pozitívumként kívántam értékelni. Általában azt lehet mondani, hogy valóban a HTKT 

fizetési morálja az megfelelő, tehát, ilyen szempontból nem volt tartozás, nem volt lejárt 

tartozás és le nem járt tartozás volt, ami kiegyenlítésre került határidőn belül. És köszönjük 

még egyszer mindenkinek.  

 

Köszönöm. 

 

Dr. Márki-Zay Péter polgármester úr: Én is csatlakozom ehhez, nagyon pozitív és 

köszönöm szépen. Jó. Akkor ezek után, bocsánat, még Molnár Lászlóné képviselő asszony 

kíván szólni. 
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Molnár Lászlóné képviselő asszony: Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt 

Cseri Tamás Képviselő Úr! Megdöbbenve hallom, hogy ez a csőd közeli állapot nem volt 

igaz, ezt csak a polgármester találta ki. Én megkérdezném Kovács Pál urat, de látom, ott ül 

Végh Ibolya asszony mellett, aki annak idején ezeket a pénzügyi dolgokat intézte a városban. 

Megkérdezném, hogy került a működtető és szolgáltató ebbe a pénzügyi helyzetbe? Miért vett 

föl 600 millió forint hitelt, amikor több éve ugye ez az Ön anyagában volt benne, amit 

megkaptunk, amiben minket értesít arról, - Cseri Tamás képviselő úr figyeljen -, hogy baj van 

ugye a HMSZ háza körül, mert a NAV inkasszót nyújtott be. Miért állítja azt, hogy ez nem 

volt igaz, amikor úgy készültünk erre a közgyűlésre, hogy ezzel nekünk szembesülni kellett, 

mert Kovács Pál úr minket erről tájékoztatott. De azért megkérdezném, miért vett föl a János 

téri járási hivatal fölújítására 600 millió forintot az önkormányzat, amit, ha jól emlékszem, 

Végh Ibolya asszony egymilliárd kétszázmillióba került, vagy többe az épület és eladták 900 

millióért, ha jól emlékszem. És, amikor mi ellenzékként vacilláltam magam is, hogy most 

megszavazzuk-e az eladást ezzel a városnak a tulajdonát, tehát, kevesebb városi tulajdon 

marad, egy gyönyörű épülettel és akkor Ön azt mondta, hogy ezzel csökkenthetjük a 

működtető és szolgáltatónak a hatszázmilliós hitelfölvételét. Na most, amikor sikerült eladni 

az épületet, akkor vajon befolyt-e ez a pénz Önökhöz?  

És a kérdésemnek a lényege az, hogy valóban csőd közeli állapotban volt-e a működtető és 

szolgáltató?  

 

Köszönöm.  

 

Dr. Kovács Pál ügyvezető úr: Köszönöm szépen. Tisztelt Képviselő Asszony! Két kérdést 

tetszett feltenni. Én azzal kezdeném, a Kálvin János téri beruházással indítanék. Amikor ez a 

beruházás megvalósult, nem én voltam, nem voltam az igazgatóság tagja. Tehát, én erről, 

hogy milyen tárgyalások voltak, valóban nem tudok. Azt tudom, amit láttam. Magát a 

szerződést. Ennek alapján gyakorlatilag a cégünk volt az, aki valóban hitelt vett fel a banktól, 

a Takarékbanktól és rendszeresen havi jelleggel törleszti a bank irányába, illetőleg 

negyedéves jelleggel a tőketörlesztést. Ez tízmillió forint szokott lenni, illetőleg rendszeresen 

törleszti a kamatot is, ez pedig hozzávetőlegesen emlékeim szerint olyan 3*4 millió forint 

között szokott alakulni.  

 

Jelenleg arról tudom Önt tájékoztatni, hogy ezen hitelből mindösszesen 403 millió forint le 

nem járt összeg áll fenn a pénzintézet irányában. Ezzel kapcsolatosan pedig természetszerűleg 

az önkormányzatnak is szolgáltatásként állítottunk ki hasonló összeget. Gyakorlatilag maga a 

pénzügyi manőver úgy szokott kinézni, hogy az önkormányzat minden hónapban, ahogy 

korábban, most is, biztosítja azt a tízmillió forint összeget, amely a tőkeösszeg mindenkori 

finanszírozásához szükséges. Azt lehet mondani ebben a pénzügyi ügyletben, aminek 

bizonyára voltak gazdasági előnyei, mi egy átfolyó tételként lőjük tovább az önkormányzat 

által biztosított összeget. Ez a Kálvin téri beruházással kapcsolatos, amit én tudok mondani 

Önnek.  
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A másik dolog viszont, amire ki tetszett kérdést, tiszteletteljes kérdését hegyezni, az 

álláspontunk az, hogy valóban, amikor polgármester urat a Ptk. alapján tájékoztattuk, úgy 

polgármester úrnak egyébként kötelezettsége is volt, hogy a tisztelt közgyűlést tájékoztassa a 

fizetésképtelenség tényéről.  

A fizetésképtelenség tényét mi, az igazgatóság állapítottuk meg, illetőleg nem a bíróság, a 

bíróság tudja megállapítani, de mi magunk úgy értelmeztük a kialakult helyzetet, hogy ez 

súlyosan sérti a társaság működési lehetőségeit. Nem hiába volt az, hogy több helyen jeleztük, 

hogy 29-én le fog állni minden közszolgáltatás. Ezt kellő komolyan kell úgy gondolom venni 

és mi kértük az önkormányzatot és a felügyelőbizottságát a cégnek, hogy ekként értelmezze a 

kialakult szituációt. Én örültem annak, hogy mindenki segítőleg hatott, mindegy, hogy milyen 

politikai oldalon volt, de segítőleg hatott az ügy megoldásában, és ezt nem győzöm 

hangsúlyozni. Senki nem azt nézte, hogy ebből most politikai ügyet kelljen előállítani, hanem 

mindenki azon volt, hogy minél gyorsabban, még ezen a héten rendeződjön a kialakult 

helyzet.  

 

De, és akkor itt jön a válaszom a képviselő asszony kérdésére. Az, hogy most megoldottuk a 

helyzetet az egy szerencsés összjáték volt, amiből mindenki kivette a maga részét, úgy 

gondolom aki közreműködött aktívan. De ezzel kisöpörtük a padlást. Nincs most már olyan 

behajtható lényegi követelésállomány, amely tulajdonképpen finanszírozni képes a cég 

működését hosszú távon. Mondom, hosszú távon. Azt kell látni mindenkinek, hogy ez a cég 

dolgoztat 320 főt. Kifizet bérre és járulékra közel 900 millió forintot és ennek a finanszírozása 

nagyrészt a sport és az üzemeltetési részleg területen nem megoldott. Csak az ott dolgozó 105 

kollegánk munkabére a háromszázmillió forintot eléri és meghaladja. Miközben az 

ötvenmillió forint éves támogatás ezek egyhatodára elégséges finanszírozást illetően.  

Ne felejtsék el, tavalyelőtt még talán 10-20 millió forint veszteséget könyveltünk el a 

sportrészlegen és kérem, vegyék figyelembe, hogy a meghozott közgyűlési döntések alapján 

évi 40 millió esik most ki és nekünk még pluszba be kell fizetni az erre jutó ÁFÁ-t is, tehát, 

simán 70 millió forint veszteség felett fog elérni eredményt mínuszban a sportrészleg. Ezért 

kérjük tiszteletteljesen kollegáim és magam nevében és a menedzsment nevében a közgyűlést, 

hogy mihamarabb vegyék a témát át, tanulmányozzák és hozzák meg döntésüket, hisz 

december 7-én, december 17-én elutasításra került a benyújtott anyag. Reméljük, hogy a 

kialakult helyzet után mindenképp támogató magatartást fog a tisztelt közgyűlés tanúsítani.  

 

Köszönöm szépen. 

 

Dr. Márki-Zay Péter polgármester úr: Köszönöm szépen. Molnár Lászlóné képviselő 

asszony kíván szólni. 

 

Molnár Lászlóné képviselő asszony: Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Igazgató 

úr! Még egy kérdést tennék föl, hogyha jól emlékszem, ez FIDESZ döntéssel született meg az 

a közgyűlési határozat, hogy azok sportolók, illetőleg sportegyesületek, akik igénybe veszik a 

stadiont, satöbbi, azok ne fizessenek bérleti díjat és ezáltal még növelték a működtető és 

szolgáltató veszteségét, és az ÁFÁ-t mégis be kell fizetni. Csak, hogy legyenek tisztában ott a 

hátul ülők is, és hallják, hogy miről van szó. 
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Köszönöm szépen. 

 

Dr. Márki-Zay Péter polgármester úr: Jó. Köszönöm szépen. Fekete Ferenc képviselő úr. 

 

Felhangzik a taps. 

 

Fekete Ferenc képviselő úr: Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Remélem, nem 

úgy fog járni ez a HMSZ Zrt., mint a TAO ügyek a korábbi időszakban, mert azért is kértük 

tiszteletteljesen, hogy vegyük le napirendről és tárgyaljuk meg az érintettekkel, hogy ne csak 

a pillanatnyi helyzet, ne csak a pillanatnyi csőd oldódjon meg, hanem hosszú távra oldjuk 

meg ennek a cégnek a működését. És ugye, lehet ezt mondani, hogy a sportolóknak a bérleti 

díja nem jött be. Ha nagyon jól emlékeznek, egy jó fél évvel ezelőtt a TAO pénzek körüli 

botrány azt okozta, hogy az egyesületek fizetésképtelenné váltak és az egyesületek nem tudják 

befinanszírozni se a stadiont, se a sportcsarnoknak a bérleti díját. Ezt hozta ez a helyzet. 

Tavalyelőtt is, előtte is mindig ki tudtuk fizetni, össze tudtunk annyi TAO pénzt szedni.  

 

Polgármester úr is pozitívan működött együtt a TAO pénzekben, még nem beszélgettünk róla, 

hogy hogyan is állnak a TAO pénzek, mennyit sikerült szerezni a városnak, mennyit sikerült a 

sportegyesületeknek. Én úgy tudom, hogy nem nagyon nagy összegeket sikerült a 

városvezetésnek ebbe a rendszerbe berakni. Nekem vannak információim, körülbelül hogy is 

alakultak a TAO bevételek az egyesületekben. Ha ezeket a TAO pénzeket nem piszkáltuk 

volna, nem bántottuk volna, ezek a bevételek szépen bejöttek volna és nem kéne arról 

beszélni, hogy ÁFÁ-t kell fizetni, vagy nem kell ÁFÁ-t fizetni. Én azért tiszteletteljesen Cseri 

Tamáshoz csatlakoznék, hogy kicsit hagyjuk nyugvóban ezt a HMSZ Zrt.-t a mai közgyűlésen 

és valójában hétfőn beszéljük át szakmai, szakmai szempontokból és hozzunk meg olyan 

bölcs döntést, hogy a jövő hónapban ne legyen olyan probléma, hanem hosszú távra 

stabilizáljuk ennek a cégnek az életét. 

 

Köszönöm szépen. 

 

Dr. Márki-Zay Péter polgármester úr: Köszönöm szépen. Én is támogatom.  

 

TAO-val kapcsolatosan számtalanszor megbeszéltük, már nem kell a TAO pénzeket Makóra 

vinni, nem kell leszidni azokat a vállalkozókat, akik hajlandóak adni pénzt, hanem Önök is 

csatlakozzanak és szedjék be ezeket a TAO pénzeket. Általában a sportegyesületeknek a 

vezetőinek a feladata elsősorban, hogyha én segítettem és igyekeztem, akkor nagyon fontos, 

hogy ezt ők elfogadják. Sajnos nem minden sportegyesület fogadta el ezt a segítséget. Van 

olyan sportegyesület, akinek láthatóan nem érdeke a működés. Akinek ki van adva, 

feltételezhetően, hogy ne működjön. Jó, hát ez nagyon szomorú, hogy ilyen 

ellenérdekeltségek vannak a város intézményeit működtetése kapcsán. Hogyha valóban 

mindenki azon dolgozna, hogy működjenek, akár a HMSZ, akár a sportegyesületek, akkor 

semmi probléma nem lenne, higgye el képviselő úr. 
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Szavazásra teszem föl tehát, a napirendet azzal a módosítással, amelyet Cseri Tamás javasolt. 

Azaz az első, igen, tehát, a módosítást szavazzuk meg először. A módosítás pedig abból áll, 

hogy a harmadik és negyedik napirendi pontot vegyük le a mai napirendről. Kérem, hogy aki 

támogatja ezt a javaslatot, az emelje fel a kezét! Jó. Egyhangúan elfogadtuk. 

 

Szavazás: 

 

  13 igen (A szavazásban 13 képviselő vett részt.) 

 

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

6/2019. (I.24.) határozata 

Tárgy: Cseri Tamás képviselő úr módosító indítványa a 2019. január 24-i, rendkívüli 

közgyűlés napirendi pontjaival kapcsolatban 

 

H A T Á R O Z A T 

 

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatja Cseri Tamás képviselő úr 

2019. január 24-i, rendkívüli közgyűlés napirendi pontjaira vonatkozó módosító indítványát, 

mely szerint az alábbi napirendeket ne tárgyalja a közgyűlés. 

 

Nyílt ülésre előterjesztett, fel nem vett napirendi pontok: 

3./ A Hódmezővásárhelyi Működtető és Szolgáltató NZrt. reorganizációja (1 db határozati 

javaslat) 

4./ A Hódmezővásárhelyi Működtető és Szolgáltató NZrt. új igazgatósági tagjainak 

megválasztása (2 db határozati javaslat) 

 

A határozatot megkapja: 

1./ Tisztségviselők H.  

2./ SzMSz szerintiek H. 

3./ Irattár 

 

Dr. Márki-Zay Péter polgármester úr: És az így módosított napirend, ami az egyes, kettes, 

ötös napirendekből áll, aki ezt elfogadja, kérem, emelje fel a kezét! Köszönöm szépen.  

 

Szavazás: 

 

  13 igen (A szavazásban 13 képviselő vett részt.) 

 

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

7/2019. (I.24.) határozata 

Tárgy: A 2019. január 24-i, rendkívüli közgyűlés napirendjének elfogadása 
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H A T Á R O Z A T 

 

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2019. január 24-i, rendkívüli közgyűlés 

napirendjét 1 db fő napirenddel, egyebekben pedig - Cseri Tamás képviselő úr módosító 

javaslata alapján - 2 db nyílt ülésre előterjesztett anyaggal fogadta el az alábbiak szerint: 

 

Fő napirend: 

1./ Vásárhelyi Valóság kiadvánnyal kapcsolatos döntés – képviselői indítvány (1 db határozati 

javaslat) 

 

Egyebek: 

2./ Döntés illetményalap emeléséről és pályázat benyújtásáról (1 db határozati javaslat) 

5./ Nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodások jóváhagyása (2 

db határozati javaslat) 

 

A határozatot megkapja: 

1./ Tisztségviselők H.  

2./ SzMSz szerintiek H. 

3./ Irattár 

 

1./ Napirend 

 

Vásárhelyi Valóság kiadvánnyal kapcsolatos döntés – képviselői indítvány -  

(1 db határozati javaslat) 

Az anyagot készítette és előterjeszti: FIDESZ frakció 

 

Dr. Márki-Zay Péter polgármester úr: Úgyhogy megkezdjük az első napirendi pontunk 

tárgyalását. A Vásárhelyi Valósággal kapcsolatos döntés képviselői indítványra. Van egy 

darab határozati javaslatunk, az anyagot készítette és előterjeszti a FIDESZ frakció 

képviseletében Vágó János képviselő úr. Felkérem Dr. Varga Ildikó jegyző asszonyt, hogy 

ismertesse a bizottságok döntését.  

 

Dr. Varga Ildikó jegyző asszony: Tisztelt Közgyűlés! A Pénzügyi Gazdasági Bizottság 

három igen, egy tartózkodással elfogadta. Az Ügyrendi és Mandátumvizsgáló Bizottság két 

igen, egy tartózkodással fogadta el. 

 

Dr. Márki-Zay Péter polgármester úr: Köszönöm szépen. Vágó János képviselő úr, Öné a 

szó! 

 

Vágó János képviselő úr: Köszönöm szépen. Tisztelt Közgyűlés! Néhány mondatban 

ismertetném az előterjesztést. Az előterjesztés arra vonatkozik, hogy a Vásárhelyi Valóság 

című önkormányzati kiadvány a továbbiakban is jelenjen meg azért, hogy a város cégei, 

intézményei működéséről tudósítson.  
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A város eseményeiről, rendezvényeiről tájékoztassa a lakosságot és ennek a megjelenésnek az 

érdekében a 2019. évi költségvetési rendeletben a szükséges forrást biztosítsa az 

önkormányzat.  

 

A következő pontja az előterjesztésnek, hogy a kiadványt a későbbiekben, a következő 

időszaktól kezdődően öttagú szerkesztőbizottság szerkessze. A szerkesztőbizottságot, a 

szerkesztő bizottság válasszon a tagjai közül elnököt, alkossák meg a szervezeti és működési 

szabályzatukat és következő lapszámot már a szerkesztőbizottság szerkessze. A 

szerkesztőbizottság üléseihez, és a működéséhez az önkormányzat biztosítsa a feltételeket, az 

infrastruktúrát, és amint már mondtam, a következő lapszámot a szerkesztőbizottság 

szerkessze. Ehhez a szerkesztőbizottsághoz négy nevet szeretnék javasolni, akik ebben részt 

vegyenek. El is mondanám a négy nevet: Soós Csilla könyvtárigazgató, Grezsa Ferenc a 

Károli Gáspár Református Egyetem adjunktusa, Szenti Tibor író és Miklós Anikó 

iskolaigazgató. 

 

Köszönöm szépen. 

 

Dr. Márki-Zay Péter polgármester úr: A negyedik nevet megismételné képviselő úr? 

 

Vágó János képviselő úr: Miklós Anikó iskolaigazgató.  

 

Dr. Márki-Zay Péter polgármester úr: Jó és akkor az ötödik helyre szeretnénk, hogyha, 

négyet szeretnének az öttagúba delegálni. Hát úgy gondolják, hogy 80 százalékát a 

szerkesztőbizottságnak Önök jelölnék.  

 

Vágó János képviselő úr: Négy személyre tettem javaslatot. Ez a javaslat.  

 

Dr. Márki-Zay Péter polgármester úr: Most, ha jól értem, az azt jelenti, hogy Önök úgy 

gondolják, nyolcvan százalékát a szerkesztőbizottságnak Önök szeretnék kijelölni, és akkor 

húsz százalék esélye van a nem FIDESZ-es oldalnak, hogy a pártatlan, objektív és hiteles 

tájékoztatást biztosítsa?  

 

Vágó János képviselő úr: Polgármester úr, várjuk a többi személyi javaslatot. Lehet többet is 

javasolni, és, ha van hét-nyolc név, akkor abból majd meglátjuk, kit szavazunk meg. 

Köszönöm. 

 

Dr. Márki-Zay Péter polgármester úr: Köszönöm szépen. Cseri Tamás képviselő úr! 

 

Cseri Tamás képviselő úr: Tisztelt Közgyűlés! Szeretném visszautasítani, hogy FIDESZ-es 

embereket delegáltunk. Igyekeztünk olyan embereket összeállítani, akiktől elvárható és 

számíthatunk rá, hogy objektíven tájékoztassanak, hiszen ennek az újságnak nem a politikai 

hangulatkeltés, vagy a politikai vélemények közlése lenne véleményünk szerint elsősorban a, 

hogy mondjam az indoka, hogy létezik, hanem ennek objektíven kellene tájékoztatni a 

lakosságot.  
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Az újsággal kapcsolatban szeretnék még valamit kérni polgármester úrtól. Úgy gondolom, 

hogy a Facebook-on működő polgármesteri hivatal hírszolgálata nevű oldal is, mely általában 

azért azt el kell ismernem, hogy sokszor tényleg olyan dolgokat közöl, mint például a hó 

eltakarítás, vagy hol lesz útlezárás. Tehát, nagyon sokszor úgy gondolom, mindenkinek 

megfelelhet az, amit ír ez a hírszolgáltató oldal és egyébként jó ötletnek is tartom, hogy a 

közösségi médiában kommunikáljon a lakossággal a polgármesteri hivatal, tehát, ragadja meg 

ezt a lehetőséget a tájékoztatásra.  

 

Azt viszont problémának tartom, hogy ezen a felületen is sokszor kifejezetten politikai 

vélemény jelenik meg. Nem tudom, megmondom őszintén, még nem néztem utána, hogy 

ennek van-e valami jogi megoldása, vagy ráhatásunk lehet-e, hogyha a hivatal nevében 

működhet egy Facebook oldal, hogy ezt most hogy lehet jogi útra terelni. nem tudom. Más 

szabályok vonatkoznak szerintem, mint a nyomtatott kiadványra, aminek meg van adva, hogy 

egy impresszuma, meg egy felelős kiadója. Én szerintem itt azért nem ugyanolyanok a 

szabályok. Azért én csak kérni szeretném polgármester urat, hogy egyenlőre, hogy ebben a 

dologban ne kelljen tovább mennünk, igyekezzen arra odafigyelni, hogy maradjon meg a 

mostani tartalom, mert az a 70-80 százaléka tényleg objektíven a város számára fontos 

adatokat, dolgokat közöl ez a hírszolgálat. Szerintem ott méltatlan, hogyha cikkeket úgy 

indítunk, hogy FIDESZ-essé válik az újság, meg politikai véleményeket közlünk, hiszen a 

hivatal nevében szerintem politikai hogy mondjam, politikai megfogalmazásokat, vagy 

politikai véleményeket nem tartom szerencsésnek, ha ezt összekeverjük.  

 

Azt akár elfogadhatónak tartom, hogyha Öntől például közleményként valamit kiadnak, vagy 

egy FIDESZ-es képviselő közleményét is megjelentetik, hiszen akkor tudjuk, hogy az a 

vélemény kitől származik. De, ha csak az van mögötte, hogy egy hivatali állásfoglalás, azt 

esetleg objektívnek gondolnák az emberek, mint ahogy objektívnek is kell lenni, és, ha név 

nélkül jelenik meg egy politikai vélemény, az úgy gondolom, nem szerencsés. Tehát, 

szeretném megkérni polgármester urat, amennyiben ezzel egyetért, akkor a távolabbi jövőben 

erre figyeljünk oda és próbáljunk ott egy politikai független oldalt kezelni, vagy próbáljanak 

meg Önök. 

 

Köszönöm. 

 

Dr. Márki-Zay Péter polgármester úr: Jó. Megint le vagyok nyűgözve, hiszen teljesen 

egyetértek azzal, amit mondott. Magam is azt gondolom, hogy a gyorshír szolgálatnak is és a 

Vásárhelyi Valóságnak is objektív, pártatlan tájékoztatást kell adnia és, hogy ebben ne legyen 

politikai, nem az, hogy politika, mert az lehet, ahogy Ön elmondta, tehát, énnekem az teljesen 

elfogadható amit mondott, és erre fogunk, ahogy én azt gondolom, ahogy eddig is erre 

törekedtünk. Lehetséges, hogy időnként ebbe hiba csúszott, és akkor kérem, hogy ezt minden 

alkalommal jelezze konkrétan, hogy azzal a cikkel kapcsolatban, ha van kifogásuk. 

Természetesen úgy a városban uralkodó internetes hírportálok és rádióval kapcsolatosan én is 

szoktam jelezni, ha valamivel nem értek egyet, erre Önöknek mindig van lehetőségük a saját 

médiájukon keresztül egyébként is. 
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Én, ha már a neveknél tartunk, tehát, az Önök által felvetett négy név közül az első hármat 

teljesen elfogadhatónak tartom. Miklós Anikó igazgató asszonyt, őt nem tartom politikailag 

elfogulatlannak és függetlennek. Itt ugye elsősorban nem a pozíciójából, hanem a személyes 

kapcsolatrendszeréből adódóan én ott aggályokat szeretnék jelezni.  

 

A másik, hogy arra gondolunk, hogy akkor az ellenzéki oldalnak legyen egy lehetősége 

nevezni, Miklós Anikó helyett pedig én javaslom, hogy mondjuk a városban élő kisebbségek 

képviseletében mondjuk a Cigány Nemzetiségi Önkormányzat részéről is adjunk egy 

lehetőséget, hogy ebben a munkában részt vehessenek. Ha Vágó Jánosnak nincs ellene 

kifogása.  

 

Vágó János képviselő úr! 

 

Vágó János képviselő úr: Köszönöm szépen. Miklós Anikó védelmében azt szeretném, nem 

kell védeni, bocsánat. Miklós Anikó szóba került és erre azt szeretném mondani, egy 

iskolaigazgató azt nem teheti meg, hogy akár egy ilyen kiadványban valamelyik oldalra is, 

valamelyik oldalt támogassa.  

 

Hangok hallatszanak. 

 

Igen, iskolaigazgató, mikor iskolaigazgató, független mindenkitől, nem hiszem, hogy 

bármelyik tanulója észreveszi azt, hogy az iskolaigazgató esetleg valamelyik oldalra húz. 

Képviselő Asszony! Hogyha úgy gondolja, hogy az én iskolámban bármelyik tanuló ezzel 

kapcsolatban bármilyen hátrányos megkülönböztetésben részesült, akkor most legyen szíves 

és nevet mondjon! Jó, rendben, köszönöm.  

 

Dr. Márki-Zay Péter polgármester úr: Köszönöm szépen. Hát, sajnos más tapasztalataink 

vannak Miklós Anikóval kapcsolatosan. Én remélem, hogy ez időnként majd megváltozik és 

valóban elsősorban az iskolaigazgatói működéséről fogjuk ismerni és semmiképpen nem 

mondjuk a munkatársainak a befolyásolásáról. De addig, amíg ez a probléma fönnáll, addig őt 

semmiképpen sem tekinthetjük függetlennek.  

 

Először Molnár Lászlóné, utána pedig Cseri Tamás képviselő és utána Nagy Ernő jelentkezett 

szólásra. Kérem, ebben a sorrendben hallgassuk meg őket. 

 

Molnár Lászlóné képviselő asszony: Igen. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő Úr! 

Én azért mutogattam, hogy Ön azt mondta, hogy ő mit igazgató nem teheti meg, hogy egyik 

oldalon politizáljon. Hát, Ön azt csinálja. Hát teljes mellszélességgel csinálja, mint az iskola 

igazgatója, de mindegy. Ezt most hagyjuk. 

 

Cseri képviselő úrnak a hozzászólásához tenném hozzá, azt mondja, hogy 70-80 százalékban 

elismeri, hogy objektív tájékoztatást ad. Akkor az öt bizottsági tagból szerintem egy illetné 

meg Önöket, hogyha mondjuk 80 százalékban jóindulattal már objektívnek tekintik. Akkor 

miért akarnak négy embert a bizottságba minimum?  
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Azon kívül pedig van az a négyes nevű szennylap, ami hálistennek tanyára nem jön ki, tehát 

én nagyon ritkán volt alkalmam belepillantani és Önöket, mint nagy demokratákat nem 

zavarja, hogy semmi joga nincsen az ellenzéknek egyáltalán beleszólni, vagy meghívták a 

szerkesztőbizottságba valamelyik ellenzékit, hogy abba a szennylapba esetleg tiltakozni 

tudjon, ha valamit lehoznak? Köszönöm szépen. 

Dr. Márki-Zay Péter polgármester úr: Köszönöm szépen. 

 

Felhangzik a taps.  

 

Cseri képviselő úr, Nagy Ernő és utána Vágó János képviselő úr képviselő úr. 

 

Cseri képviselő úr! 

 

Cseri Tamás képviselő úr: Tisztelt Közgyűlés! Én amikor beszéltem kedves 

képviselőtársam, én nem az újságról beszéltem. Én a gyorshírszolgálatra mondtam azt, hogy 

általában az ott közölt adatoknak a 70-80 százaléka szerintem nem kifogásolható. Néha volt 

olyan tartalom, amit politikai tartalomnak lehet tekinteni. Nem az újságról beszéltem. 

 

Az újságra visszatérve és az ottani tagokra, akiket jelöltünk, én azt hiszem, hogy nem kellene 

prejudikálni senkitől, hogy ő hogy fog hozzáállni az újság szerkesztéséhez. Én azt hiszem, 

meg kell adni a lehetőséget, hogy akiket mi javasoltunk, ők a saját, hogy mondjam, a 

véleményük alapján indítsák ezt az újságot, úgy szerkesszék a tartalmát és amennyiben Ön 

úgy veszi észre, hogy valamelyik ottani szerző nagyon elvinné politikai irányba, amit 

egyébként mi sem szeretnénk, hiszen fontos, hogy ez egy önkormányzati kiadvány. Arról kell 

szólnia, hogy az olvasókörök, iskolák, az önkormányzat, a hivatal működése mit tart havonta 

érdemesnek arra, hogy közölje a Hódmezővásárhely lakosságával. Ez nem egy politikai lap, 

egy önkormányzati, tulajdonképpen hírlap, és ezt összekeverni bármelyik magánszemély, cég 

által kezelt kiadvánnyal, ahol abba nincs beleszólásunk, hogy a négyes, vagy bármelyik újság 

milyen tartalmat jelenít meg, az nem közpénzből működik, azt egy magánszolgáltató 

működteti. Amennyiben olyan híreket, vagy információkat közölnek, melyek képviselő 

asszonynak nem tetszenek, akkor meg lehet keresni a bíróságot és fel lehet jelenteni ezeket a 

lapokat.  

 

Hangok hallatszanak. 

 

És ott ezt lehet orvosolni. Én úgy hiszem, hogy itt keverni a szezont a fazonnal nem sok 

értelme van. Van önkormányzati kiadvány, egy önkormányzati lap és egy önkormányzati 

híroldal, én erről beszéltem és nem szeretném prejudikálni. Szerintem ne prejudikáljunk, ne 

emeljünk ki senkit, hogy ő rosszul, vagy jól fogja végezni a dolgát. Amennyiben polgármester 

úrnak kifogása lesz bármelyik szerzővel, úgy ítéli meg, hogy az ő általuk közölt tartalom nem 

felel meg az objektivitásnak és nem lesz jó, akkor erről majd beszélhetünk, de először adjuk 

meg a lehetőséget ezeknek az embereknek és javasoljanak mellé valakit. 

 

Köszönöm szépen. 
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Dr. Márki-Zay Péter polgármester úr: Rendben van. Itt azért szeretnék némi ellenvetést is 

tenni azzal, hogy ne politikai irány jelenjen meg, ne egy politikai irány jelenjen meg talán így 

pontos, egy közszolgálati tájékoztatásban, ezzel nyilvánvalóan maximálisan egyetértek. Én 

azt gondolom, hogy ezeknek a kritériumoknak megfelelt nemcsak a polgármesteri 

gyorshírszolgálata, hanem a Vásárhelyi Valóság is. Annál is inkább, mert, hogyha Ön szerint 

70-80 százalékban korrekt és objektív a gyorshírszolgálat, akkor szeretném tájékoztatni Önt, 

hogy a Vásárhelyi Valóság éppen nagyon nagy részt ezekből a hírekből áll. A Vásárhelyi 

Valóságban azok szoktak megjelenni, azok a hírek, amik egyébként a gyorshírszolgálatban is 

megjelennek, de ezt az elismerést megköszönöm.  

 

Az, hogy a FIDESZ-ben nem bízhatunk sajnos, mert tulajdonképpen a régi kommunisták 

örökségeként Önök ma egy olyan rendszert vezettek be, ahol négy éven keresztül az MTVA-

ban öt percre jut be egy ellenzéki képviselő tehát, nyilvánvalóan az aggályaink azok teljesen 

érthetőek. Szeretném fölhívni a figyelmét arra is, hogy akkor, amikor az országgyűlési 

képviselők bementek az MTVA-ba és őket onnan erőszakkal rakták ki, most Polt Péter 

véleménye szerint szabad képviselőket verni. Önök, mint képviselők, azt szeretném mondani, 

hogy nem biztos, hogy ezzel egyet fognak érteni. Sajnálatos módon ebbe az irányba megy a 

közszolgálati tájékoztatás Magyarországon. Tehát, a mi szempontunkból nagyon fontos, hogy 

itt valóban pártatlan és objektív legyen. Én továbbra is azt mondom, hogy Miklós Anikó 

személye ebben a kontextusban nem felel meg. Elismerésemet fejezem ki Önöknek a másik 

három személy kapcsán, akik nyilvánvalóan az Önök hogy mondjam, szélesebb kapcsolati 

hálójához tartoznak. Senki nem vádolhatja őket ellenzékiséggel, nyilván Önök ezt így 

állították ki, de Miklós Anikó kimondottan nem ez a kategória. Tehát, ővele kapcsolatosan 

még egyszer mondom ő helyette én javaslom, hogy mondjuk Mátray Attilát, vagy egy általa 

kijelölt személyt delegáljunk a kisebbségek képviseletében és ötödikként, amit Önök 

felajánlottak nagyvonalúan 20 százalék erejéig, hogy a nem FIDESZ-es oldal is esetleg 

jelölhet valakit. Én azt szeretném mondani, hogy a városunk alpolgármesterét, Dr. Kis 

Andreát szeretném, hogyha Ő lenne az ötödik személy. 

 

Felhangzik a taps. 

 

Kabinet Irodánknak a vezetése ugyanis őhozzá tartozik. Tehát, így a híreknek a szerkesztése 

és az azt végző kollegáknak a felügyelete tulajdonképpen az ő munkaköréhez kapcsolódik 

legszorosabban. És akkor elnézést kérek, a sorrendet eredetileg betartva akkor Nagy Ernő 

képviselő úr következik. 

 

Nagy Ernő képviselő úr: Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Már bizottsági ülésen 

is feltettem a kérdést a többségi FIDESZ frakció felé, hogy miért elégedetlenek a Vásárhelyi 

Valóság című kiadvánnyal? Körülbelül azt a választ kaptam, hogy tartalmát tekintve erősen a 

baloldal, illetve a kisebbség irányába húz, illetve sok olyan kérdés van, amivel ők nem értenek 

egyet. Ezért szeretnék, hogyha egy pártatlannak mondott szerkesztő bizottság vinné tovább 

ezt a dolgot.  
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Szeretném elmondani, hogy eddig is talán megkérdezném, hányszor jelentkezett a FIDESZ 

frakció a jelenlegi szerkesztés felé, hogy ezt és ezt a cikket, vagy ezt és ezt a közleményt 

szeretnék betenni az újságba. Én nem hiszem el, hogy ezt megtiltotta volna bárki. Erre is 

eddig is volt lehetőség, ezután is lehetne ilyen lehetőség, nyilvánvaló.  

 

Másik kérdés. ha valaki azt mondja, hogy ebből az újságból ki lehet zárni a politikát, az 

szerintem nagyot téved. Nem ehet. A város vezetése maga a politika. És, hogyha egy 

közgyűlés, amiről igenis a legfontosabb kérdésekről illik és kell tájékoztatni a város 

lakosságát ezen újságon belül is, akkor meg kell szólalni mindkét félnek a véleményének az 

újságban fontos kérdésekben. Nem apró kis piszlicsáré ügyekről beszélek én, hanem a várost 

érintő rendkívül fontos kérdésekben igenis hangozzék el, szólaljon meg és legyen az újságban 

benne. Ez volt az ellenzék, ez volt a FIDESZ frakció véleménye. A döntés pedig ez. A 

politikát nem lehet kizárni ebből az újságból szerintem.  

 

Szerkesztőbizottság. Tudom, hogy a többség meg fogja szavazni. Van egy véleményem, és, 

ha elfogadják, elfogadják, ez Önökre van bízva. Én úgy látom, hogy összetételét tekintve 

nem, nincs egyensúly. A városban folynak és lesznek beruházások, fejlesztések. A városban 

működnek gazdasági szervezetek. Nincs az az oldal megjelenítve. Honnét fogják az 

információkat szedni, hogyha nem lesz egy olyan ember, aki ezeket összeszedi, összegyűjti, 

mert meg kell jelenjen és nagyon fontos. Nagyon fontos, én számtalanszor elmondtam a 

közgyűlésen, higgyék el tisztelt képviselőtársaim, ha nem foglalkoznak a gazdasággal, a 

városban sokkal több problémával fogunk küzdeni. Tehát, ez az újság nagyon alkalmas arra, 

kiszórjuk a város minden házába, minden lakója megkapja, hogy tájékozódjon a 

beruházásainkról. Részletesen tájékozódjon a város gazdaságáról, mutassuk be a gazdaságot, 

próbáljuk reklámozni ezen újságon belül is. És a szerkesztőbizottságba ez a személy 

szerintem most hiányzik.  

 

Köszönöm szépen.  

 

Dr. Márki-Zay Péter polgármester úr: Nagyon szépen köszönöm a hozzászólást. Ezzel 

kapcsolatosan szeretnék egy kérdést az egyébként is felszólalásra jelentkező Vágó Jánoshoz 

feltenni. A kérdés az, hogy mi lesz a feladata a szerkesztőbizottságban? Mert, hogyha Önök 

az objektív, pártatlan tájékoztatásra törekednek, az tulajdonképpen állítom bizton, hogy ez 

eddig is megvalósult. Akkor, amikor nálunk megjelent egy oldal, egy bármilyen politikai hír, 

az soha nem Önöket támadó volt, kizárólag és mindig védekező. Amikor Önök leírják, hogy 

én Soros embere vagyok, akkor szerintem valahogy meg kell tudják az emberek, hogy mi az 

igazság ezzel kapcsolatban, hogy Soros György egyedül a FIDESZ-t támogatta mint pártot, 

Soros György Lázár Jánost, aki a helsinkinek dolgozott annak idején, őt fizette. Lázár 

Jánosnak adott 60 millió forintot és a többi.  

 

Amikor Önök azt mondják, hogy bevándorláspárti vagyok, akkor valahonnan tájékozódni kell 

a lakosságnak arról, hogy én azt mondtam, hogy azokat a menekülteket fogadnám be, akiket 

Orbán Viktor befogadott. Mert az Önök hazug plakátjai pont az ellenkezőjét próbálják ennek 

kihozni.  



21 
 

És, amikor én tiltakozok az ellen, hogy Önök befogadtak 20 ezer migránst, hogy Önök 

bűnözőket csempésznek át a határon Magyarországra, akkor azt gondolom, ez a teljes képhez 

hozzátartozik. A szerkesztőbizottság feladata mi lesz? Hogy ezt az igazságot megjelenítse 

ebben az újságban, vagy az, hogy ezt az igazságot ne juttathassuk el a lakossághoz? Mi a 

feladata ennek a szerkesztőbizottságnak képviselő úr? Ez a legfontosabb kérdés. Az, hogy 

amikor Önök levélben kapnak utasítást Göbl Vilmostól arról, hogy a pozitív dolgokról ne 

beszéljenek és gyűjtsék a negatívumokat, most a Göbl tervnek lesz alárendelve a Vásárhelyi 

Valóság, vagy valóban objektív tájékoztatást akarnak és akkor lesz lehetőségünk beszámolni 

arról, hogy milyen fejlesztések vannak ebben a városban, hogy milyen jól működnek a 

szolgáltatások többek között Kovács Pál úrnak köszönhetően. Valóban objektív tájékoztatást 

akarnak, vagy cenzúrázni akarják a híreket, mint az MTVA-ában meg is teszik nap, mint nap. 

 

Vágó János képviselő úr! 

 

Felhangzik a taps. 

 

Vágó János képviselő úr: Tisztelt Polgármester Úr! Az utóbbira szeretnék válaszolni, itt van 

benne is. A feladata az önkormányzati gazdasági társaságok, intézmények és a városban 

működő hatóságok, hivatalok, nem önkormányzati fenntartású egyéb intézmények, 

közszolgáltatók tevékenységéről, működéséről, valamint a városban működő eseményekről a 

város polgárai hiteles, objektív és pártatlan tájékoztatása a szerkesztőbizottságnak. Hogy ezt 

hogy teszi meg, erre az a javaslat, hogy a szervezeti és működési szabályzatát hozza létre a 

szerkesztőbizottság. Erről van szó. 

 

Képviselő asszonynak szeretném mondani az előbbi hozzám intézett szavaihoz, hogy amikor 

én megjelenek iskolaigazgatóként, semmiféle politikai megnyilvánulást én nem szoktam 

tenni. Mint önkormányzati képviselő attól, hogy van egy munkahelyem, mikor önkormányzati 

képviselő vagyok, önkormányzati képviselőként igen, szoktam különböző dolgokat 

megemlíteni, mint FIDESZ tag, és mint politikus is, és önkormányzati képviselő is. De, 

amikor iskolaigazgatóként megjelenek, soha az iskolában, soha nem szoktam politizálni. Az 

iskolaigazgatóknak nem is lehet, ugyanis állami fenntartású intézményben nem lehet 

politizálni. Egyébként is semmiféle politikai tevékenységet nem lehet végezni az iskolában. 

Attól, hogy önkormányzati képviselő vagyok, valóba kell politizálnom is, de 

iskolaigazgatóként ezt soha nem szoktam megtenni.  

 

Polgármester úrnak a szerkesztőbizottsággal kapcsolatban, tehát, hogyha elfogadnánk azt, 

hogy Miklós Anikó esetleg a FIDESZ-es, alpolgármester asszony az MSZP-nek a helyi 

elnöke. Akkor most mi a probléma? Az előbb azt mondta polgármester úr, hogy az első három 

névvel semmi probléma nincs, akkor, ha elfogadjuk, - én nem fogadom el, de feltételezve, 

hogy Miklós Anikó esetleg FIDESZ-es oldali, alpolgármester asszony meg MSZP elnök. 

Akkor? És van három független, akire polgármester úr mondta az előbb, hogy azokkal semmi 

probléma. Akkor? 

 

Köszönöm. 
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Dr. Márki-Zay Péter polgármester úr: Tehát, nincs három független, azt azért szeretném 

hangsúlyozni, de ami a legfontosabb ebből a szempontból az nem az, hogy valaki egy 

politikai oldalt képvisel, hogy nyíltan hazudozhat és megfenyegethet másokat. Ez a 

különbség. Akkor, amikor ez a Miklós Anikó a saját iskolájával kapcsolatban az ő férje, azt 

hazudozta a Facebook-on széles körben, hogy a tankerület bukott pályázatával ellentétben 

bármilyen szerepük lett volna abban, hogy nyáron ki kellett költöztetni az iskolát és 

visszaköltöztetni és azt igazgató asszony nem javította kis és nem korrigálta, pedig ú pontosan 

tudta, hogy mi az igazság. Akkor nem bízhatunk abban, hogy ő az objektív és pártatlan 

tájékoztatást bármilyen módon képviseli. Tehát énnekem nem azzal, delegáljanak 

bármelyikőjüket, énnekem nem ez a bajom, hanem hogy 80 százalékban Önök akarnak 

delegálni. Azzal van a bajom és a cél, de egyébként megnyugodtam. Köszönöm szépen.  

 

Önök nem fogják elhallgatni az igazságot akkor, amikor egyik oldalon támadnak valamivel, 

másik oldalról hálistennek Kószó Péter cáfolja ezeket a hazugságokat, amikkel Önök 

beszórták a várost. Akkor Önök meg fogják engedni, ez a szerkesztőbizottság meg fogja 

engedni, hogy leírjuk Kószó Péter úrnak a véleményét, valamint az igazságot a saját 

hazugságaikkal szemben. Ha ezt Önök vállalják és megígérik, akkor nekem ezek a valóban 

köztiszteletben álló emberek, három köztiszteletben álló ember ez nekem tökéletesen meg fog 

felelni.  

 

Jó. Elnézést, először Molnár Lászlóné, utána Cseri Tamás szeretne szólni. Jó, a többit nem 

soroljuk föl. 

 

Molnár Lászlóné képviselő asszony: Tisztelt Közgyűlés! Egy mondatot szeretnék csak 

szólni. A Cseri képviselő úr, meg a Vágó képviselő úr hozzászólásához Szenti Tibor 

objektivitásáról. Ő volt Lázár Jánosnak a beszédírója.  

 

Köszönöm szépen. 

 

Felhangzik a taps. 

 

Dr. Márki-Zay Péter polgármester úr: Jó. A többit nem soroljuk fel. Cseri Tamás képviselő 

úr! 

 

Cseri Tamás képviselő úr: Tisztelt Közgyűlés! Én elég méltatlannak érzem most ezt a vitát, 

hiszen február óta, vagy nem tudom, áprilisban jelent meg először az újság, száz százalékba 

az Ön szerkesztése, illetve felügyelete alatt állt, az nem volt probléma? Akkor nekünk semmi 

beleszólásunk nem volt. Ön kiadta az újságot az önkormányzat nevében, ez megjelenhetett 

minden hónapban. Akkor a száz százalék nem volt probléma,most meg probléma, hogy 

szeretnénk embereket jelölni a szerkesztőbizottságba, ezt nem nagyon értem. 

 

A másik egyébként, hogyha valaki visszanézi majd a felvételt, amit egyébként az Ön oldalán 

lehet megnézni, már ez is furcsa, hogy a tv tönkrement, és aki egyáltalán nézni akarja a 

közgyűlést, annak az Ön oldalára kell felmenni, hogy a közvetítést láthassa, de most ezt csak 
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zárójelben mondtam. Tehát, pont körülbelül öt-hat perccel ezelőtt indokolta meg Ön azt, hogy 

miért nem jó, ha az Ön kezében van a szerkesztés, vagy a szerkesztőbizottság vezetése, ha Ön 

a felelős a lapkiadásért. Hát megint jött az MTVA-ban mi történt, mi történik országosan, 

most éppen mi nem tetszik az országos politikában.  

 

Illetve felhozott egy példát, hogyha Ön politikai támadás kap, hogy Soros embere, akkor ezt 

ennek az újságnak kellene visszavernie. Én azt hiszem, hogy ez egészen más terület. A 

politikai támadásokba most belevenni, hogy kinek van igaza? Ön azt mondja, nekünk nincs 

igazunk, mi azt mondjuk, Önnek nincs igaza. Az önkormányzati lapnak egyáltalán nem dolga 

az, hogy ebbe, sőt, a szerkesztőbizottságnak sem dolga, hogy a politikai vitákban igazságot 

szolgáltasson, hiszen ott csak elfogult vélemények lehetnek. Mindenki bízik a saját maga 

igazában és valószínű, hogy a saját közösségével együtt abban ért egyet. Tehát, ha Ön kap egy 

politikai támadást nem tudom én, egy szórólapról, plakátról, vagy egy pártlapból, azt Ön az 

önkormányzat újságjában szerintem nem verheti vissza, hiszen ott csak a saját véleményét 

közölheti. Ön, ha a mozgalma nevében visszaveri ezt a támadást, vagy indít egy másikat, az 

teljesen rendben van, hiszen a politikai oldalaknak ez egyébként is dolguk és tulajdonképpen 

ez egy normális működése a politikának.  

 

De pont arra szerettük volna felhívni a figyelmet és mi azt szeretnénk elérni, hogy ez a lap 

kerüljön kívül a politikai harcokból. Van millió felület, ahol ezeket a harcokat meg lehet 

vívni, de ennek a lapnak törekedni kellene arra, hogy független híreket, információkat 

közöljön a város lakosságával és ne a politikáról szóljon közvetlenül és elsősorban. 

Amennyiben sarkos politikai vélemény megjelenik, azt esetleg egyenlő mértékben és úgy, 

hogy ott meg van mondva, hogy ki írta, nem névtelenül, hanem a szerzőt közlik. De én 

megmondom őszintén, hogy én még ennek a bevitelét sem gondolom helyesnek, vagy úgy, 

hogyha a szerző konkrétan politikai véleményt akar megfogalmazni, szerintem nem dolga 

ennek a lapnak ezeket közölni.  

 

Tehát, én úgy hiszem, hogy nem érdemes keverni a dolgokat. Az, hogy Ön a politikába 

bekerült, országos politikusként harcol az igaza mellett az teljesen rendben van, de az 

önkormányzat lapjának ehhez az égvilágon semmi köze nincs, hiszen aki bekerül egy politikai 

vitába, egy széles országos….  

 

Megszólal a csengő. 

 

….harcban részt vesz, az számíthat ezekre a támadásokra és nem az önkormányzati lapnak a 

feladata, hogy ezekben megvédje polgármester urat.  

 

Köszönöm. 

 

Dr. Márki-Zay Péter polgármester úr: Köszönöm szépen. Hát nyilván Önnek van egy 

picike igazsága akkor, amikor országos politikát nem szeretnénk ebben a lapban megjeleníteni 

és nem is tettük eddig. Nem írtunk arról, hogy a FIDESZ betelepítette a migránsokat és a 

többi.  
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Az, hogy az én véleményem mi, azt joga van a polgároknak megismerni, különösen akkor, 

amikor Önök hihetetlen forrásokat és erőfeszítéséket tesznek a lejáratásomra. Akkor bizony 

igen, én, mint polgármester, ami egy politikai pozíció természetesen, azt gondolom, hogy 

nekem jogom és kötelességem, hogy az Önök hazugságaival szemben…… 

 

Felhangzik a taps. 

 

……..hogy az Önök hazugságaival szemben a vásárhelyi valóságot megjelenítsük. Ha Önök 

nem mocskolnak, akkor nem kell nekem válaszolni, tehát, nagyon egyszerű. Hogyha Önök 

nem akarnak az Önök által beengedett és betelepített bűnöző migránsokról beszélni, akkor ne 

beszéljenek erről a témáról. Önök és én sem fogom felhozni, különösen nem ebben a lapban. 

Jó? Tehát, ez a legfontosabb azt gondolom. 

 

A névtelenséggel kapcsolatban szeretnék annyit elmondani, hogy az utóbbi időben, mióta 

Önök már szégyellik a támadásaikat, akkor Önök rendre névtelen cikkeket írnak, például 

promenad.hu.-n, vagy a vasarhely24.-en. Tehát, sajnos a névtelenség az valóban elharapózott 

ebben a városban, ez egy szomorú tendencia, egyetértek ezzel.  

 

A mozgalomnak semmi köze, a mozgalomban alapvetően az önkormányzati választásokra 

készülünk, korrupció ellen az orosz és török kultúra ellen szeretnénk mi egy európai 

keresztény értékrendet képviselni, így ezek az elnyomott és az Önök törvényei által rendkívül 

gúzsba kötött polgármesterek független, tisztességes, becsületes emberek fognak össze azért, 

hogy megmentsék a hazát a korrupciótól, a megfélemlítéstől, az új kommunizmustól. Ez 

mozgalom, ez országos kérdés.  

 

A Vásárhelyi Valóság nem erről szól és eddig se erről szólt és kérem, hogyha talál majd ilyen 

cikket, akkor azt hozza személyesen nekem. Egyet se fog találni, nem is lesz. Jó.  

 

A következőkben pedig szeretném megadni a szót Kis Andrea alpolgármester asszonynak. 

 

Dr. Kis Andrea alpolgármester asszony: Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! 

Minden politika képviselőtársam, ezt tudhatjuk a régi klasszikustól. Ebben a városban még a 

hó eltakarítás is politika az Önök jóvoltából. Ugye említette, hogy millió felületen van 

lehetőségünk megjelenni, úgyhogy szeretném, ha válaszolna nekem, hogy mi ez a millió 

felület, ahol meg tudunk jelenni, mint hivatal, mert általában azok a hírek, amik meg szoktak 

jelenni a három testvér, vasarhely24., promenad, radio7 lapjain azok vagy nem Vásárhelyről 

szólnak, hanem Makóról, vagy olyan cikkek, amikhez ránk nincs szükség.  

 

Önök mindig a demokráciáért és a sajtószabadságért akkor kezdenek el aggódni, amikor úgy 

érzik, hogy nem irányíthatják azokat a folyamatokat, amik vannak. Szeretném elmondani, 

hogy a Vásárhelyi Valóságba csak és kizárólag szinte azok kerülnek be 70-80-90 százalékban, 

ami a gyorshír szolgálat Facebook oldalán megjelenik. És ezt pontosan leellenőrizheti, azért 

tudom, mert én szoktam konkrétan visszaellenőrizni azt, hogy minden, ami a gyorshír 

szolgálaton megjelent, az bekerül-e? Az, hogy kerül bele politika, minden politika. A 
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polgármesterség is politika, az alpolgármesterség, Lázár János polgármesterként nem 

politizált soha. Nem, csak az utakkal meg mindennel foglalkozott. Hát ezt pont Önöknek kéne 

a legjobban tudni és hirtelen nagyon érzékennyé váltak. Annak idején Önök számára nem volt 

ennyire fontos az, hogy az ellenzéki képviselők számára teret engedjenek akár a Vásárhelyi 

Televízióban például. Egyetlen egyszer volt pár alkalommal élő vita, amit vágatlanul adtak le, 

képviselőtársammal is voltunk a vásárhelyi média helyzetéről, ez olyan jól sikerült a kritika, 

hogy ezután nem is tartottak ilyen vitát.  

 

Köszönöm. 

 

Felhangzik a taps. 

 

Dr. Márki-Zay Péter polgármester úr: Ezen nagyon szépen el tudunk még vitatkozni 

nagyon sokáig. Én azt mondom azonban, hogy nézzük ezzel szemben, legyünk 

gyakorlatiasak. Önök öttagú képviselő, vagy szerkesztőbizottságot javasolnak. Én 

indokolatlannak tartom minden matematikai számítás és logika és fölmérés alapján, hogy 

Önök 80 százalékot delegáljanak ebbe a szerkesztőbizottságba. Még, hogyha nem azt nézem 

is, hogy egy évvel ezelőtt a város 40-60 arányban Önök ellen szavazott, hanem azt nézem, 

hogy négy évvel, négy és fél évvel ezelőtt Önök 60 százalék, közel hatvan százalékkal meg 

lettek választva ebbe a városba, ebbe a közösségben, akkor is 60 %-al Önök három tagot 

jelölhetnek, és kettő tagot jelölhet a másik oldal. Én csak ezt kérem.  

 

Tehát, miért nyolcvan százalék? Legyen és még mindig nagyon jó, mert mondom, nem a jelen 

állapotokat fogja tükrözni így sem ez a szerkesztőbizottság, hiszen abban az esetben Önök 

kisebbségben lennének, hanem a négy évvel ezelőtti állapotokat. Hatvan százalék Önöknek, 

három tag, én azt gondolom, hogy az első három tag én azt  gondolom, az első három tag akit 

jelöltek teljesen alkalmas. Még tovább megyek. A maradék negyven százalékból is azt 

mondtam, az egyik az legyen a kisebbség képviselete, a Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 

ugyanúgy elfogulatlan, mint az Önök által jelölt emberek. Nem olyan régen az Önök lelkes 

támogatója volt, azt gondolom most sikerült megsérteni, azt láttam és azt gondolom az is 

célszerű, hogy Önök kibéküljenek a helyi cigánysággal.  

 

Tehát, én azt gondolom, ez egy méltányos ajánlat és egy fő, aki a hivatal részéről vesz részt, 

akit Önök jogosan mondanak ellenzékinek. Hogyha ezt az ajánlatot el tudják fogadni, azt 

gondolom ez egy korrekt megállapodás. Önök még mindig 60 százalék többségben lesznek 

ebben a szerkesztőbizottságban.  

 

Vágó János képviselő úr! Ön számára elfogadható ez az ajánlat?  

 

Vágó János képviselő úr: Szavazzunk. 

 

Dr. Márki-Zay Péter polgármester úr: Cseri Tamás képviselő úr és utána Nagy Ernő 

képviselő úr. 
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Cseri Tamás képviselő úr: Úgy hiszem, ragaszkodunk az előző előterjesztésünket meg is 

tudom indokolni, hiszen Ön három emberre azt mondta, hogy elfogadható, elvárható tőlük, 

hogy független véleményt fognak közölni. Ön delegált egy kifejezett pártpolitikust, egy helyi 

párt vezetőjét, ha jól tudom Andrea az MSZP-nek a helyi elnöke is. Úgy hiszem, hogyha 

akkor megkérdőjeleződik Ön számára az egyik szerkesztőbizottsági tagunk függetlensége, 

akkor a túloldalon ezt nagyon szépen ellensúlyozza az, hogy Ön meg egy pártelnököt jelölt a 

szerkesztőbizottságba, így akkor egy-egy és van három független tagunk. Én úgy hiszem, 

hogy értelmetlen….. 

 

Dr. Márki-Zay Péter polgármester úr: Rendben van, akkor a független tagokból is 

szeretnénk kettőt mi jelölni. 

 

Cseri Tamás képviselő úr: ….mi ragaszkodunk ezekhez az emberekhez, akiket jelöltünk. 

 

Dr. Márki-Zay Péter polgármester úr: De hát, akkor nem függetlenek.  

 

Cseri Tamás képviselő úr: Nézze, vitatkozhatunk erről, hogy most ki a független, ki nem,…. 

 

Dr. Márki-Zay Péter polgármester úr: Senki nem mondta függetlenek, Önök sem, én sem. 

 

Cseri Tamás képviselő úr: ……Ön is azt mondta nem független, közben utána minden 

párttal összeálltak, nincsen értelme minden irányba szerintem elvinni a vitát. Itt van egy egész 

konkrét napirendi pontunk egy konkrét témában, persze, vitatkozhatunk még egy órahosszát 

erről, én ráérek, de értelmetlennek tartom, hogy most már mindent ide rángassunk, hogy a 

Vásárhelyi Tv-ben hány vita volt, meg egyébként én vitatkoztam Molnárné 

képviselőtársammal is a tévében……. 

 

Dr. Márki-Zay Péter polgármester úr: Mikor? 

 

Cseri Tamás képviselő úr: ….tehát azért Önök is megjelenhettek. Értelmetlen ezt ilyen 

szinten kinyitni, szerintem ezt a vitát lezárhatnánk. Sőt, akkor már, ha ezt szóba hoztam, 

ügyrendi javaslattal élnék és zárjuk le a vitát és tegyük fel szavazásra, hiszen most már csak 

szanaszét megy a beszélgetés, megint nem a témáról beszélünk konkrétan.  

 

Köszönöm. 

 

Dr. Márki-Zay Péter polgármester úr: Jó, mielőtt én is reflektálok, Nagy Ernő képviselő úr 

szeretne szólni. 

 

Nagy Ernő képviselő úr: Köszönöm szépen. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! 

Még ne zárjuk le a vitát, nem kell sokat beszélni valóban, de egyet szeretnék kérni. Én kértem 

valamit, bocsánat a kifejezésért, azt mondom, senki fülebotját nem hallotta meg úgy látszik. A 

jelenlegi összetétel abszolút humán műveltségű emberek.  
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Tisztelem, becsülöm, ismerem őket, de még egyszer mondom a város gazdasági életéről, 

fejlesztéseiről a szerkesztőbizottságba kell egy ember. Megkérdezném, ki akadályoz meg 

bennünket abban, hogy ne öt, hanem hét fős legyen a szerkesztőbizottság? Senki. Legyen hét 

fő Legyen benne több ember. Nem baj, ha több ember van, több ember még több okosságot 

tud behozni ebbe az újságba. Akkor belefér talán a kisebbség is, belefér talán egy olyan 

ember, aki a város gazdasági életét, fejlesztéseit átlátja és akkor az is bekerül az újságba. 

Ennyi.  

 

Köszönöm szépen.  

 

Taps hallatszik. 

 

Dr. Márki-Zay Péter polgármester úr: Jó. Köszönöm szépen. Mielőtt Cseri Tamás 

képviselő úr javaslatára, a vita lezárására vonatkozó javaslatára reflektálnék, megkérdezem, 

van-e még, aki föltétlen szólni szeretne? Ha nem, akkor én azt gondolom, itt elhangzott egy 

módosító indítvány, hogy az öt fős szerkesztőbizottság helyett hét fős szerkesztőbizottság 

legyen. Kis Andrea alpolgármester asszony kíván szólni. 

 

Dr. Kis Andrea alpolgármester asszony: Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Én 

magamról kimondom, hogy egyedül Soós Csilla számomra elfogadható, akit szakmailag 

indokoltnak tartok. Az összes többit nem tartom pártpolitikailag függetlennek. Valóban 

magamat sem, ezért elnézést kérek. És még annyit szeretnék megjegyezni, ha már itt a 

nyilvánosság és nem tudtam magamban tartani, Miklós Anikó férje kitett egy olyan posztot, 

amiért én szeretném megkövetni azt a makói barátomat, tagunkat, akit itt is a jelenlévők közül 

is volt olyan, aki megszólt, illetve több pedagógus. Elnézést kérünk azért, hogy emberek 

vagyunk és mások vagyunk. Ez a fiú a mi közösségünkhöz tartozik és erre én büszke vagyok 

és nem kihasználjuk, hanem egész egyszerűen idetartozik közénk és szeretném, hogyha azok, 

akik az ő kapcsán őt kigúnyolták pedagógusként, egyébként szégyelljék magukat, mert ezt 

„orvosként, vagy magánemberként” kérjenek tőle bocsánatot! 

 

Felhangzik a taps. 

 

Dr. Márki-Zay Péter polgármester úr: Jó. A hét főre emelés a szerkesztőbizottsággal 

kapcsolatban. Szeretném kérdezni, Önöknek elfogadható ez a javaslat? Vagy esetleg legyen 

hat fő? Kószó képviselő úr! 

 

Jó, ha Önöknek elfogadható, akkor szeretném föltenni szavazásra. Jó, tehát, akkor a 

szerkesztőbizottságnak az öt helyett hét főre emelését támogatja, az emelje fel a kezét! Öt. 

 

Szavazás: 

 

  5 igen (A szavazásban 5 fő vett részt.) 
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Aki nem támogatja, emelje fel a kezét! Nyolc.  

 

Szavazás: 

 

  8 nem (A szavazásban 8 képviselő vett részt.) 

 

És aki tartózkodik, emelje fel a kezét! Egy fő. Köszönöm szépen.  

 

Szavazás: 

 

  1 tartózkodás (A szavazásban 1 képviselő vett részt.) 

 

A szavazati arányra tekintettel nem született döntés. 

 

Dr. Márki-Zay Péter polgármester úr: Jó, tehát, nem fogadtuk el, öt fős testület van. Önök 

megneveztek négy főt ebből, azt el tudják-e fogadni, hogy három főt a FIDESZ delegáljon és 

kettő főt a másik oldal. Ezt, mint, tessék parancsoljon képviselő úr! 

 

Vágó János képviselő úr: Tisztelt Polgármester Úr! Véleményem szerint nevekről 

szavazzunk!  

 

Dr. Márki-Zay Péter polgármester úr: Jó, tehát, akkor ismét egy javaslatot szeretnék 

előterjeszteni. Módosító indítványt. Kérem, hogy az, aki támogatja azt, hogy a FIDESZ 

hatvan százalékát támogathassa a szerkesztőbizottságnak, az emelje föl, legfeljebb 60 %-át 

jelölhesse és ne 80 %-át, az emelje föl a kezét!  

 

Szavazás: 

 

  5 igen (A szavazásban 5 képviselő vett részt.) 

 

Dr. Márki-Zay Péter polgármester úr: Aki ragaszkodik ahhoz, hogy a FIDESZ mindenféle 

szavazati aránnyal ellentétben 80 százalékot delegáljon, az nem támogatja ezt a módosítást, az 

emelje fel a kezét!  

 

Szavazás: 

 

  3 igen (A szavazásban 3 képviselő vett részt.) 

 

És aki tartózkodott? Jó. Köszönöm szépen.  

 

Szavazás: 

 

  8 tartózkodás (A szavazásban 8 képviselő vett részt.) 
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A szavazati arányra tekintettel nem született döntés. 

 

Dr. Márki-Zay Péter polgármester úr: Maradtunk a 80 %-os erőből politizálásnál. Ezek 

alapján az eredeti javaslatot akkor egyenként szeretném megszavaztatni az Önök által delegált 

jelölteket és akkor az ötödik helyre pedig Kis Andrea alpolgármester asszonyt fogjuk jelölni. 

Hogyha megengedik, akkor kezdjük rögtön Kis Andreas alpolgármester asszony tagságával. 

Kérem, hogy aki támogatja Kis Andrea tagságát a szerkesztőbizottságban - Vágó képviselő úr 

mit szeretne kérdezni, mondani?  

 

Vágó János képviselő úr. Polgármester Úr! Nemcsak Kis Andrea nevét mondta, hanem ….. 

 

Dr. Márki-Zay Péter polgármester úr: Mind az ötöt megszavazzuk jó?  

 

Vágó János képviselő úr: Ez hat így. Nem?  

 

Dr. Márki-Zay Péter polgármester úr: Nem, öt lesz, nyugodjon meg. Jó, tehát, Kis Andrea 

alpolgármester asszony, mint ötödik tag. Ötödik tag, aki támogatja Kis Andrea alpolgármester 

asszonynak a tagságát, az emelje föl a kezét! Tizenkettő. 

 

Szavazás: 

 

  12 igen (A szavazásban 12 képviselő vett részt.) 

 

Aki nem támogatja, emelje fel a kezét! Nincs nem szavazat. 

 

És aki tartózkodott, emelje fel a kezét! Egy tartózkodással elfogadtuk. 

 

Szavazás: 

 

  1 tartózkodás (A szavazásban 1 képviselő vett részt.) 

 

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

8/2019. (I.24.) határozata 

Tárgy: Vásárhelyi Valóság kiadvánnyal kapcsolatos döntés – Dr. Kis Andrea alpolgármester 

asszony megválasztása az 5 tagú szerkesztőbizottságba 

 

H A T Á R O Z A T 

 

1./ A Közgyűlés a Vásárhelyi Valóság szerkesztőbizottságának tagjai közé megválasztja Dr. 

Kis Andrea alpolgármester asszonyt. 

 

Határidő: azonnali 

Felelős: polgármester 
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A határozatot kapja: 

1. Tisztségviselők, Helyben 

2. PH. Jogi Iroda, Jogi Csoport Helyben 

3. PH Kabinet Iroda, Helyben 

4. Megválasztott Szerkesztő Bizottsági tagok 

5. Irattár 

 

Dr. Márki-Zay Péter polgármester úr: Aki támogatja Soós Csilla igazgató asszonynak a 

tagságát, emelje föl a kezét! Köszönöm szépen. Egyhangúan támogattuk.  

 

Szavazás: 

 

  13 igen (A szavazásban 13 fő vett részt.) 

 

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

9/2019. (I.24.) határozata 

Tárgy: Vásárhelyi Valóság kiadvánnyal kapcsolatos döntés – Soós Csilla intézményvezető 

asszony megválasztása az 5 tagú szerkesztőbizottságba 

 

H A T Á R O Z A T 

 

1./ A Közgyűlés a Vásárhelyi Valóság szerkesztőbizottságának tagjai közé megválasztja Soós 

Csilla intézményvezető asszonyt. 

 

Határidő: azonnali 

Felelős: polgármester 

 

A határozatot kapja: 

1. Tisztségviselők, Helyben 

2. PH. Jogi Iroda, Jogi Csoport Helyben 

3. PH Kabinet Iroda, Helyben 

4. Megválasztott Szerkesztő Bizottsági tagok 

5. Irattár 

 

 

 

Dr. Márki-Zay Péter polgármester úr: Aki támogatja Szenti Tibor szerkesztőbizottsági 

tagságát, emelje föl a kezét! Kilenc igen. 

 

Szavazás: 

 

  9 igen (A szavazásban 9 képviselő vett részt.) 

 

Aki nem támogatja, emelje föl a kezét! Kettő. 
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Szavazás: 

 

  2 nem (A szavazásban 2 képviselő vett részt.) 

 

Aki tartózkodott, emelje föl a kezét! Egy. Köszönöm szépen. 

 

Szavazás: 

 

  2 tartózkodás (A szavazásban 2 képviselő vett részt.) 

 

 

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

10/2019. (I.24.) határozata 

Tárgy: Vásárhelyi Valóság kiadvánnyal kapcsolatos döntés – Szenti Tibor néprajzkutató úr 

megválasztása az 5 tagú szerkesztőbizottságba 

 

H A T Á R O Z A T 

 

1./ A Közgyűlés a Vásárhelyi Valóság szerkesztőbizottságának tagjai közé megválasztja 

Szenti Tibor néprajzkutató urat. 

 

Határidő: azonnali 

Felelős: polgármester 

 

A határozatot kapja: 

1. Tisztségviselők, Helyben 

2. PH. Jogi Iroda, Jogi Csoport Helyben 

3. PH Kabinet Iroda, Helyben 

4. Megválasztott Szerkesztő Bizottsági tagok 

5. Irattár 

 

 

Dr. Márki-Zay Péter polgármester úr: Aki támogatja Grezsa Ferenc szerkesztőbizottsági 

tagságát, emelje föl a kezét! Kilenc. Köszönöm szépen. 

 

Szavazás: 

 

  9 igen (A szavazásban 9 képviselő vett részt.) 

 

Aki nem támogatja, emelje föl a kezét!  

 

Szavazás: 

 

  2 nem (A szavazásban két képviselő vett részt.) 
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Aki tartózkodott, emelje föl a kezét! Kettő. Elfogadtuk.  

 

Szavazás: 

 

  2 tartózkodás (A szavazásban 2 képviselő vett részt.) 

 

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

11/2019. (I.24.) határozata 

Tárgy: Vásárhelyi Valóság kiadvánnyal kapcsolatos döntés – Grezsa Ferenc 

irodalomtörténész megválasztása az 5 tagú szerkesztőbizottságba 

 

H A T Á R O Z A T 

 

1./ A Közgyűlés a Vásárhelyi Valóság szerkesztőbizottságának tagjai közé megválasztja 

Grezsa Ferenc irodalomtörténész urat. 

 

Határidő: azonnali 

Felelős: polgármester 

 

A határozatot kapja: 

1. Tisztségviselők, Helyben 

2. PH. Jogi Iroda, Jogi Csoport Helyben 

3. PH Kabinet Iroda, Helyben 

4. Megválasztott Szerkesztő Bizottsági tagok 

5. Irattár 

 

 

Dr. Márki-Zay Péter polgármester úr: Aki támogatja Miklós Anikó szerkesztőbizottsági 

tagságát, emelje föl a kezét!  

 

Szavazás: 

 

  8 igen (A szavazásban 8 képviselő vett részt.) 

 

Aki nem támogatja, emelje fel a kezét! Öt. Elfogadtuk a tagságot, megvan mind az öt tagunk. 

 

Szavazás: 

 

  5 nem (A szavazásban 5 képviselő vett részt.) 
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Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

12/2019. (I.24.) határozata 

Tárgy: Vásárhelyi Valóság kiadvánnyal kapcsolatos döntés – Miklós Anikó intézményvezető 

asszony megválasztása az 5 tagú szerkesztőbizottságba 

 

H A T Á R O Z A T 

 

1./ A Közgyűlés a Vásárhelyi Valóság szerkesztőbizottságának tagjai közé megválasztja 

Miklós Anikó intézményvezető asszonyt. 

 

Határidő: azonnali 

Felelős: polgármester 

 

A határozatot kapja: 

1. Tisztségviselők, Helyben 

2. PH. Jogi Iroda, Jogi Csoport Helyben 

3. PH Kabinet Iroda, Helyben 

4. Megválasztott Szerkesztő Bizottsági tagok 

5. Irattár 

 

Dr. Márki-Zay Péter polgármester úr: Hát öt tag van. Tehát, akkor még egyszer felteszem, 

azt támogatják, hogy hat főre bővítsük ezt a szerkesztőbizottságot? Tehát, akkor hogy 

szeretne egy öt fős bizottságba hat főt delegálni képviselő úr? 

 

A választ nem lehetett hallani. 

 

Dr. Márki-Zay Péter polgármester úr: Jó. Én nyitott vagyok, de akkor döntsék el, hogy 

vagy öt fős, vagy delegálunk hatodik tagot, a kettő együtt nem megy. Jó. Köszönöm szépen. 

Akkor ennek a fényében a tagokat elfogadva, az eredeti javaslatot én azzal a megnyugtató 

javaslattal veszem át, hogy Önök nem kívánnak cenzúrázni, ha jól értettem, ez a legfontosabb 

kritérium. Tehát, ennek a fényében az Önök javaslatát, határozati javaslatot szavazzuk meg 

immár az öt névvel együtt. Kérem, hogy aki támogatja, az emelje fel a kezét! 

 

Szavazás: 

 

  8 igen (A szavazásban 8 képviselő vett részt.) 

 

Aki nem támogatja, emelje fel a kezét! 

 

Szavazás: 

 

  3 nem (A szavazásban 3 képviselő vett részt.) 

 

És aki tartózkodott, emelje fel a kezét! Kettő. 
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Szavazás: 

 

  2 tartózkodás (A szavazásban 2 képviselő vett részt.) 

 

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

13/2019. (I.24.) határozata 

Tárgy: Vásárhelyi Valóság kiadvánnyal kapcsolatos döntés 

 

H A T Á R O Z A T 

 

1./ Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése fontosnak tekinti, hogy 

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata, Polgármesteri Hivatala, Közgyűlése, 

az önkormányzati gazdasági társaságok, intézmények, és a városban működő hatóságok, 

hivatalok, nem önkormányzati fenntartású egyéb intézmények, közszolgáltatók 

tevékenységéről, működéséről, valamint a városban történő eseményekről a város polgárai 

hiteles, objektív és pártatlan tájékoztatást kapjanak rendszeresen. Erre tekintettel a Közgyűlés 

dönt arról, hogy az Önkormányzat kiadásában megjelenő Vásárhelyi Valóság, mint 

önkormányzati tájékoztató magazin a jövőben is kerüljön kiadásra és a kiadáshoz szükséges 

forrás kerüljön a 2019. évi költségvetési rendeletbe betervezésre. 

 

2./ A Közgyűlés dönt Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadásában 

megjelenő Vásárhelyi Valóság (ISSN 2630-8266) 5 tagú szerkesztőbizottságának 

felállításáról. 

 

3./ A Közgyűlés a Vásárhelyi Valóság szerkesztő-bizottságának tagjainak: 

 

- Dr. Kis Andreát, 

- Soós Csillát, 

- Szenti Tibort, 

- Grezsa Ferencet és 

- Miklós Anikót megválasztja díjazás nélkül. 

 

4./ Közgyűlés felkéri a szerkesztőbizottságot, hogy tagjai közül válasszon elnököt és alkossa 

meg és fogadja el Szervezeti és Működési Szabályzatát, továbbá a Közgyűlés dönt arról, hogy 

a Vásárhelyi Valóság következő lapszámának szerkesztését már a szerkesztőbizottság 

végezze. 

 

5./ Közgyűlés felkéri a Polgármestert, hogy tegyen meg minden szükséges intézkedést, annak 

érdekében, hogy a szerkesztő bizottság üléseihez, működéséhez és infrastrukturális 

feltételeinek biztosításra kerüljenek akként, hogy a következő lapszám szerkesztését már a 

szerkesztőbizottság végezze. 
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Határidő: azonnali 

Felelős: polgármester 

 

A határozatot kapja: 

1. Tisztségviselők, Helyben 

2. PH. Jogi Iroda, Jogi Csoport Helyben 

3. PH Kabinet Iroda, Helyben 

4. Megválasztott Szerkesztő Bizottsági tagok 

5. Irattár 

 

Dr. Márki-Zay Péter polgármester úr: Köszönöm szépen. A határozati javaslatot 

elfogadtuk.  

 

2./ Napirend 

 

Döntés illetményalap emeléséről és pályázat benyújtásáról (1 db határozati javaslat) 

Az anyagot készítette a Jogi Iroda Személyzeti Csoportja, előterjeszti:  

Dr. Keresztury Monika irodavezető asszony 

 

Dr. Márki-Zay Péter polgármester úr: Köszönöm szépen. Áttérünk a második napirendi 

pontunkra. Döntés az illetményalap emeléséről és pályázat benyújtásáról. Egy darab 

határozati javaslatunk van. Felkérem Dr. Varga Ildikó jegyző asszonyt, hogy ismertesse a 

bizottságok döntését. 

 

Dr. Varga Ildikó jegyző asszony: Tisztelt Közgyűlés! Valamennyi bizottság, a két bizottság 

aki tárgyalta, egyhangúan elfogadta a határozati javaslatot.  

 

Dr. Márki-Zay Péter polgármester úr: Köszönöm szépen. Felkérem Dr. Keresztury Monika 

irodavezető asszonyt, hogy tegye meg a szóbeli előterjesztést! 

 

Dr. Keresztury Monika irodavezető asszony: Tisztelettel köszöntök mindenkit. Tisztelt 

Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Idén január 16-án értesültünk arról, hogy a 

Belügyminisztérium egy pályázatot hirdet az önkormányzatok részéről, részére, amelynek 

lényege az, hogy vissza nem térítendő támogatásban nyújtja, támogatást nyújt azoknak az 

önkormányzatoknak bérfejlesztésre, amelyek vállalják, hogy az illetményalapot legalább 

46.580 forintra emelik. Jelenleg az illetményalap Hódmezővásárhelyen 45.000 forint. Mint 

említettem, ez vissza nem térítendő támogatás mintegy 56 millió forint plusz támogatáshoz 

juthat az önkormányzat ennek a pályázatnak a benyújtásával. Kérem a tisztelt közgyűlést az 

előterjesztés megvitatására és kérem, szíveskedjen majd támogatni a pályázatot. 

 

Köszönöm. 
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Dr. Márki-Zay Péter polgármester úr: Köszönöm szépen. Ezzel kapcsolatos kérdés, 

hozzászólás a képviselő uraknak, asszonyoknak van-e? Jó, amennyiben nincs, akkor 

szavazásra bocsájtom a javaslatot, kérem, hogy aki támogatja a határozati javaslatot, emelje 

föl a kezét! Egyhangúan elfogadtuk. Köszönöm szépen.  

 

Szavazás: 

 

  13 igen (A szavazásban 13 képviselő vett részt.) 

 

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

14/2019. (I.24.) határozata 

Tárgy: Döntés illetményalap emelésről és pályázat benyújtásáról 

 

H A T Á R O Z A T 

 

 

1. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése vállalja, hogy az illetményalapot 2019. 

évre vonatkozóan (2019. január 1-jétől kezdődően) a Kvtv.-ben rögzítetthez képest 

legalább 20 %-kal emelt összegben, azaz legalább 46380 Ft-ban állapítja meg. 

 

2. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy dönt, hogy Hódmezővásárhely 

Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot nyújt be a Kvtv. 3. melléklet I. 12. pont 

szerinti Kiegyenlítő bérrendezési alap támogatásra. 

 

3. A Közgyűlés felkéri a jegyzőt, hogy a pályázat benyújtásához szükséges intézkedéseket 

tegye meg. 

 

Határidő: azonnali 

Felelős: jegyző  

 

A határozatról értesül:  

1.  Tisztviselők, Helyben 

2.  PH Jogi Iroda Személyzeti Csoport 

3.  PH Közgazdasági Iroda  

4.  Irattár  

 

 

5./ Napirend 

 

Nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodások jóváhagyása  

(2 db határozati javaslat) 

Az anyagot készítette a Jogi Iroda Jogi Csoportja, előterjeszti:  

Dr. Keresztury Monika irodavezető asszony 
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Dr. Márki-Zay Péter polgármester úr: És akkor a módosított napirend szerint az utolsó 

napirendi pontunk következik, az ötödik. Nemzetiségi önkormányzatokkal kötött 

megállapodások jóváhagyása. Itt kettő határozati javaslatunk van. Felkérem Dr. Varga Ildikó 

jegyző asszonyt, hogy ismertesse a bizottságok döntését. 

 

Dr. Varga Ildikó jegyző asszony: Tisztelt Közgyűlés! Mindkét határozati javaslatot a 

bizottságok egyhangúlag támogatták.  

 

Dr. Márki-Zay Péter polgármester úr: Köszönöm szépen. Felkérem Dr. Keresztury Monika 

irodavezető asszonyt, hogy tegye meg a szóbeli előterjesztést! 

 

Dr. Keresztury Monika irodavezető asszony: Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! 

A Nemzetiségi törvény előírásai szerint minden év január 31-iéig felül kell vizsgálni a 

nemzetiségi önkormányzatokkal kötött megállapodásokat. Ez az idén is megtörtént, mindkét 

nemzetiségi önkormányzat, a Cigány és a Német Nemzetiségi Önkormányzat részére is 

megküldtük a megállapodás tervezetét. Jelenleg a megállapodás módosítása gyakorlatilag az 

elmúlt évek személyi változásának az átvezetését tartalmazza. Egyébként az elmúlt évekhez 

hasonlóan változatlan tartalommal a Nemzetiségi törvényben előírt előírások megtartásával 

került előterjesztésre. Kérem a tisztelt közgyűlést az előterjesztés megvitatására és a 

határozati javaslatok elfogadására.  

 

Köszönöm. 

 

Dr. Márki-Zay Péter polgármester úr: Nagyon szépen köszönöm. Ezzel kapcsolatos 

kérdés, hozzászólás képviselő asszonyok és urak részéről van-e? Jó. Amennyiben nincs, akkor 

a két határozati javaslatot egyesével fogjuk feltenni.  

 

Jó. Tehát, a Cigány Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodást aki 

jóváhagyja, támogatja az kérem, emelje fel a kezét! Egyhangú! Köszönöm szépen. 

 

Szavazás: 

 

  13 igen (A szavazásban 13 képviselő vett részt.) 

 

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

15/2019. (I.24.) határozata 

Tárgy: A Cigány Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás 

jóváhagyása 

 

H A T Á R O Z A T 

 

 

1./ Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése jóváhagyja az 1. sz. melléklet szerinti 

együttműködési megállapodást a Cigány Nemzetiségi Önkormányzattal. 
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2./ A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert az együttműködési megállapodás aláírására. 

 

Végrehajtásért felelős: Polgármester 

Határidő: azonnali 

 

Határozatot kapják: 

1. Polgármesteri Hivatal Tisztségviselők, helyben 

2. Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 

3. Jogi Iroda 

4. Közgazdasági Iroda 

5. Irattár 

 

1. sz. melléklet 

 

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 

 

amely létrejött egyrészről: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata 

(székhely: 6800 Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1., képviseli: Dr. Márki-Zay Péter 

polgármester) a továbbiakban: Önkormányzat, 

 

másrészről: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzata 

(székhely: 6800 Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1., képviseli: Mátray Attila elnök)  

a továbbiakban: Nemzetiségi Önkormányzat, együttesen: felek között 

 

a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: Njtv.) 80. §, 

valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 6/C. § 

(2) b) pontja alapján az alábbiakról: 

 

A felek jelen megállapodásban kívánják szabályozni az Önkormányzat és a Nemzetiségi 

Önkormányzat közötti együttműködést, amelynek keretében vállalják a megállapodásban 

foglalt kötelezettségek teljesítését, és kölcsönösen együttműködnek a nemzetiségi ügyek 

tekintetében. Az együttműködési kötelezettségekkel kapcsolatos feladatokat a Polgármesteri 

Hivatal illetékes szervezeti egységei a Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testület 

együttműködve látják el. 

 

I. A Nemzetiségi Önkormányzat működésének személyi és tárgyi feltételei 

 

1. A Nemzetiségi Önkormányzat székhelye a Nemzetiségi Önkormányzat (és az 

Önkormányzat) szervezeti és működési szabályzatában meghatározott, valamint a törzskönyvi 

nyilvántartásban szereplő, a jogszabályi előírásoknak megfelelő székhely, amelyet az 

Önkormányzat a Nemzetiségi Önkormányzat részére – Hódmezővásárhely, Kossuth tér1. 

szám alatt – ingyenesen biztosít. 
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2. A székhely biztosításán kívül az Önkormányzat külön irodahelyiséget biztosít a 

Nemzetiségi Önkormányzatnak a 457/2015 (VI.12.) számú önkormányzati határozatban 

foglaltaknak megfelelően, Hódmezővásárhely, Petőfi u. 2. szám alatt. 

 

3. Az Önkormányzat a Polgármesteri Hivatal Jogi Irodáján keresztül az alábbiakat biztosítja a 

kapcsolódó költségek viselése mellett a Nemzetiségi önkormányzat részére a 6800 

Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1. szám alatt: 

 

a) Az Önkormányzati Csoport munkatársa igény szerint áll rendelkezésre az önkormányzati 

feladat ellátásához az okiratok sokszorosításában (fénymásolás), illetve szükség esetén a 

nyomtatásban. 

 

b) A Jogi Csoport munkatársa közreműködik a Képviselő-testületi ülések előkészítésében, 

meghívók, előterjesztések továbbításában, míg az Önkormányzati Csoport munkatársa 

közreműködik a határozatok és az ülések jegyzőkönyveinek elkészítése során.  

 

c) A Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete és tisztségviselői döntéseinek 

előkészítése és a döntéshozatalhoz kapcsolódó nyilvántartási, sokszorosítási és postázási 

feladatok ellátása. 

 

d) A Nemzetiségi Önkormányzat működésével, gazdálkodásával kapcsolatos iratkezelési, 

nyilvántartási feladatok ellátása. 

 

4. A Nemzetiségi Önkormányzat a fentebb részletezetteket csak alapfeladatainak ellátásához 

szükséges mértékben veheti igénybe, és köteles megtartani a Polgármesteri Hivatal épületének 

rendjét. 

 

5. Az Önkormányzati Csoport ügyintézője a Polgármesteri Hivatal munkaidejében áll a 

Nemzetiségi Önkormányzat rendelkezésére. Ettől eltérő időpontban való foglalkoztatáshoz a 

jegyző előzetes, írásbeli hozzájárulása szükséges. 

 

6. A Polgármesteri Hivatal illetékes irodái, referensei az ügyrendben meghatározottak szerint 

közreműködnek a Nemzetiségi Önkormányzat ügyeinek vitelében. A Kabinet Iroda 

nemzetiségi ügyek ellátásáért felelős referense szűkség szerint részt vesz a Nemzetiségi 

Önkormányzat Képviselő-testületi ülésén. 

 

7. Felek rögzítik, hogy a Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testületi ülésein a jegyző, 

vagy annak – a jegyzővel azonos képesítési előírásoknak megfelelő – megbízottja az 

önkormányzat megbízásából és képviseletében részt vesz és jelzi, amennyiben törvénysértést 

észlel. Ha a jegyző nem vesz részt a képviselő-testület ülésén, a Polgármesteri Hivatal Jogi 

Irodája köteles gondoskodni az ülésen a törvényességi felügyeletet ellátó személy 

részvételéről. 
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II. A Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodásával, működésével kapcsolatos 

végrehajtási feladatok 

 

1. A Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésének előkészítéséért és megalkotásáért, valamint 

a költségvetéssel összefüggő adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséért, továbbá a 

Nemzetiségi Önkormányzat törzskönyvi nyilvántartásba vételéért és adószám igényléséért, 

illetve ezen feladatok határidőben való elvégzéséért a jegyző felelős, aki a feladatokat az 

általa munkaköri leírásban kijelölt személyek útján látja el. 

 

2. A Nemzetiségi Önkormányzat részére önálló fizetési számlanyitásával és megszüntetésével 

kapcsolatos feladatok ellátásáért a Nemzetiségi Önkormányzat elnöke felel, akinek a 

Polgármesteri Hivatal illetékes munkatársa igény szerint segítséget nyújt. 

 

3. A Nemzetiségi Önkormányzat kötelezettségvállalásaival kapcsolatosan az Önkormányzatot 

terhelő pénzügyi ellenjegyzési, érvényesítési, utalványozási, szakmai teljesítési igazolási 

feladatokat a felelősök konkrét kijelölésével a megállapodás mellékletét képező Gazdálkodási 

Jogkörökről szóló szabályzat tartalmazza. 

 

4. A Nemzetiségi Önkormányzat kötelezettségvállalásának a szervezeti és működési 

szabályzatban meghatározott szabályait, különösen az összeférhetetlenségi, nyilvántartási és 

iratkezelési kötelezettségeket a megállapodás mellékletét képező Gazdálkodási Jogkörökről 

szóló szabályzat tartalmazza. 

 

5. A Nemzetiségi Önkormányzat működési feltételeinek és gazdálkodásának eljárási és 

dokumentációs szabályaival az előbbi feladatokat ellátó személyek kijelölésének rendjével, 

valamint az adatszolgáltatási feladatok teljesítésével kapcsolatos előírásokat és feltételeket 

részletesen a megállapodás mellékletét képező Gazdálkodási Jogkörökről szóló szabályzat 

tartalmazza. 

 

6. Az Önkormányzat a kölcsönös együttműködés és támogatás érdekében éves pénzösszegű 

támogatást biztosít a Nemzetiségi Önkormányzatnak. A Nemzetiségi Önkormányzat ezen 

összeget kizárólag az éves programtervezetükhöz illeszkedve a feladat alapú támogatás 

rendszerének sémája szerinti tevékenységekre, programokra használhatja fel. 

 

III. Nemzetiségi referens 

 

1. Az Önkormányzat az együttműködési elősegítése érdekében a Nemzetiségi 

Önkormányzattal való kapcsolattartásra a Polgármesteri Hivatalban nemzetiségi ügyek 

ellátásért felelős referenst alkalmaz, aki segíti, koordinálja a Nemzetiségi Önkormányzat 

munkáját. 

 

2. A referens kapcsolatot tart a Nemzetiségi Önkormányzat képviselőivel, igény szerint 

közreműködik a protokolláris események lebonyolításában és a Nemzetiségi Önkormányzat 

rendezvényeinek megszervezésében. 
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IV. Záró rendelkezések 

 

1. A felek által korábban kötött együttműködési megállapodás jelen megállapodás aláírását 

követően hatályát veszti. 

 

2. Jelen megállapodás mindaddig hatályos, amíg az Njtv. szerinti éves, illetve általános vagy 

időközi választás esetére szabályozott felülvizsgálat alapján a felek új megállapodást nem 

kötnek, illetőleg amíg a Nemzetiségi Önkormányzat az Njtv. 74. §-ban foglalt okokból meg 

nem szűnik. 

 

 

Hódmezővásárhely, ……….. 

 

 

    …………………………………….  …………………………………… 

         Mátray Attila        Dr. Márki-Zay Péter 

                          elnök                          polgármester 

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város         Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város      

 Cigány Nemzetiségi Önkormányzata                               Önkormányzata 

 

Gazdálkodási jogkörök szabályzata 

 

Jelen szabályzat hatálya kiterjed a Cigány Önkormányzatra, Hódmezővásárhely nemzetiségi 

önkormányzatára.  

  

(Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. - továbbiakban Áht. -36-38. §§-ában 

foglaltak, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. 

(XII.31.) Korm. rendelet - a továbbiakban Ávr.- 45-60 §§-ban foglaltak szerint) 

 

I. Kötelezettségvállalás és a kötelezettségvállalás ellenjegyzése 

 

A költségvetési szerv gazdálkodása során anyagi eszközeit felhasználja, illetve gyarapítja. 

A kötelezettségvállalás olyan intézkedés, amely fizetési vagy más teljesítési kötelezettséget von 

maga után. Olyan tevékenység, melynek során, ha a kötelezettségvállalásban megjelölt feltétel 

teljesül, az abból adódó kötelezettségeket teljesíteni kell. Kötelezettségvállalásnak minősül a 

foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítéséről, szerződés (megállapodás) megkötéséről, 

támogatás biztosításáról, illetve más, pénzben kifejezhető értékű szolgáltatás teljesítésére irányuló 

kötelezettség vállalásáról szóló, szabályszerűen megtett jognyilatkozat.  

 

Kötelezettségvállalási formák lehetnek különösen: 

- alkalmazási okirat, 

- megrendelés, 

- vállalkozási, szállítási, egyéb szerződés. 



42 
 

 

A kötelezettségvállalásnak előirányzat-felhasználási terven kell alapulnia. A költségvetési év 

kiadási előirányzatai terhére kötelezettségvállalásra az azokat terhelő korábbi 

kötelezettségvállalásokkal és más fizetési kötelezettségekkel  (Áht. 36 § (1))csökkentett összegű 

eredeti vagy módosított kiadási előirányzatok mértékéig kerülhet sor. Az államháztartás 

önkormányzati alrendszerében több év vagy a költségvetési éven túli év kiadási előirányzata 

terhére kötelezettségvállalásra az irányító szerv által megállapított, ennek hiányában a 

költségvetési év kiadási előirányzatával megegyező összegű kiadási előirányzatok szabad 

előirányzatának mértékéig kerülhet sor, amelynek fedezetét a kötelezettséget vállalónak a 

tervezéskor biztosítania kell. 

 

Az Áht. 36 § (1) bekezdés szerint más fizetési kötelezettségnek minősül a jogszabályon, jogerős 

vagy fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható bírósági, illetve véglegessé vált vagy azonnal 

végrehajtható  hatósági döntésen vagy más, a fizetési kötelezettség összegét vagy az összeg 

megállapításának módját, továbbá a felek valamennyi jogát és kötelezettségét megállapító 

kötelező előíráson alapuló fizetési kötelezettség, valamint a kezesség beváltása, garancia 

érvényesítése a jogosult által.  

 

           A közbeszerzésekről szóló törvény szerint a közbeszerzési eljárást megindító 

hirdetmény, részvételi, ajánlattételi felhívás, a pályázati kiírás, továbbá minden olyan 

nyilatkozat, harmadik személlyel szemben vállalt kötelezettség, amely feltételesen, valamely 

személy nyilatkozatától függő fizetési kötelezettséget tanúsít - a garancia érvényesítés és 

kezesség beváltás kivételével (Áht. 36. § (1) szerinti más fizetési kötelezettség) - 

kötelezettségvállalásnak tekintendő. Ha a közbeszerzési eljárás, pályázat eredménytelen lett, a 

fizetési kötelezettséget keletkeztető nyilatkozat nem történt meg, a korábban lekötött 

előirányzat lekötését a kötelezettségvállalások meghiúsulásának szabályai szerint fel kell 

oldani. 

 

A kötelezettségvállalásra és pénzügyi ellenjegyzésre vonatkozó rendelkezéseket a 

kötelezettségvállalások olyan tartalmú módosítására is alkalmazni kell, amely a korábban 

megállapított fizetési kötelezettségek összegét növeli, vagy a kifizetéssel érintett évek közötti 

megoszlását módosítja. 

 

 A közbeszerzési értékhatárt el nem érő, de a nettó 1.000.000,- Ft értékhatárt elérő 

beszerzések esetében az írásbeli kötelezettségvállalást megelőzően kötelező 3 ajánlattevőtől 

árajánlat kérése a mindenkor hatályos Beszerzési szabályzatban foglaltak szerint a szabályzat 

mellékleteinek alkalmazásával. 

 

A 200.000,- Ft-os értékhatárt elérő kifizetések esetén kötelező írásba foglalni a 

kötelezettségvállalást, valamint nettó 1.000.000,- Ft-os értékhatárt elérő 

kötelezettségvállalás esetén kötelező  szerződés kötése. 

 

  

../../../../DOC/Kozgazdasagi/Kincstar/Zentai%20Anna/SZABÁLYZATOK%20II/NNÖ/oc(165984,256)
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Az Áht. 41.§ (6) bekezdése alapján a kiadási előirányzatok terhére nem köthető olyan jogi 

személlyel, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettel érvényesen visszterhes 

szerződés, nem adható le írásbeli megrendelés illetve létrejött ilyen szerződés, megrendelő 

alapján nem teljesíthető kifizetés, amely szervezet nem minősül átlátható szervezetnek. A 

kötelezettséget vállaló ezen feltétel ellenőrzése céljából, a kötelezettségvállalásból eredő 

követelések elévüléséig  jogosult a jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező 

szervezet átláthatóságával összefüggő, jogszabályban meghatározott adatokat kezelni. Minden 

megkötésre kerülő szerződés, megrendelő előfeltétele egy cégszerűen aláírt átláthatósági 

nyilatkozat megléte, amely a kötelezettségvállalás kötelező mellékletét képezi az aláíratási 

folyamat során. (10. sz. függelék).  

 

Előirányzatok terhére határozatlan idejű vagy a költségvetési évet követő év június 30-át 

követő időpontra is fizetési kötelezettséget tartalmazó határozott idejű fizetési kötelezettség 

(több év előirányzatait terhelő kötelezettségvállalás) esetén  

 a december 31-éig esedékes fizetési kötelezettségeket tartalmazó kötelezettség a 

költségvetési év kiadási előirányzatai terhére,  

 a december 31-ét követően esedékes fizetési kötelezettségeket tartalmazó kötelezettség 

az esedékesség szerinti év vagy évek költségvetései terhére évente az Áht. 36. § (4) 

bekezdése, (4a) bekezdése vagy (4c) bekezdése szerinti mértékig vállalható. Ezen 

kötelezettségvállalásnak nem feltétele, hogy annak fedezete a kötelezettségvállalás 

évében a költségvetési szerv költségvetésében  rendelkezésre álljon.  

 

Kötelezettségvállalásra a szabad előirányzatok mértékéig kerülhet sor, amelynek fedezetét a 

kötelezettséget vállalónak a tervezéskor biztosítania kell. 

 

Az Áht. 36 § (1) bekezdés szerinti más fizetési kötelezettségekkel szintén e szabályok szerint 

kell a költségvetési év vagy az azt követő évek szabad kiadási előirányzatait csökkenteni.  

 

Az egységes rovatrend K122. Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját 

alkalmazottnak fizetett juttatások és K336. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 

rovatain megtervezett költségvetési kiadási előirányzatok  terhére  akkor köthető szerződés, 

ha  

    

 azt jogszabály nem zárja ki, 

 a szerződés megkötése a közfeladatok ellátásához feltétlenül szükséges, és 

 törvény vagy kormányrendelet eltérő rendelkezése hiányában az adott feladat 

elvégzéséhez megfelelő szakértelemmel, szakképzettséggel és gyakorlattal, vagy 

egyéb megfelelő sajátos szakmai adottságokkal, képességekkel rendelkező személyt a 

szerződést kötő nem alkalmaz , vagy a szerződés tárgyát képező szolgáltatás egyedi, 

időszakos, vagy időben rendszertelenül ellátandó feladat. 

 

Törvény eltérő rendelkezése hiányában az egységes rovatrend K1102. Normatív jutalmak és a 

K1103. Céljuttatás, projektprémium rovatai költségvetési kiadási előirányzatai terhére a 

költségvetési évben a költségvetési rendeletben, határozatban meghatározott összegig 

vállalható kötelezettség. 
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 A költségvetési szerv állományába tartozó személy részére megbízási díj vagy más szerződés 

alapján díjazás a munkaköri leírása szerint számára előírható feladatra nem fizethető. Más 

esetben díjfizetésére a feladatra vonatkozóan előzetesen írásban kötött szerződés leigazolt 

teljesítése után kerülhet sor. A szerződésben ki kell kötni, hogy a díj kizárólag abban az 

esetben illeti meg a költségvetési szerv állományába tartozó személyt, ha a szerződésben 

rögzített feladat mellett a munkakörébe tartozó feladatainak is maradéktalanul eleget tett. 

 

A megkötött visszterhes szerződésnek, adott megbízásnak, megrendelésnek, vagy más 

hasonló visszterhes magánjogi kötelem írásba foglalását tartalmazó okiratnak az általános 

adatokon, feltételeken túlmenően tartalmaznia kell 

  

 a szakmai, műszaki teljesítés mennyiségi és minőségi jellemzőinek meghatározását, 

határidejét, 

 a kifizetendő összeget vagy a számlázás alapjául szolgáló egységárat, a pénzügyi 

teljesítés devizanemét, módját és feltételeit, 

 a kifizetés határidejét, több év előirányzatai terhére vállalt kötelezettség esetén 

évenkénti ütemezésben, és  

 a pénzügyi ellenjegyzés tényét és a pénzügyi ellenjegyző keltezéssel ellátott aláírását.  

 Jogi személlyel, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettel kötött visszterhes 

szerződés esetén a szervezet képviselőjének nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy 

átlátható szervezetnek minősül 

 

Kötelezettségvállalásra jogosultak: 

 

-A nemzetiségi önkormányzat kiadási előirányzatai terhére a nemzetiségi önkormányzat 

elnöke vagy az általa írásban felhatalmazott nemzetiségi önkormányzati képviselő jogosult 

kötelezettségvállalásra (1. sz. függelék). 

 

Ha a nemzetiségi önkormányzatnál nincs kötelezettségvállalásra jogosult személy vagy a 

kötelezettségvállalásra jogosult személy feladata gyakorlásában akadályoztatva van, a 

települési, területi nemzetiségi önkormányzat esetében a képviselő testület egyedi 

határozatában a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és 

beszámolási feladatait ellátó önkormányzati hivatal alkalmazásában álló személyt jelölhet ki a 

nemzetiségi önkormányzat kiadási előirányzatai terhére vonatkozó kötelezettségvállalás 

gyakorlására. A képviselő testület általi kijelölés megszűnik, ha a kötelezettségvállalásra más 

személy válik jogosulttá vagy az arra jogosult személy akadályoztatása megszűnik. 

 

Kötelezettséget vállalni az Ávr.-ben foglalt kivételekkel csak pénzügyi ellenjegyzés után, a 

pénzügyi teljesítés esedékességét megelőzően, írásban lehet.  

   

 A pénzügyi ellenjegyzést a kötelezettségvállalás dokumentumán a pénzügyi ellenjegyzés 

dátumának és a pénzügyi ellenjegyzés tényére történő utalás megjelölésével, az arra jogosult 

személy aláírásával kell igazolni.  
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A kötelezettséget vállaló szervnél a kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzésére a helyi 

nemzetiségi önkormányzat kiadási előirányzatai terhére vállalt kötelezettség esetében az Áht. 

6/C. § (2) bekezdés b) pontja szerinti helyi önkormányzat önkormányzati hivatalának 

gazdasági vezetője, vagy az általa írásban kijelölt, az önkormányzati hivatal állományába 

tartozó köztisztviselő írásban jogosult. ( 2. sz. függelék) 

 

  A kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzésére feljogosított személynek a felsőoktatásban 

szerzett gazdasági szakképzettséggel , vagy legalább középfokú iskolai végzettséggel és 

emellett pénzügyi-számviteli képesítéssel kell rendelkeznie 

 

A pénzügyi ellenjegyzőnek a pénzügyi ellenjegyzést megelőzően meg kell győződnie arról, 

hogy 

 

 a szükséges szabad előirányzat rendelkezésre áll,  

 a tervezett kifizetési időpontokban a pénzügyi fedezet biztosított, és  

 a kötelezettségvállalás nem sérti a gazdálkodásra vonatkozó szabályokat.  

 

A pénzügyi fedezet vizsgálata során arról kell meggyőződnie, hogy a tervezett kifizetési 

időpontokban megfelelő mennyiségű pénzeszköz (likvid fedezet) áll rendelkezésre. 

 

A pénzügyi ellenjegyző feladata ellátásához szükség szerint szakértőt vehet igénybe.  

 

Ha a kötelezettségvállalás nem felel meg az előírtaknak, a pénzügyi ellenjegyzőnek erről 

írásban tájékoztatnia kell a kötelezettségvállalót, a kötelezettséget vállaló szerv vezetőjét és 

gazdasági vezetőjét.  

Ha kötelezettséget vállaló szerv vezetője a tájékoztatás ellenére írásban utasítást ad a 

pénzügyi ellenjegyzésre, a pénzügyi ellenjegyző köteles annak eleget tenni és e tényről az 

irányító szerv vezetőjét haladéktalanul írásban értesíteni. A vezető a tájékoztatás 

kézhezvételétől számított nyolc munkanapon belül köteles megvizsgálni a bejelentést, és 

kezdeményezni az esetleges felelősségre vonást.  

 

Ha a kötelezettséget vállaló szervhez önkormányzati biztost jelöltek ki, a biztos ellenjegyzése 

is szükséges. Ha kötelezettséget vállaló szervhez költségvetési főfelügyelőt, felügyelőt 

rendeltek ki, a pénzügyi ellenjegyzőnek meg kell győződnie arról, hogy a költségvetési 

főfelügyelő, felügyelő előzetes véleményezési jogát gyakorolta-e, ennek során az intézkedés 

végrehajtásának felfüggesztését nem javasolta. A kötelezettségvállalás pénzügyi 

ellenjegyzésére nem kerülhet sor, míg az intézkedés véleményezésére nem biztosítottak 

lehetőséget vagy a költségvetési főfelügyelő, felügyelő az intézkedés felfüggesztésére 

vonatkozó javaslatát fenntartja és az intézkedés jóváhagyására nem került sor.  

 

A kötelezettségvállalást követően haladéktalanul gondoskodni kell annak nyilvántartásba 

vételéről, és a kötelezettségvállalás értékéből a költségvetési év és az azt követő évek szabad 

előirányzatait terhelő rész lekötéséről. A nyilvántartás minimális  tartalmi előírásai: 

 a kötelezettségvállalás nyilvántartási száma, 
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  a kötelezettségvállalást és módosítását tanúsító dokumentum megnevezése, 

iktatószáma, kelte, 

  a kötelezettségvállaló neve,  

 a jogosult azonosító adatai,  

 a kötelezettségvállalás tárgya, összege, évek és előirányzatok szerinti megoszlása,  

 a kifizetési határidők,  

 a teljesítési adatok,  

 ha devizában áll fenn a kötelezettségvállalás, akkor az összeget devizában és 

forintban is, nyilvántartásba vételi árfolyamot, mérlegfordulónapi árfolyamot, 

 váltóval kiváltott kötelezettség esetén a váltó kibocsátásának és lejáratának idejét, a 

váltóval kiváltott kötelezettség összegét, a váltóban foglalt kamatot, a váltó 

bemutatásával, lejáratával, kifizetésével kapcsolatos adatokat.  

  

 

 A kötelezettségvállalás értékének meghatározásához számba kell venni az abból származó 

valamennyi fizetési kötelezettséget, még abban az esetben is, ha valamely fizetési 

kötelezettség bekövetkezése bizonytalan vagy külön jövőbeli nyilatkozattól függ. Ha a fizetési 

kötelezettség jövőbeni mértéke nem határozható meg pontosan, a körülmények és az előző 

évek tapasztalatainak gondos mérlegelése alapján az adott piaci, gazdasági, társadalmi 

körülmények között - az ésszerű gazdálkodás mellett - reális legmagasabb összegű 

kötelezettséget kell feltételezni. Határozatlan időre vállalt kötelezettség értékét a költségvetési 

évben és az azt követő három éven keresztül származó fizetési kötelezettségek összegeként 

kell meghatározni. 

 

A szabad fedezet rendelkezésre állásának vizsgálatához a kötelezettségvállalás értékeként 

meghatározott összegből a költségvetési év/évek szabad előirányzatait kell vizsgálni.  

 

   Az Áht. 36. § (1) bekezdése szerinti más fizetési kötelezettségek esetén a teljesített 

kifizetésekkel egyidejűleg kell annak adatait és a kifizetés összegét a kötelezettségvállalási 

nyilvántartásba felvenni, és az érintett évek szabad előirányzatait a kifizetés összegével 

csökkenteni. 

     

A CT-EcoSTAT integrált gazdálkodási és gazdasági rendszerben a kötelezettségvállalás, 

rendelés és pénzügy 2 modulokban történik a kötelezettségvállalások nyilvántartásba vétele, 

ezekben a modulokban kell a rendeléseket, szerződéseket és számlákat egyéb számviteli 

bizonylatot rögzíteni. A kötelezettségvállalás modult teljes körűen a rendszergazda jogosultságú 

személyeken kívül a  Polgármesteri Hivatal kijelölt munkatársai kezelik. Feladatuk az adott évre 

vonatkozó költségvetési rendeletben meghatározott rovatok, előirányzat összegek átvitele a 

főkönyvi könyvelésből, a költségvetési sorokhoz kapcsolódó jogosultságok meghatározása. A 

kötelezettségvállalás modul korlátozott mértékű használatára valamint a rendelés és pénzügy 2 

modulban történő rögzítésre a rendszergazda munkatárs által meghatározott személyek 

jogosultak. A rendelés modulban történő rögzítés lépései az alábbiak: 

- megrendelés, szerződés adatainak felvitele (valamennyi a program által felkínált 

adatmező kitöltése kötelező, amennyiben az információ rendelkezésre áll) 

- keretre terhelés 
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- feladás 

A feladás lépését követően az előirányzat terhelődik az aktuális tétellel. Egy adott keret, 

előirányzat terhére csak az adott költségvetési rendeletben jóváhagyott összeg erejéig lehet 

kötelezettséget vállalni. Egyetlen szerződés sem kerülhet  összeg megadása nélkül  rögzítésre 

a rendszerben. Szerződésen alapuló kötelezettségvállalás esetén a szerződéshez az 

ügyintézőnek csatolnia kell a 3. sz. függelékben szereplő, az ügyintéző által kitöltött 

szerződést kísérő jegyzéket, amennyiben a szerződésből nem állapítható meg a 

kötelezettségvállalás összege, illetve valamennyi esetben a rögzítő által a rendelés modulból 

kinyomtatott „6.8.kb.”vagy „6.8.a” kódjelű továbbá a több évet terhelő kötelezettségvállalás 

esetén a „6.16” kódjelű listát. Megrendelésen alapuló kötelezettségvállalás esetén a 

megrendelőhöz az ügyintézőnek csatolnia kell a  3. sz. függelékben szereplő, általa kitöltött 

megrendelést kísérő jegyzéket valamint a rendelés modulból a rögzítő által kinyomtatott 

„5.8.kb.” vagy „5.8.a” kódjelű továbbá több évet terhelő kötelezettségvállalás esetén az 

„5.16.” kódjelű listát.  A kötelezettségvállalást aláíró személyek csak az előbbiekben felsorolt 

kísérő dokumentumokkal ellátott, az adott ügyintéző, rögzítő, irodavezető, aljegyző vagy jegyző 

által szignált valamint ellenjegyzett szerződést vagy megrendelést láthatják el kézjegyükkel. 

- Amennyiben az adott szerződés, megrendelés bármilyen részében módosul, vagy 

bármely okból nem teljesül a módosítást illetve a meghiúsulás tényét 8 munkanapon 

belül rögzíteni kell a rendelés modulban. A kísérő dokumentumok az aláírást követően az 

irattári példány mellékletét képezik. 

- Az aláírt, ellenjegyzett szerződéseknek, megrendelőknek valamint a kísérő 

dokumentumaiknak a szkennelt fájlformátumát szintén rögzíteni kell a rendelés 

modulban. 

- A bevételek kötelezettségvállalási nyilvántartásba vételére a pénzügy2 modulban a 

kontírozással egyidejűleg direkt kötelezettségvállalás formájában kerül sor.  

 

Törvény vagy az Ávr. eltérő rendelkezése hiányában nem szükséges előzetes írásbeli 

kötelezettségvállalás az olyan kifizetés teljesítéséhez, amely  

 

 a kétszázezer forintos értéket nem éri el,  

 a fizetési számlákról a számlavezető által leemelt díj vagy juttatás, a külföldi 

pénzértékben vállalt kötelezettség árfolyamvesztesége vagy  

 az Áht. 36 § (1) bekezdése szerinti egyéb fizetési kötelezettségnek minősül.  

  

Ezen kifizetésekre a kötelezettségvállalások teljesítésére (érvényesítés, utalványozás) és 

nyilvántartására vonatkozó szabályokat alkalmazni kell. Az előzetes írásbeli 

kötelezettségvállalást nem igénylő kifizetések rendje az alábbiak szerint kerül rögzítésre: 

  

Kötelezettségvállalás a kötelezettségvállalásra jogosult személyek szóbeli utasítása illetve 

engedélyezése útján iroda-, csoportvezetők valamint ügyintézők közvetítésével történik. 

 

Az írásbeliséget nélkülöző kötelezettségvállalások a CT-EcoSTAT integrált gazdálkodási és 

gazdasági rendszerben a banki, pénztári kifizetések teljesítésével, a számla illetve számviteli 

bizonylat beiktatásával jelennek meg. Az írásbeliséget nélkülöző kötelezettségvállalások a 

kötelezettségvállalási modulban direkt kötelezettségvállalás útján kerülnek feldolgozásra, 
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nyilvántartásuk vezetése a kötelezettségvállalási, rendelés illetve pénzügy 2 modulhoz 

jogosultsággal rendelkező munkatársak feladatát képezi. 

 

A készpénz útján rendezésre kerülő, írásbeliséget nélkülöző kötelezettségvállalások esetén a 

vásárlási előleg felvételét megelőzően szükséges annak meghatározása, hogy mekkora előleg 

milyen jogcímen kerül felhasználásra.  

 

II. A szakmai teljesítés igazolása és az érvényesítés 

 

Az érvényesítés a teljesítés szakmai igazolásán alapul. A szakmai teljesítés igazolása során 

ellenőrizhető okmányok alapján ellenőrizni, szakmailag igazolni kell a kiadások 

teljesítésének jogosságát, összegszerűségét, ellenszolgáltatást is magában foglaló 

kötelezettségvállalás esetén – ha a kifizetés vagy annak egy része az ellenszolgáltatás 

teljesítését követően esedékes- annak teljesítését, végrehajthatóságát.  

 

A kötelezettséget vállaló szerv belső szabályzatában előírhatja a bevételek meghatározott 

körére nézve is a teljesítés igazolásának kötelezettségét. Jelen szabályzatban nem kerül 

ilyen kötelezettség meghatározásra. 

 

Az arra jogosult személy a számla, egyéb bizonylat leigazolásakor az utalványrendeletet a 

„szakmai teljesítést igazoló” helyén írja alá.  

A szakmai teljesítést igazoló személye esetenként azonos lehet az áru átvételét illetve a 

munka elvégzését igazoló ügyintéző személyével illetve az utalványozó személyével.  

Kötelezettségvállalás alapján az áru átadásra illetve a munka elvégzésre kerül. Az árunak a 

szerződésben, rendelésben megnevezett mennyiségben, kifogástalan minőségben történő 

átvételének illetve a munkaszolgáltatás maradéktalan elvégzésének igazolását az adott 

ügyintéző a számlához tartozó utalványrendeleten a megfelelő rubrikában aláírásával 

igazolja.   

Az ügyintéző lehet bármely olyan beosztású dolgozó, aki jogosult az áru átvételére, a 

munka elvégzésének ellenőrzésére.  

A szakmai teljesítés igazolás dokumentumai: 

 Beruházás esetén: szerződés és a teljesítést igazoló jegyzőkönyv, műszaki ellenőri 

igazolás, műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv. 

 Egyéb esetben: átvételi elismervény, elfogadó nyilatkozat, szállítólevél, 

állománybavételi bizonylat…stb. 

 

A szakmai teljesítést igazoló ellenőrzését követően az utalványrendeletet aláírja, dátumozza 

és az iroda bélyegzőjével lepecsételi. 

 

    A nemzetiségi önkormányzatnál a kötelezettségvállaló által írásban kijelölt, szakmai 

teljesítést igazolóként eljáró személyek neveit és aláírásuk mintáját az 1. sz. függelék 

tartalmazza. A teljesítési igazolási jogosultság személyhez fűződik, visszavonásig illetve 

jogviszony megszűnéséig áll fenn.  
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A nemzetiségi önkormányzat nevére szóló számlák esetében a számlák beiktatását valamint a 

kötelezettségvállalási nyilvántartásba történő felvitelét a az Áht. 6/C. § (2) bekezdés b) pontja 

szerinti gazdasági szervezet ügyintézője végzi. 

 

A kifizetési bizonylathoz csatolandó utalványrendelet mintája a 4. sz. függelékben található. Az 

utalványrendeletet annak hiánytalan kitöltését követően csatolni kell az alapbizonylathoz 

valamint a 200.000,- Ft fölötti számlák esetében az I. pontban megnevezett kivételek esetét 

leszámítva az alapul szolgáló kötelezettségvállalásról szóló dokumentumhoz és a leigazolást 

valamint a kötelezettség-nyilvántartásba történő rögzíttetést követően át kell adni 

érvényesítésre.  

 

Az európai uniós forrásból biztosított költségvetési támogatások esetén a közreműködő 

szervezet alkalmazásában álló személy is megbízható az érvényesítési feladatok ellátására. A 

megbízást írásba kell foglalni.  

 

Kifizetések esetén a szakmai teljesítés igazolása alapján az érvényesítőnek ellenőriznie kell az 

összegszerűséget, a fedezet meglétét és azt, hogy a  megelőző ügymenetben az Áht., az 

államháztartás számviteléről  szóló 4/2013. (01.11.) Korm. rendelet  (Áhsz.) valamint az Ávr. 

előírásait és a belső szabályzatokban foglaltakat megtartották-e. Meg kell vizsgálni, hogy a 

kifizetés, illetve a beszedés alapjául szolgáló bizonylat alaki és tartalmi szempontból megfelelő-

e. 

A bizonylat általános alaki és tartalmi kellékei: 

- a bizonylat megnevezése és sorszáma vagy egyéb más azonosítója; 

- a bizonylatot kiállító gazdálkodó (ezen belül a szervezeti egység) megjelölése; 

- a bizonylat kiállításának időpontja, illetve – a gazdasági művelet jellegétől, időbeni hatályától 

függően – annak az időpontnak vagy időszaknak a megjelölése, amelyre a bizonylat adatait 

vonatkoztatni kell (a gazdasági művelet teljesítésének időpontja, időszaka); 

- a (megtörtént) gazdasági művelet tartalmának leírása vagy megjelölése 

- a gazdasági művelet okozta változások mennyiségi és minőségi ,– a gazdasági művelet 

jellegétől, a könyvviteli elszámolás rendjétől függően – értékbeli 

adatai; 

- a gazdasági műveletet elrendelő személy vagy szervezet megjelölése, az utalványozó és a 

rendelkezés végrehajtását igazoló személy, valamint a szervezettől függően az ellenőr aláírása; 

készletmozgások bizonylatain és a pénzkezelési bizonylatokon az átvevő, az ellennyugtákon a 

befizető aláírása; 

- külső bizonylat esetében a bizonylatot kiállító gazdálkodó neve, címe; 

- bizonylatok adatainak összesítése esetén az összesítés alapjául szolgáló  

bizonylatok körének, és annak az időszaknak a megjelölése, melyre az összesítés 

vonatkozik; 

- a könyvelés módja, az érintett könyvviteli számlákra történő hivatkozás; 

- a könyvviteli nyilvántartásokban történt rögzítés időpontja, igazolása; 

- a technikai, optikai stb. módon előállított adathordozóknál az eddig felsoroltakon kívül alaki 

és tartalmi kellék még a feldolgozási programok azonosító jelzése, az adatállományt azonosító 

jelzés, kódjegyzék. 

 

Érvényesítés előtt – szükség szerint – szakértő véleményét is ki kell kérni.  
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Amennyiben az érvényesítő a vizsgálata során a megjelölt jogszabályok illetve a belső 

szabályzatok megsértését tapasztalja, köteles ezt jelezni az utalványozónak.  

Az érvényesítés nem tagadható meg, ha ezt követően az utalványozó erre írásban utasítja. A 

további eljárási szabályokra az I. pontban foglalt utasításra történő ellenjegyzés szabályait 

megfelelően kell alkalmazni.  

A érvényesítésre a helyi nemzetiségi önkormányzat kiadási előirányzatai terhére vállalt 

kötelezettség esetében az Áht. 6/C. § (2) bekezdés b) pontja szerinti helyi önkormányzat 

önkormányzati hivatalának gazdasági vezetője, vagy az általa írásban kijelölt, az 

önkormányzati hivatal állományába tartozó köztisztviselő írásban jogosult. 

Érvényesítést csak az ezzel írásban megbízott, a felsőoktatásban gazdasági szakképzettséget 

szerzett vagy legalább középfokú iskolai végzettségű és emellett pénzügyi-számviteli 

képesítésű köztisztviselő végezhet. 

 

Az érvényesítésnek az „érvényesítve” megjelölésen kívül tartalmaznia kell a megállapított 

összeget, az érvényesítés dátumát, az érvényesítő aláírását és a könyvviteli elszámolásra utaló 

főkönyvi számlaszámot.  

 

Az érvényesítők nevesítése a szabályzat 5. sz. függelékében található, melyet minden változás 

esetén aktualizálni kell.  

 

Az érvényesítő személy nem lehet azonos a kötelezettségvállalásra, utalványozásra és a szakmai 

teljesítés igazolására jogosult személlyel. 

 

III. Utalványozás  

 

 A bevételi előirányzatok javára bevételt elszámolni és a kiadási előirányzatok terhére 

kifizetést elrendelni meghatározott kivételekkel utalványozás alapján lehet. A kiadási 

előirányzatok terhére történő utalványozásra meghatározott kivételekkel a teljesítés igazolását 

és az annak alapján végrehajtott érvényesítést követően kerülhet sor. 

Bevételek utalványozására a bevételekre vonatkozó teljesítés igazolási kötelezettség 

előírásának hiányában nem kerül sor. 

 

A nemzetiségi önkormányzat kiadási előirányzatai terhére utalványozásra a nemzetiségi 

önkormányzat elnöke vagy az általa írásban felhatalmazott nemzeti önkormányzati képviselő  

jogosult( 1. sz. függelék) 

Az utalványozási jogkörrel meghatalmazott személyek akadályoztatás illetve 

összeférhetetlenség esetén egymást helyettesíthetik. 

Ha a nemzetiségi önkormányzatnál nincs utalványozásra jogosult személy vagy az 

utalványozásra jogosult személy feladata gyakorlásában akadályoztatva van, a települési, 

területi nemzetiségi önkormányzat esetében a képviselő testület egyedi határozatában a 

tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatait 

ellátó önkormányzati hivatal alkalmazásában álló személyt jelölhet ki a nemzetiségi 

önkormányzat kiadási előirányzatai terhére vonatkozó kötelezettségvállalás alapján történő 

utalványozási jog gyakorlására. A képviselő testület általi kijelölés megszűnik, ha az 
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utalványozásra más személy válik jogosulttá vagy az arra jogosult személy akadályoztatása 

megszűnik. 

Az utalványozó felelős a fedezet meglétéért, a szabályszerűség betartásáért. A házipénztár 

pénztárosa érvényes utalvány nélkül kifizetést nem eszközölhet.  

 

Az utalványrendelet külön írásbeli rendelkezés, melynek tartalma: 

- „utalvány” szó 

- a költségvetési év, 

- a befizető és a kedvezményezett megnevezése, címe,  

- fizetés időpontja, módja, összege és devizaneme 

- a bevétel, kiadás egységes rovatrend és kormányzati funkció szerinti számát és 

megnevezését, a terheléssel, jóváírással (kifizetéssel, bevételezéssel) érintett pénzeszköz 

államháztartási számviteli kormányrendelet szerinti könyvviteli számlájának száma és 

megnevezése, 

- utalványozó, érvényesítő keltezéssel ellátott aláírása, 

- a kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételének sorszáma 

 

Az utalvány-forma használatához az alábbi értelmező rendelkezések kapcsolódnak: 

- Kötelezettségvállalást nyilvántartó : az a személy, aki a CT - EcoSTAT program 

rendelés modulban az adott kötelezettségvállalás felvezetését végzi. 

- Ügyintéző: bármely beosztású dolgozó, aki jogosult az áru átvételére illetve a munka 

elvégzésének ellenőrzésére. 

- Szakmai teljesítést igazoló: a kiadások teljesítése jogosultságának, az 

összegszerűségnek, a szerződés, rendelés, megállapodás teljesítésének illetve 

végrehajthatóságának igazolására felhatalmazott dolgozó. 

Nem kell külön utalványozni : 

a)      a közigazgatási hatósági határozaton alapuló, az egységes rovatrend B3. 

Közhatalmi bevételek rovatain elszámolandó költségvetési bevételek beszedését, az 

egységes rovatrend B401. Készletértékesítés ellenértéke, B402. Szolgáltatások 

ellenértéke, B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke és B406. Kiszámlázott 

általános forgalmi adó rovatain elszámolandó költségvetési bevételeket, 

b) a fizetési számla vezetésével és az azon végzett műveletekkel kapcsolatban a 

számlavezető által felszámított díjakkal, költségekkel kapcsolatos költségvetési 

kiadásokat és kamatbevételeket, 

c) az egységes rovatrend B813. Maradvány igénybevétele rovatain elszámolandó 

finanszírozási bevételek teljesítését, és 

d) a fedezetkezelői számláról, valamint –a fedezetkezelői számlára történő utalás esetén- 

az építtetői fedezetbiztosítási számláról történő kifizetéseket. 

 

A külföldi devizanemben utalványozott összeg forintértékét a terhelési értesítő alapján kell 

figyelembe venni, amellyel az utalványt a terhelési értesítő beérkezését követően haladéktalanul 

ki kell egészíteni. 

 

Az utalványozó és az érvényesítő nem lehet ugyanaz a személy. 

 

Papír alapú banki átutalások és készpénz felvétele esetében az utalványozók a banki aláírás beje-

lentő kartonon szereplő személyek lehetnek. (9. sz. függelék) 
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IV. Összeférhetetlenségi és beszámolási szabályok 

 

Az utalványozásra, pénzügyi ellenjegyzésre és kötelezettségvállalásra felhatalmazottak 

tevékenységükről szóbeli tájékoztatás formájában számolnak be. Amennyiben a felhatalmazó 

személy így rendelkezik, akkor a felhatalmazottak írásban tesznek eleget a beszámolási 

kötelezettségnek. 

A kötelezettségvállaló és a pénzügyi ellenjegyző, az utalványozó és az érvényesítő  illetőleg az 

utalványozó és a pénzügyi ellenjegyző ugyanazon gazdasági eseményre vonatkozóan azonos 

személy nem lehet. 

 

Az érvényesítő személy nem lehet azonos a kötelezettségvállalásra, utalványozásra és a szakmai 

teljesítés igazolására jogosult személlyel. 

 

Kötelezettségvállalási, pénzügyi ellenjegyzési, érvényesítési, utalványozási,   szakmai teljesítés 

igazolási feladatot nem végezhet az a személy, aki ezt a tevékenységet  a Polgári törvénykönyv 

szerinti közeli hozzátartozója, vagy a maga javára látná el! 

 

Jelen szabályzatmódosítás  2019…………... napján lép hatályba, a jelenleg hatályos szabályzat 

módosítással nem érintett részei továbbra is hatályban maradnak. 

 

Hódmezővásárhely, 2019.  

 

        Mátray Attila                          Dr. Varga Ildikó                Bárány Béláné 

             elnök                                      jegyző                 munkaszervezet  

                                            munkaszervezet     gazdasági vezetője  

                                                 vezetője 

1. sz.  függelék 

 

 

Kötelezettségvállalásra, szakmai teljesítés igazolására és utalványozásra a nemzetiségi 

önkormányzat elnöke vagy az általa írásban felhatalmazott nemzetiségi önkormányzati 

képviselő jogosult. 

 

 

Jogszabály alapján kötelezettségvállalásra és utalványozásra jogosult személy : 

 Mátray Attila   

     elnök                        --------------------------------------- 

 

 

 

Akadályoztatása ill. összeférhetetlenség esetén jelen meghatalmazás alapján  

kötelezettségvállalásra és/ vagy szakmai teljesítés igazolásra és /vagy  utalványozásra 

jogosult személy: 
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név………………………         aláírás……………………………. 

  

 

név………………………          aláírás……………………………. 

 

Hódmezővásárhely, 2019. 

 

        Mátray Attila                          Dr. Varga Ildikó                Bárány Béláné 

             elnök                                      jegyző                 munkaszervezet  

                                            munkaszervezet   gazdasági vezetője  

                                                 vezetője 

 

2. sz. függelék 

 

 

Cigány Önkormányzat vonatkozásában pénzügyi ellenjegyzési jogkört gyakorlók 

(meghatalmazás, nyilvántartás) 

 

Cigány Önkormányzat, Hódmezővásárhely nemzetiségi önkormányzata munkaszervezeti 

feladatait ellátó költségvetési szerv gazdasági vezetőjeként általános jelleggel mai naptól 

visszavonásig felhatalmazom Takaróné Nagy Erikát, hogy a pénzgazdálkodással kapcsolatban 

a pénzügyi ellenjegyzés jogkörében eljárjon: 

 

A kifizetéseket megelőző előkészítő munka során a kötelezettségvállalás pénzügyi 

ellenjegyzésére felhatalmazás alapján jogosultak: 

 

                                                                       Aláírásminta 

 

Jogszabály alapján: 

Bárány Béláné 

 irodavezető                            ---------------------------------- 

 

 

Felhatalmazás alapján: 

Takaróné Nagy Erika 

 költségvetési előadó                      --------------------------------- 

 

 

Hódmezővásárhely, 2019.  

 

Bárány Béláné 

gazdasági vezető 
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3. sz. függelék 

 

Szerződés azonosítója:                                                         

Szerződés 

                                                      kísérő jegyzéke     

                                            / fizetési kötelezettség esetén/  

Szerződés tárgya………………………………………………………………… 

Szerződés aláírásának éve:        …………………… 

Partner/szállító/ megnevezése:………………………………………………….. 

címe:……………………………………………………………………………… 

Szerződés tárgyévet érintő fizetési kötelezettsége  / Bruttó összeg / :                                                                                       

                                                                                                      ………………………….Ft 

Tárgyévi költségvetésben szereplő előirányzat forrás megnevezése, tervezett teljes összege: 

…………………………………………………………………………… 

Szerződés áthúzódó hatása: 

 -   Szerződés időtartama szerint 

    /kérjük aláhúzással jelezze /                  áthúzódó                nem áthúzódó  

 - Áthúzódó /következő éveket terhelő/ kötelezettség összege:………………….Ft 

Szerződés ügyintézője /intézmény, iroda, téma felelős/ : ………………………… 

……………………………………………………………………………………. 

 

Hódmezővásárhely, ………………………….         

 

 

                                                                                 ………………………………                      

                                                                                                    

 

Megrendelés azonosítója:                                                         

Megrendelés 

                                                      kísérő jegyzéke     

                                            / fizetési kötelezettség esetén/  

Megrendelés tárgya…………………………………………………………………… 

Megrendelés aláírásának éve:        …………………… 

Partner/szállító/ 

megnevezése:…………………………………………………………………….. 

címe:……………………………………………………………………………… 

Megrendelés tárgyévet érintő fizetési kötelezettsége  / Bruttó összeg / :                                                                                       

                                                                                                      ………………………….Ft 

Tárgyévi költségvetésben szereplő előirányzat forrás megnevezése, tervezett teljes összege: 

…………………………………………………………………………… 

Megrendelés áthúzódó hatása: 

 -   Megrendelés időtartama szerint 

    /kérjük aláhúzással jelezze /                  áthúzódó                nem áthúzódó  

 - Áthúzódó /következő éveket terhelő/ kötelezettség összege:………………….Ft 
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Megrendelés ügyintézője /intézmény, iroda, téma felelős/ : ………………………… 

……………………………………………………………………………………. 

 

Hódmezővásárhely, ………………………….         

 

4. sz. függelék 

 

Utalványrendelet mintája 
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5. sz. függelék 

 

 

Cigány Önkormányzat vonatkozásában érvényesítési jogkört gyakorlók (meghatalmazás, 

nyilvántartás) 

 

Cigány Önkormányzat munkaszervezeti feladatait ellátó költségvetési szerv gazdasági 

vezetőjeként általános jelleggel mai naptól visszavonásig felhatalmazom Juhász Petra 

valamint távolléte, akadályoztatása összeférhetetlenség esetén Lantos Jánosnét, Vékony 

Esztert, Sováczki Juditot, Szarvas Gyöngyit, Szalkainé Tóth Editet, Dódáné Kis Erikát, hogy 

a pénzgazdálkodással kapcsolatban az érvényesítés jogkörében eljárjon: 

 

 

Lantos Jánosné 

            számviteli ügyintéző                       ------------------------------------ 

Vékony Eszter 

            számviteli ügyintéző                       ------------------------------------ 

Sováczki Judit 

            pénzügyi ügyintéző                         ------------------------------------- 

Szarvas Gyöngyi 

 számviteli ügyintéző                       ------------------------------------ 

Szalkainé Tóth Edit 

 költségvetési előadó                        ------------------------------------- 

Dódáné Kis Erika 

 számviteli ügyintéző                        ------------------------------------- 

Juhász Petra 

 számviteli ügyintéző                        ------------------------------------- 

 

Hódmezővásárhely, 2019. 

 

 

 

Bárány Béláné 

gazdasági vezető 
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Dr. Márki-Zay Péter polgármester úr: A második határozati javaslatunk a Német 

Nemzetiségi Önkormányzattal kötött megállapodás. Aki ezt támogatja, kérem, emelje fel a 

kezét! Egyhangú. 

 

Szavazás: 

 

  13 igen (A szavazásban 13 képviselő vett részt.) 

 

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

16/2019. (I.24.) határozata 

Tárgy: A Német Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás 

jóváhagyása 

 

H A T Á R O Z A T 

 

 

1./ Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése jóváhagyja az 2. sz. melléklet szerinti 

együttműködési megállapodást a Német Nemzetiségi Önkormányzattal. 

 

2./ A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert az együttműködési megállapodás aláírására. 

 

Végrehajtásért felelős: Polgármester 

Határidő: azonnali 

 

Határozatot kapják: 

1. Polgármesteri Hivatal Tisztségviselők, helyben 

2. Német Nemzetiségi Önkormányzat 

3. Jogi Iroda 

4. Közgazdasági Iroda 

5. Irattár 

 

K. m. f. 

 

 

Dr. Márki-Zay Péter sk.                       Dr. Varga Ildikó sk. 

 polgármester                   jegyző 

 

 

Kivonat hiteléül: 
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2. sz. melléklet 

 

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 

 

 

amely létrejött egyrészről Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata 

(székhely: 6800 Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1., képviseli: Dr. Márki-Zay Péter, 

polgármester) a továbbiakban: Önkormányzat,  

 

másrészről a Német Önkormányzat (székhely: 6800 Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1., 

képviseli: Alácsi Aurél elnök) a továbbiakban: Nemzetiségi Önkormányzat, együttesen: 

felek között  

 

 

a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: Njtv.) 80. §, 

valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 6/C. § 

(2) b) pontja alapján az alábbiakról: 

 

 

A felek jelen megállapodásban kívánják szabályozni az Önkormányzat és a Nemzetiségi 

Önkormányzat közötti együttműködést, amelynek keretében vállalják a megállapodásban 

foglalt kötelezettségek teljesítését, és kölcsönösen együttműködnek a nemzetiségi ügyek 

tekintetében. Az együttműködési kötelezettségekkel kapcsolatos feladatokat a Polgármesteri 

Hivatal illetékes szervezeti egységei a Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testületével 

együttműködve látják el. 

 

 

I. A Nemzetiségi Önkormányzat működésének személyi és tárgyi feltételei 

 

1. A Nemzetiségi Önkormányzat székhelye a Nemzetiségi Önkormányzat (és az 

Önkormányzat) szervezeti és működési szabályzatában meghatározott, valamint a törzskönyvi 

nyilvántartásban szereplő, a jogszabályi előírásoknak megfelelő székhely, amelyet az 

Önkormányzat a Nemzetiségi Önkormányzat részére - Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1. 

szám alatt - ingyenesen biztosít annak működése céljából. 

 

2. A székhely biztosításán kívül az Önkormányzat külön irodahelyiséget bocsáthat a 

Nemzetiségi Önkormányzat rendelkezésére, amely helyiség használatáról a felek külön 

megállapodást kötnek. Az Önkormányzat a 204/2011. (06.02.) Kgy. határozatnak megfelelően 

továbbra is biztosítja a Hódmezővásárhely, Kossuth tér 2. szám alatti II. emeleti helyiséget a 

Nemzetiségi Önkormányzat részére. 

 

3. Az Önkormányzat a Polgármesteri Hivatal Jogi Irodájának Önkormányzati Csoportján 

keresztül az alábbiakat biztosítja a kapcsolódó költségek viselése mellett a Nemzetiségi 

Önkormányzata részére a 6800 Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1. szám alatt:  
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a) Adminisztratív teendők ellátása céljából az Önkormányzati Csoport munkatársa 

igény szerint áll rendelkezésre. 

 

b) Az önkormányzati feladat ellátásához szükséges tárgyi (irodabútor), technikai 

eszközökkel (nyomtató, fénymásoló) felszerelt helyiség biztosítása igény szerint, de 

legalább az Njtv.-ben meghatározott óraszámban.  

 

c) Az igénybe vett helyiség (tárgyaló) közüzemi, karbantartási és fenntartási 

költségeinek viselése. 

 

d) A Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testületének feladatai ellátásához 

szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítása. Különösen közreműködés a 

képviselő-testületi ülések előkészítése során, illetve a meghívók, az előterjesztések, a 

határozatok, az ülések jegyzőkönyveinek és valamennyi hivatalos levelezés 

előkészítése, sokszorosítása és postázása során. 

  

e) A Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete és tisztségviselői döntéseinek 

előkészítése és a döntéshozatalhoz kapcsolódó nyilvántartási, sokszorosítási és 

postázási feladatok ellátása. 

 

f) A Nemzetiségi Önkormányzat működésével kapcsolatos iratkezelési, nyilvántartási 

feladatok ellátása.  

 

4. A Nemzetiségi Önkormányzat a fentebb részletezetteket csak alapfeladatainak 

ellátásához szükséges mértékben veheti igénybe, és köteles megtartani a Polgármesteri 

Hivatal épületének rendjét. 

 

5. Az Önkormányzati Csoport ügyintézője a Polgármesteri Hivatal munkaidejében 

áll a Nemzetiségi Önkormányzat rendelkezésére. Ettől eltérő időpontban való 

foglalkoztatáshoz a jegyző előzetes, írásbeli hozzájárulása szükséges. 

 

6. A Polgármesteri Hivatal illetékes irodái, referensei az ügyrendben meghatározottak 

szerint közreműködnek a Nemzetiségi Önkormányzat ügyeinek vitelében. A Kabinet Iroda 

nemzetiségi ügyek ellátásáért felelős referense szűkség szerint részt vesz a Nemzetiségi 

Önkormányzat Képviselő-testületi ülésén. 

 

7. Felek rögzítik, hogy a Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testületi ülésein a 

jegyző, vagy annak - a jegyzővel azonos képesítési előírásoknak megfelelő - megbízottja az 

Önkormányzat megbízásából és képviseletében részt vesz és jelzi, amennyiben törvénysértést 

észlel. Ha a jegyző nem vesz részt a képviselő-testület ülésén, a Polgármesteri Hivatal Jogi 

Irodája köteles gondoskodni az ülésen a törvényességi felügyeletet ellátó személy 

részvételéről. 

 

 

II. A Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodásával, működésével kapcsolatos 

végrehajtási feladatok 

 

 

1. A Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésének előkészítéséért és megalkotásáért, 
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valamint a költségvetéssel összefüggő adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséért, továbbá 

a Nemzetiségi Önkormányzat törzskönyvi nyilvántartásába vételéért és adószám 

igényléséért, illetve ezen feladatok határidőben való elvégzéséért a jegyző felelős, aki a 

feladatokat az általa munkaköri leírásban arra kijelölt személyek útján látja el. 

 

2. A Nemzetiségi Önkormányzat részére önálló fizetési számla nyitásával és 

megszüntetésével kapcsolatos feladatok ellátásáért a Nemzetiségi Önkormányzat elnöke 

felel, akinek a Polgármesteri Hivatal illetékes munkatársa igény szerint segítséget nyújt. 

 

3. A Nemzetiségi Önkormányzat kötelezettségvállalásaival kapcsolatosan az 

Önkormányzatot terhelő pénzügyi ellenjegyzési, érvényesítési, utalványozási, szakmai 

teljesítésigazolási feladatokat a felelősök konkrét kijelölésével a megállapodás mellékletét 

képező Gazdálkodási Jogkörökről szóló szabályzat tartalmazza. 

 

4. A Nemzetiségi Önkormányzat kötelezettségvállalásának a szervezeti és működési 

szabályzatban meghatározott szabályait, különösen az összeférhetetlenségi, nyilvántartási és 

iratkezelési kötelezettségeket a megállapodás mellékletét képező Gazdálkodási Jogkörökről 

szóló szabályzat tartalmazza. 

 

5. A Nemzetiségi Önkormányzat működési feltételeinek és gazdálkodásának 

eljárási és dokumentációs szabályaival, az előbbi feladatokat ellátó személyek kijelölésének 

rendjével, valamint az adatszolgáltatási feladatok teljesítésével kapcsolatos előírásokat és 

feltételeket részletesen a megállapodás mellékletét képező Gazdálkodási Jogkörökről szóló 

szabályzat tartalmazza. 

 

III. Nemzetiségi referens 

 

1. Az Önkormányzat az együttműködés elősegítése érdekében a Nemzetiségi 

Önkormányzattal való kapcsolattartásra a Polgármesteri Hivatalban nemzetiségi ügyek 

ellátásáért felelős referenst alkalmaz, aki segíti, koordinálja a Nemzetiségi Önkormányzat 

munkáját. 

 

2. A referens kapcsolatot tart a Nemzetiségi Önkormányzat képviselőivel, 

közreműködik a protokolláris események lebonyolításában és a Nemzetiségi 

Önkormányzat rendezvényeinek megszervezésében.  

 

IV. Záró rendelkezések 

 

1. A felek által korábban kötött együttműködési megállapodás jelen megállapodás 

aláírását követően hatályát veszti. 

 

 

2. Jelen megállapodás mindaddig hatályos, amíg az Njtv. szerinti éves, illetve általános 

vagy időközi választás esetére szabályozott felülvizsgálat alapján a felek új megállapodást nem 

kötnek, illetőleg amíg a Nemzetiségi Önkormányzat az  Njtv. 74. §-ban foglalt okból meg 

nem szűnik.  

 

Hódmezővásárhely,……….. 
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...................................................... 

Alácsi Aurél 

elnök 

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város 

Német Önkormányzata 

............................................................. 

Dr. Márki-Zay Péter 

polgármester 

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város 

Önkormányzata 

 

Gazdálkodási jogkörök szabályzata 

 

Jelen szabályzat hatálya kiterjed a Német Önkormányzatra, Hódmezővásárhely nemzetiségi 

önkormányzatára.  

  

(Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. - továbbiakban Áht. -36-38. §§-ában 

foglaltak, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. 

(XII.31.) Korm. rendelet - a továbbiakban Ávr.- 45-60 §§-ban foglaltak szerint) 

 

I. Kötelezettségvállalás és a kötelezettségvállalás ellenjegyzése 

 

A költségvetési szerv gazdálkodása során anyagi eszközeit felhasználja, illetve gyarapítja. 

A kötelezettségvállalás olyan intézkedés, amely fizetési vagy más teljesítési kötelezettséget von 

maga után. Olyan tevékenység, melynek során, ha a kötelezettségvállalásban megjelölt feltétel 

teljesül, az abból adódó kötelezettségeket teljesíteni kell. Kötelezettségvállalásnak minősül a 

foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítéséről, szerződés (megállapodás) megkötéséről, 

támogatás biztosításáról, illetve más, pénzben kifejezhető értékű szolgáltatás teljesítésére irányuló 

kötelezettség vállalásáról szóló, szabályszerűen megtett jognyilatkozat.  

 

Kötelezettségvállalási formák lehetnek különösen: 

- alkalmazási okirat, 

- megrendelés, 

- vállalkozási, szállítási, egyéb szerződés. 

 

A kötelezettségvállalásnak előirányzat-felhasználási terven kell alapulnia. A költségvetési év 

kiadási előirányzatai terhére kötelezettségvállalásra az azokat terhelő korábbi 

kötelezettségvállalásokkal és más fizetési kötelezettségekkel  (Áht. 36 § (1))csökkentett összegű 

eredeti vagy módosított kiadási előirányzatok mértékéig kerülhet sor. Az államháztartás 

önkormányzati alrendszerében több év vagy a költségvetési éven túli év kiadási előirányzata 

terhére kötelezettségvállalásra az irányító szerv által megállapított, ennek hiányában a 

költségvetési év kiadási előirányzatával megegyező összegű kiadási előirányzatok szabad 

előirányzatának mértékéig kerülhet sor, amelynek fedezetét a kötelezettséget vállalónak a 

tervezéskor biztosítania kell. 

 

Az Áht. 36 § (1) bekezdés szerint más fizetési kötelezettségnek minősül a jogszabályon, jogerős 

vagy fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható bírósági, illetve véglegessé vált vagy azonnal 

végrehajtható  hatósági döntésen vagy más, a fizetési kötelezettség összegét vagy az összeg 
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megállapításának módját, továbbá a felek valamennyi jogát és kötelezettségét megállapító 

kötelező előíráson alapuló fizetési kötelezettség, valamint a kezesség beváltása, garancia 

érvényesítése a jogosult által.  

 

           A közbeszerzésekről szóló törvény szerint a közbeszerzési eljárást megindító 

hirdetmény, részvételi, ajánlattételi felhívás, a pályázati kiírás, továbbá minden olyan 

nyilatkozat, harmadik személlyel szemben vállalt kötelezettség, amely feltételesen, valamely 

személy nyilatkozatától függő fizetési kötelezettséget tanúsít - a garancia érvényesítés és 

kezesség beváltás kivételével (Áht. 36. § (1) szerinti más fizetési kötelezettség) - 

kötelezettségvállalásnak tekintendő. Ha a közbeszerzési eljárás, pályázat eredménytelen lett, a 

fizetési kötelezettséget keletkeztető nyilatkozat nem történt meg, a korábban lekötött 

előirányzat lekötését a kötelezettségvállalások meghiúsulásának szabályai szerint fel kell 

oldani. 

 

A kötelezettségvállalásra és pénzügyi ellenjegyzésre vonatkozó rendelkezéseket a 

kötelezettségvállalások olyan tartalmú módosítására is alkalmazni kell, amely a korábban 

megállapított fizetési kötelezettségek összegét növeli, vagy a kifizetéssel érintett évek közötti 

megoszlását módosítja. 

 

 A közbeszerzési értékhatárt el nem érő, de a nettó 1.000.000,- Ft értékhatárt elérő 

beszerzések esetében az írásbeli kötelezettségvállalást megelőzően kötelező 3 ajánlattevőtől 

árajánlat kérése a mindenkor hatályos Beszerzési szabályzatban foglaltak szerint a szabályzat 

mellékleteinek alkalmazásával. 

 

A 200.000,- Ft-os értékhatárt elérő kifizetések esetén kötelező írásba foglalni a 

kötelezettségvállalást, valamint nettó 1.000.000,- Ft-os értékhatárt elérő 

kötelezettségvállalás esetén kötelező  szerződés kötése. 

 

Az Áht. 41.§ (6) bekezdése alapján a kiadási előirányzatok terhére nem köthető olyan jogi 

személlyel, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettel érvényesen visszterhes 

szerződés, nem adható le írásbeli megrendelés illetve létrejött ilyen szerződés, megrendelő 

alapján nem teljesíthető kifizetés, amely szervezet nem minősül átlátható szervezetnek. A 

kötelezettséget vállaló ezen feltétel ellenőrzése céljából, a kötelezettségvállalásból eredő 

követelések elévüléséig  jogosult a jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező 

szervezet átláthatóságával összefüggő, jogszabályban meghatározott adatokat kezelni. Minden 

megkötésre kerülő szerződés, megrendelő előfeltétele egy cégszerűen aláírt átláthatósági 

nyilatkozat megléte, amely a kötelezettségvállalás kötelező mellékletét képezi az aláíratási 

folyamat során. (10. sz. függelék).  

 

Előirányzatok terhére határozatlan idejű vagy a költségvetési évet követő év június 30-át 

követő időpontra is fizetési kötelezettséget tartalmazó határozott idejű fizetési kötelezettség 

(több év előirányzatait terhelő kötelezettségvállalás) esetén  

 a december 31-éig esedékes fizetési kötelezettségeket tartalmazó kötelezettség a 

költségvetési év kiadási előirányzatai terhére,  

../../../../DOC/Kozgazdasagi/Kincstar/Zentai%20Anna/SZABÁLYZATOK%20II/NNÖ/oc(165984,256)


63 
 

 a december 31-ét követően esedékes fizetési kötelezettségeket tartalmazó kötelezettség 

az esedékesség szerinti év vagy évek költségvetései terhére évente az Áht. 36. § (4) 

bekezdése, (4a) bekezdése vagy (4c) bekezdése szerinti mértékig vállalható. Ezen 

kötelezettségvállalásnak nem feltétele, hogy annak fedezete a kötelezettségvállalás 

évében a költségvetési szerv  költségvetésében  rendelkezésre álljon.  

 

Kötelezettségvállalásra a szabad előirányzatok mértékéig kerülhet sor, amelynek fedezetét a 

kötelezettséget vállalónak a tervezéskor biztosítania kell. 

 

Az Áht. 36 § (1) bekezdés szerinti más fizetési kötelezettségekkel szintén e szabályok szerint 

kell a költségvetési év vagy az azt követő évek szabad kiadási előirányzatait csökkenteni.  

 

Az egységes rovatrend K122. Munkavégzére irányuló egyéb jogviszonyban nem saját 

alkalmazottnak fizetett juttatások és K336. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 

rovatain megtervezett költségvetési kiadási előirányzatok  terhére  akkor köthető szerződés, 

ha  

    

 azt jogszabály nem zárja ki, 

 a szerződés megkötése a közfeladatok ellátásához feltétlenül szükséges, és 

 törvény vagy kormányrendelet eltérő rendelkezése hiányában az adott feladat 

elvégzéséhez megfelelő szakértelemmel, szakképzettséggel és gyakorlattal, vagy 

egyéb megfelelő sajátos szakmai adottságokkal, képességekkel rendelkező személyt a 

szerződést kötő nem alkalmaz , vagy a szerződés tárgyát képező szolgáltatás egyedi, 

időszakos, vagy időben rendszertelenül ellátandó feladat. 

 

Törvény eltérő rendelkezése hiányában az egységes rovatrend K1102. Normatív jutalmak és a 

K1103. Céljuttatás, projektprémium rovatai költségvetési kiadási előirányzatai terhére a 

költségvetési évben a költségvetési rendeletben, határozatban meghatározott összegig 

vállalható kötelezettség. 

  

 A költségvetési szerv állományába tartozó személy részére megbízási díj vagy más szerződés 

alapján díjazás a munkaköri leírása szerint számára előírható feladatra nem fizethető. Más 

esetben díjfizetésére a feladatra vonatkozóan előzetesen írásban kötött szerződés leigazolt 

teljesítése után kerülhet sor. A szerződésben ki kell kötni, hogy a díj kizárólag abban az 

esetben illeti meg a költségvetési szerv állományába tartozó személyt, ha a szerződésben 

rögzített feladat mellett a munkakörébe tartozó feladatainak is maradéktalanul eleget tett. 

 

A megkötött visszterhes szerződésnek, adott megbízásnak, megrendelésnek, vagy más 

hasonló visszterhes magánjogi kötelem írásba foglalását tartalmazó okiratnak az általános 

adatokon, feltételeken túlmenően tartalmaznia kell 

  

 a szakmai, műszaki teljesítés mennyiségi és minőségi jellemzőinek meghatározását, 

határidejét, 

 a kifizetendő összeget vagy a számlázás alapjául szolgáló egységárat, a pénzügyi 

teljesítés devizanemét, módját és feltételeit, 
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 a kifizetés határidejét, több év előirányzatai terhére vállalt kötelezettség esetén 

évenkénti ütemezésben, és  

 a pénzügyi ellenjegyzés tényét és a pénzügyi ellenjegyző keltezéssel ellátott aláírását.  

 Jogi személlyel, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettel kötött visszterhes 

szerződés esetén a szervezet képviselőjének nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy 

átlátható szervezetnek minősül 

 

Kötelezettségvállalásra jogosultak: 

 

-A nemzetiségi önkormányzat kiadási előirányzatai terhére a nemzetiségi önkormányzat 

elnöke vagy az általa írásban felhatalmazott nemzetiségi önkormányzati képviselő jogosult 

kötelezettségvállalásra ( 1. sz. függelék). 

 

Ha a nemzetiségi önkormányzatnál nincs kötelezettségvállalásra jogosult személy vagy a 

kötelezettségvállalásra jogosult személy feladata gyakorlásában akadályoztatva van, a 

települési, területi nemzetiségi önkormányzat esetében a képviselő testület egyedi 

határozatában a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és 

beszámolási feladatait ellátó önkormányzati hivatal alkalmazásában álló személyt jelölhet ki a 

nemzetiségi önkormányzat kiadási előirányzatai terhére vonatkozó kötelezettségvállalás 

gyakorlására. A képviselő testület általi kijelölés megszűnik, ha a kötelezettségvállalásra más 

személy válik jogosulttá vagy az arra jogosult személy akadályoztatása megszűnik. 

 

Kötelezettséget vállalni az Ávr.-ben foglalt kivételekkel csak pénzügyi ellenjegyzés után, a 

pénzügyi teljesítés esedékességét megelőzően, írásban lehet.  

   

 A pénzügyi ellenjegyzést a kötelezettségvállalás dokumentumán a pénzügyi ellenjegyzés 

dátumának és a pénzügyi ellenjegyzés tényére történő utalás megjelölésével, az arra jogosult 

személy aláírásával kell igazolni.  

 

A kötelezettséget vállaló szervnél a kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzésére a helyi 

nemzetiségi önkormányzat kiadási előirányzatai terhére vállalt kötelezettség esetében az Áht. 

6/C. § (2) bekezdés b) pontja szerinti helyi önkormányzat önkormányzati hivatalának 

gazdasági vezetője, vagy az általa írásban kijelölt, az önkormányzati hivatal állományába 

tartozó köztisztviselő írásban jogosult. ( 2. sz. függelék) 

 

  A kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzésére feljogosított személynek a felsőoktatásban 

szerzett gazdasági szakképzettséggel , vagy legalább középfokú iskolai végzettséggel és 

emellett pénzügyi-számviteli képesítéssel kell rendelkeznie 

 

A pénzügyi ellenjegyzőnek a pénzügyi ellenjegyzést megelőzően meg kell győződnie arról, 

hogy 

 

 a szükséges szabad előirányzat rendelkezésre áll,  

 a tervezett kifizetési időpontokban a pénzügyi fedezet biztosított, és  
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 a kötelezettségvállalás nem sérti a gazdálkodásra vonatkozó szabályokat.  

 

A pénzügyi fedezet vizsgálata során arról kell meggyőződnie, hogy a tervezett kifizetési 

időpontokban megfelelő mennyiségű pénzeszköz (likvid fedezet) áll rendelkezésre. 

 

A pénzügyi ellenjegyző feladata ellátásához szükség szerint szakértőt vehet igénybe.  

 

Ha a kötelezettségvállalás nem felel meg az előírtaknak, a pénzügyi ellenjegyzőnek erről 

írásban tájékoztatnia kell a kötelezettségvállalót, a kötelezettséget vállaló szerv vezetőjét és 

gazdasági vezetőjét.  

Ha kötelezettséget vállaló szerv vezetője a tájékoztatás ellenére írásban utasítást ad a 

pénzügyi ellenjegyzésre, a pénzügyi ellenjegyző köteles annak eleget tenni és e tényről az 

irányító szerv vezetőjét haladéktalanul írásban értesíteni. A vezető a tájékoztatás 

kézhezvételétől számított nyolc munkanapon belül köteles megvizsgálni a bejelentést, és 

kezdeményezni az esetleges felelősségre vonást.  

 

Ha a kötelezettséget vállaló szervhez önkormányzati biztost jelöltek ki, a biztos ellenjegyzése 

is szükséges. Ha kötelezettséget vállaló szervhez költségvetési főfelügyelőt, felügyelőt 

rendeltek ki, a pénzügyi ellenjegyzőnek meg kell győződnie arról, hogy a költségvetési 

főfelügyelő, felügyelő előzetes véleményezési jogát gyakorolta-e, ennek során az intézkedés 

végrehajtásának felfüggesztését nem javasolta. A kötelezettségvállalás pénzügyi 

ellenjegyzésére nem kerülhet sor, míg az intézkedés véleményezésére nem biztosítottak 

lehetőséget vagy a költségvetési főfelügyelő, felügyelő az intézkedés felfüggesztésére 

vonatkozó javaslatát fenntartja és az intézkedés jóváhagyására nem került sor.  

 

A kötelezettségvállalást követően haladéktalanul gondoskodni kell annak nyilvántartásba 

vételéről, és a kötelezettségvállalás értékéből a költségvetési év és az azt követő évek szabad 

előirányzatait terhelő rész lekötéséről. A nyilvántartás minimális  tartalmi előírásai: 

 a kötelezettségvállalás nyilvántartási száma, 

  a kötelezettségvállalást és módosítását tanúsító dokumentum megnevezése, 

iktatószáma, kelte, 

  a kötelezettségvállaló neve,  

 a jogosult azonosító adatai,  

 a kötelezettségvállalás tárgya, összege, évek és előirányzatok szerinti megoszlása,  

 a kifizetési határidők,  

 a teljesítési adatok,  

 ha devizában áll fenn a kötelezettségvállalás, akkor az összeget devizában és 

forintban is, nyilvántartásba vételi árfolyamot, mérlegfordulónapi árfolyamot, 

 váltóval kiváltott kötelezettség esetén a váltó kibocsátásának és lejáratának idejét, a 

váltóval kiváltott kötelezettség összegét, a váltóban foglalt kamatot, a váltó 

bemutatásával, lejáratával, kifizetésével kapcsolatos adatokat.  

  

 A kötelezettségvállalás értékének meghatározásához számba kell venni az abból származó 

valamennyi fizetési kötelezettséget, még abban az esetben is, ha valamely fizetési 

kötelezettség bekövetkezése bizonytalan vagy külön jövőbeli nyilatkozattól függ. Ha a fizetési 
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kötelezettség jövőbeni mértéke nem határozható meg pontosan, a körülmények és az előző 

évek tapasztalatainak gondos mérlegelése alapján az adott piaci, gazdasági, társadalmi 

körülmények között - az ésszerű gazdálkodás mellett - reális legmagasabb összegű 

kötelezettséget kell feltételezni. Határozatlan időre vállalt kötelezettség értékét a költségvetési 

évben és az azt követő három éven keresztül származó fizetési kötelezettségek összegeként 

kell meghatározni. 

 

A szabad fedezet rendelkezésre állásának vizsgálatához a kötelezettségvállalás értékeként 

meghatározott összegből a költségvetési év/évek szabad előirányzatait kell vizsgálni.  

 

   Az Áht. 36. § (1) bekezdése szerinti más fizetési kötelezettségek esetén a teljesített 

kifizetésekkel egyidejűleg kell annak adatait és a kifizetés összegét a kötelezettségvállalási 

nyilvántartásba felvenni, és az érintett évek szabad előirányzatait a kifizetés összegével 

csökkenteni. 

     

A CT-EcoSTAT integrált gazdálkodási és gazdasági rendszerben a kötelezettségvállalás, 

rendelés és pénzügy 2 modulokban történik a kötelezettségvállalások nyilvántartásba vétele, 

ezekben a modulokban kell a rendeléseket, szerződéseket és számlákat egyéb számviteli 

bizonylatot rögzíteni. A kötelezettségvállalás modult teljes körűen a rendszergazda jogosultságú 

személyeken kívül a  Polgármesteri Hivatal kijelölt munkatársai kezelik. Feladatuk az adott évre 

vonatkozó költségvetési rendeletben meghatározott rovatok, előirányzat összegek átvitele a 

főkönyvi könyvelésből, a költségvetési sorokhoz kapcsolódó jogosultságok meghatározása. A 

kötelezettségvállalás modul korlátozott mértékű használatára valamint a rendelés és pénzügy 2 

modulban történő rögzítésre a rendszergazda munkatárs által meghatározott személyek 

jogosultak. A rendelés modulban történő rögzítés lépései az alábbiak: 

- megrendelés, szerződés adatainak felvitele (valamennyi a program által felkínált 

adatmező kitöltése kötelező, amennyiben az információ rendelkezésre áll) 

- keretre terhelés 

- feladás 

A feladás lépését követően az előirányzat terhelődik az aktuális tétellel. Egy adott keret, 

előirányzat terhére csak az adott költségvetési rendeletben jóváhagyott összeg erejéig lehet 

kötelezettséget vállalni. Egyetlen szerződés sem kerülhet  összeg megadása nélkül  rögzítésre 

a rendszerben. Szerződésen alapuló kötelezettségvállalás esetén a szerződéshez az 

ügyintézőnek csatolnia kell a 3. sz. függelékben szereplő, az ügyintéző által kitöltött 

szerződést kísérő jegyzéket, amennyiben a szerződésből nem állapítható meg a 

kötelezettségvállalás összege, illetve valamennyi esetben a rögzítő által a rendelés modulból 

kinyomtatott „6.8.kb.”vagy „6.8.a” kódjelű továbbá a több évet terhelő kötelezettségvállalás 

esetén a „6.16” kódjelű listát. Megrendelésen alapuló kötelezettségvállalás esetén a 

megrendelőhöz az ügyintézőnek csatolnia kell a  3. sz. függelékben szereplő, általa kitöltött 

megrendelést kísérő jegyzéket valamint a rendelés modulból a rögzítő által kinyomtatott 

„5.8.kb.” vagy „5.8.a” kódjelű továbbá több évet terhelő kötelezettségvállalás esetén az 

„5.16.” kódjelű listát.  A kötelezettségvállalást aláíró személyek csak az előbbiekben felsorolt 

kísérő dokumentumokkal ellátott, az adott ügyintéző, rögzítő, irodavezető, aljegyző vagy jegyző 

által szignált valamint ellenjegyzett szerződést vagy megrendelést láthatják el kézjegyükkel. 
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- Amennyiben az adott szerződés, megrendelés bármilyen részében módosul, vagy 

bármely okból nem teljesül a módosítást illetve a meghiúsulás tényét 8 munkanapon 

belül rögzíteni kell a rendelés modulban. A kísérő dokumentumok az aláírást követően az 

irattári példány mellékletét képezik. 

- Az aláírt, ellenjegyzett szerződéseknek, megrendelőknek valamint a kísérő 

dokumentumaiknak a szkennelt fájlformátumát szintén rögzíteni kell a rendelés 

modulban. 

- A bevételek kötelezettségvállalási nyilvántartásba vételére a pénzügy2 modulban a 

kontírozással egyidejűleg direkt kötelezettségvállalás formájában kerül sor.  

 

Törvény vagy az Ávr. eltérő rendelkezése hiányában nem szükséges előzetes írásbeli 

kötelezettségvállalás az olyan kifizetés teljesítéséhez, amely  

 

 a kétszázezer forintos értéket nem éri el,  

 a fizetési számlákról a számlavezető által leemelt díj vagy juttatás, a külföldi 

pénzértékben vállalt kötelezettség árfolyamvesztesége vagy  

 az Áht. 36 § (1) bekezdése szerinti egyéb fizetési kötelezettségnek minősül.  

  

Ezen kifizetésekre a kötelezettségvállalások teljesítésére (érvényesítés, utalványozás) és 

nyilvántartására vonatkozó szabályokat alkalmazni kell. Az előzetes írásbeli 

kötelezettségvállalást nem igénylő kifizetések rendje az alábbiak szerint kerül rögzítésre: 

  

Kötelezettségvállalás a kötelezettségvállalásra jogosult személyek szóbeli utasítása illetve 

engedélyezése útján iroda-, csoportvezetők valamint ügyintézők közvetítésével történik. 

 

Az írásbeliséget nélkülöző kötelezettségvállalások a CT-EcoSTAT integrált gazdálkodási és 

gazdasági rendszerben a banki, pénztári kifizetések teljesítésével, a számla illetve számviteli 

bizonylat beiktatásával jelennek meg. Az írásbeliséget nélkülöző kötelezettségvállalások a 

kötelezettségvállalási modulban direkt kötelezettségvállalás útján kerülnek feldolgozásra, 

nyilvántartásuk vezetése a kötelezettségvállalási, rendelés illetve pénzügy 2 modulhoz 

jogosultsággal rendelkező munkatársak feladatát képezi. 

 

A készpénz útján rendezésre kerülő, írásbeliséget nélkülöző kötelezettségvállalások esetén a 

vásárlási előleg felvételét megelőzően szükséges annak meghatározása, hogy mekkora előleg 

milyen jogcímen kerül felhasználásra.  

 

II. A szakmai teljesítés igazolása és az érvényesítés 

 

Az érvényesítés a teljesítés szakmai igazolásán alapul. A szakmai teljesítés igazolása során 

ellenőrizhető okmányok alapján ellenőrizni, szakmailag igazolni kell a kiadások 

teljesítésének jogosságát, összegszerűségét, ellenszolgáltatást is magában foglaló 

kötelezettségvállalás esetén – ha a kifizetés vagy annak egy része az ellenszolgáltatás 

teljesítését követően esedékes- annak teljesítését, végrehajthatóságát.  
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A kötelezettséget vállaló szerv belső szabályzatában előírhatja a bevételek meghatározott 

körére nézve is a teljesítés igazolásának kötelezettségét. Jelen szabályzatban nem kerül 

ilyen kötelezettség meghatározásra. 

 

Az arra jogosult személy a számla, egyéb bizonylat leigazolásakor az utalványrendeletet a 

„szakmai teljesítést igazoló” helyén írja alá.  

A szakmai teljesítést igazoló személye esetenként azonos lehet az áru átvételét illetve a 

munka elvégzését igazoló ügyintéző személyével illetve az utalványozó személyével.  

Kötelezettségvállalás alapján az áru átadásra illetve a munka elvégzésre kerül. Az árunak a 

szerződésben, rendelésben megnevezett mennyiségben, kifogástalan minőségben történő 

átvételének illetve a munkaszolgáltatás maradéktalan elvégzésének igazolását az adott 

ügyintéző a számlához tartozó utalványrendeleten a megfelelő rubrikában aláírásával 

igazolja.   

Az ügyintéző lehet bármely olyan beosztású dolgozó, aki jogosult az áru átvételére, a 

munka elvégzésének ellenőrzésére.  

A szakmai teljesítés igazolás dokumentumai: 

 Beruházás esetén: szerződés és a teljesítést igazoló jegyzőkönyv, műszaki ellenőri 

igazolás, műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv. 

 Egyéb esetben: átvételi elismervény, elfogadó nyilatkozat, szállítólevél, 

állománybavételi bizonylat…stb. 

 

A szakmai teljesítést igazoló ellenőrzését követően az utalványrendeletet aláírja, dátumozza 

és az iroda bélyegzőjével lepecsételi. 

 

    A nemzetiségi önkormányzatnál a kötelezettségvállaló által írásban kijelölt, szakmai 

teljesítést igazolóként eljáró személyek neveit és aláírásuk mintáját az 1. sz. függelék 

tartalmazza. A teljesítési igazolási jogosultság személyhez fűződik, visszavonásig illetve 

jogviszony megszűnéséig áll fenn.  

 

A nemzetiségi önkormányzat nevére szóló számlák esetében a számlák beiktatását valamint a 

kötelezettségvállalási nyilvántartásba történő felvitelét a az Áht. 6/C. § (2) bekezdés b) pontja 

szerinti gazdasági szervezet ügyintézője végzi. 

 

A kifizetési bizonylathoz csatolandó utalványrendelet mintája a 4. sz. függelékben található. Az 

utalványrendeletet annak hiánytalan kitöltését követően csatolni kell az alapbizonylathoz 

valamint a 200.000,- Ft fölötti számlák esetében az I. pontban megnevezett kivételek esetét 

leszámítva az alapul szolgáló kötelezettségvállalásról szóló dokumentumhoz és a leigazolást 

valamint a kötelezettség-nyilvántartásba történő rögzíttetést követően át kell adni 

érvényesítésre.  

 

Az európai uniós forrásból biztosított költségvetési támogatások esetén a közreműködő 

szervezet alkalmazásában álló személy is megbízható az érvényesítési feladatok ellátására. A 

megbízást írásba kell foglalni.  
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Kifizetések esetén a szakmai teljesítés igazolása alapján az érvényesítőnek ellenőriznie kell az 

összegszerűséget, a fedezet meglétét és azt, hogy a  megelőző ügymenetben az Áht., az 

államháztartás számviteléről  szóló 4/2013. (01.11.) Korm. rendelet  (Áhsz.) valamint az Ávr. 

előírásait és a belső szabályzatokban foglaltakat megtartották-e. Meg kell vizsgálni, hogy a 

kifizetés, illetve a beszedés alapjául szolgáló bizonylat alaki és tartalmi szempontból megfelelő-

e. 

A bizonylat általános alaki és tartalmi kellékei: 

- a bizonylat megnevezése és sorszáma vagy egyéb más azonosítója; 

- a bizonylatot kiállító gazdálkodó (ezen belül a szervezeti egység) megjelölése; 

- a bizonylat kiállításának időpontja, illetve – a gazdasági művelet jellegétől, időbeni hatályától 

függően – annak az időpontnak vagy időszaknak a megjelölése, amelyre a bizonylat adatait 

vonatkoztatni kell (a gazdasági művelet teljesítésének időpontja, időszaka); 

- a (megtörtént) gazdasági művelet tartalmának leírása vagy megjelölése 

- a gazdasági művelet okozta változások mennyiségi és minőségi ,– a gazdasági művelet 

jellegétől, a könyvviteli elszámolás rendjétől függően – értékbeli 

adatai; 

- a gazdasági műveletet elrendelő személy vagy szervezet megjelölése, az utalványozó és a 

rendelkezés végrehajtását igazoló személy, valamint a szervezettől függően az ellenőr aláírása; 

készletmozgások bizonylatain és a pénzkezelési bizonylatokon az átvevő, az ellennyugtákon a 

befizető aláírása; 

- külső bizonylat esetében a bizonylatot kiállító gazdálkodó neve, címe; 

- bizonylatok adatainak összesítése esetén az összesítés alapjául szolgáló  

bizonylatok körének, és annak az időszaknak a megjelölése, melyre az összesítés 

vonatkozik; 

- a könyvelés módja, az érintett könyvviteli számlákra történő hivatkozás; 

- a könyvviteli nyilvántartásokban történt rögzítés időpontja, igazolása; 

- a technikai, optikai stb. módon előállított adathordozóknál az eddig felsoroltakon kívül alaki 

és tartalmi kellék még a feldolgozási programok azonosító jelzése, az adatállományt azonosító 

jelzés, kódjegyzék. 

 

Érvényesítés előtt – szükség szerint – szakértő véleményét is ki kell kérni.  

Amennyiben az érvényesítő a vizsgálata során a megjelölt jogszabályok illetve a belső 

szabályzatok megsértését tapasztalja, köteles ezt jelezni az utalványozónak.  

 

Az érvényesítés nem tagadható meg, ha ezt követően az utalványozó erre írásban utasítja. A 

további eljárási szabályokra az I. pontban foglalt utasításra történő ellenjegyzés szabályait 

megfelelően kell alkalmazni.  

A érvényesítésre a helyi nemzetiségi önkormányzat kiadási előirányzatai terhére vállalt 

kötelezettség esetében az Áht. 6/C. § (2) bekezdés b) pontja szerinti helyi önkormányzat 

önkormányzati hivatalának gazdasági vezetője, vagy az általa írásban kijelölt, az 

önkormányzati hivatal állományába tartozó köztisztviselő írásban jogosult. 

 

Érvényesítést csak az ezzel írásban megbízott, a felsőoktatásban gazdasági szakképzettséget 

szerzett vagy legalább középfokú iskolai végzettségű és emellett pénzügyi-számviteli 

képesítésű köztisztviselő végezhet. 
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Az érvényesítésnek az „érvényesítve” megjelölésen kívül tartalmaznia kell a megállapított 

összeget, az érvényesítés dátumát, az érvényesítő aláírását és a könyvviteli elszámolásra utaló 

főkönyvi számlaszámot.  

 

Az érvényesítők nevesítése a szabályzat 5. sz. függelékében található, melyet minden változás 

esetén aktualizálni kell.  

 

Az érvényesítő személy nem lehet azonos a kötelezettségvállalásra, utalványozásra és a szakmai 

teljesítés igazolására jogosult személlyel. 

 

III. Utalványozás  

 

 A bevételi előirányzatok javára bevételt elszámolni és a kiadási előirányzatok terhére 

kifizetést elrendelni meghatározott kivételekkel utalványozás alapján lehet. A kiadási 

előirányzatok terhére történő utalványozásra meghatározott kivételekkel a teljesítés igazolását 

és az annak alapján végrehajtott érvényesítést követően kerülhet sor. 

Bevételek utalványozására a bevételekre vonatkozó teljesítés igazolási kötelezettség 

előírásának hiányában nem kerül sor. 

 

A nemzetiségi önkormányzat kiadási előirányzatai terhére utalványozásra a nemzetiségi 

önkormányzat elnöke vagy az általa írásban felhatalmazott nemzeti önkormányzati képviselő  

jogosult( 1. sz. függelék) 

Az utalványozási jogkörrel meghatalmazott személyek akadályoztatás illetve 

összeférhetetlenség esetén egymást helyettesíthetik. 

 

Ha a nemzetiségi önkormányzatnál nincs utalványozásra jogosult személy vagy az 

utalványozásra jogosult személy feladata gyakorlásában akadályoztatva van, a települési, 

területi nemzetiségi önkormányzat esetében a képviselő testület egyedi határozatában a 

tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatait 

ellátó önkormányzati hivatal alkalmazásában álló személyt jelölhet ki a nemzetiségi 

önkormányzat kiadási előirányzatai terhére vonatkozó kötelezettségvállalás alapján történő 

utalványozási jog gyakorlására. A képviselő testület általi kijelölés megszűnik, ha az 

utalványozásra más személy válik jogosulttá vagy az arra jogosult személy akadályoztatása 

megszűnik. 

Az utalványozó felelős a fedezet meglétéért, a szabályszerűség betartásáért. A házipénztár 

pénztárosa érvényes utalvány nélkül kifizetést nem eszközölhet.  

 

Az utalványrendelet külön írásbeli rendelkezés, melynek tartalma: 

- „utalvány” szó 

- a költségvetési év, 

- a befizető és a kedvezményezett megnevezése, címe,  

- fizetés időpontja, módja, összege és devizaneme 

- a bevétel, kiadás egységes rovatrend és kormányzati funkció szerinti számát és megnevezését, 

a terheléssel, jóváírással (kifizetéssel, bevételezéssel) érintett pénzeszköz államháztartási 

számviteli kormányrendelet szerinti könyvviteli számlájának száma és megnevezése, 
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- utalványozó, érvényesítő keltezéssel ellátott aláírása, 

- a kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételének sorszáma 

 

Az utalvány-forma használatához az alábbi értelmező rendelkezések kapcsolódnak: 

- Kötelezettségvállalást nyilvántartó : az a személy, aki a CT - EcoSTAT program rendelés 

modulban az adott kötelezettségvállalás felvezetését végzi. 

- Ügyintéző: bármely beosztású dolgozó, aki jogosult az áru átvételére illetve a munka 

elvégzésének ellenőrzésére. 

- Szakmai teljesítést igazoló: a kiadások teljesítése jogosultságának, az összegszerűségnek, a 

szerződés, rendelés, megállapodás teljesítésének illetve végrehajthatóságának igazolására 

felhatalmazott dolgozó. 

Nem kell külön utalványozni : 

e)      a közigazgatási hatósági határozaton alapuló, az egységes rovatrend B3. 

Közhatalmi bevételek rovatain elszámolandó költségvetési bevételek beszedését, az 

egységes rovatrend B401. Készletértékesítés ellenértéke, B402. Szolgáltatások 

ellenértéke, B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke és B406. Kiszámlázott 

általános forgalmi adó rovatain elszámolandó költségvetési bevételeket, 

f) a fizetési számla vezetésével és az azon végzett műveletekkel kapcsolatban a 

számlavezető által felszámított díjakkal, költségekkel kapcsolatos költségvetési 

kiadásokat és kamatbevételeket, 

g) az egységes rovatrend B813. Maradvány igénybevétele rovatain elszámolandó 

finanszírozási bevételek teljesítését, és 

h) a fedezetkezelői számláról, valamint –a fedezetkezelői számlára történő utalás esetén- 

az építtetői fedezetbiztosítási számláról történő kifizetéseket. 

 

A külföldi devizanemben utalványozott összeg forintértékét a terhelési értesítő alapján kell 

figyelembe venni, amellyel az utalványt a terhelési értesítő beérkezését követően haladéktalanul 

ki kell egészíteni. 

 

Az utalványozó és az érvényesítő nem lehet ugyanaz a személy. 

 

Papír alapú banki átutalások és készpénz felvétele esetében az utalványozók a banki aláírás beje-

lentő kartonon szereplő személyek lehetnek. (9. sz. függelék) 

 

IV. Összeférhetetlenségi és beszámolási szabályok 

 

Az utalványozásra, pénzügyi ellenjegyzésre és kötelezettségvállalásra felhatalmazottak 

tevékenységükről szóbeli tájékoztatás formájában számolnak be. Amennyiben a felhatalmazó 

személy így rendelkezik, akkor a felhatalmazottak írásban tesznek eleget a beszámolási 

kötelezettségnek. 

A kötelezettségvállaló és a pénzügyi ellenjegyző, az utalványozó és az érvényesítő  illetőleg az 

utalványozó és a pénzügyi ellenjegyző ugyanazon gazdasági eseményre vonatkozóan azonos 

személy nem lehet. 

 

Az érvényesítő személy nem lehet azonos a kötelezettségvállalásra, utalványozásra és a szakmai 

teljesítés igazolására jogosult személlyel. 
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Kötelezettségvállalási, pénzügyi ellenjegyzési, érvényesítési, utalványozási,   szakmai teljesítés 

igazolási feladatot nem végezhet az a személy, aki ezt a tevékenységet  a Polgári törvénykönyv 

szerinti közeli hozzátartozója, vagy a maga javára látná el! 

 

Jelen szabályzatmódosítás  2019…………... napján lép hatályba, a jelenleg hatályos szabályzat 

módosítással nem érintett részei továbbra is hatályban maradnak. 

 

Hódmezővásárhely, 2019.  

 

        Alácsi Aurél                             Dr. Varga Ildikó                Bárány Béláné 

             elnök                                      jegyző                 munkaszervezet  

                                            munkaszervezet     gazdasági vezetője  

                                                 vezetője 
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2. sz.  függelék 

 

 

Kötelezettségvállalásra, szakmai teljesítés igazolására és utalványozásra a nemzetiségi 

önkormányzat elnöke vagy az általa írásban felhatalmazott nemzetiségi önkormányzati 

képviselő jogosult. 

 

 

Jogszabály alapján kötelezettségvállalásra és utalványozásra jogosult személy : 

 Alácsi Aurél   

  elnök                        --------------------------------------- 

 

 

 

Akadályoztatása ill. összeférhetetlenség esetén jelen meghatalmazás alapján  

kötelezettségvállalásra és/ vagy szakmai teljesítés igazolásra és /vagy  utalványozásra 

jogosult személy: 

 

  

név………………………         aláírás……………………………. 

  

 

név………………………          aláírás……………………………. 

 

 

Hódmezővásárhely, 2019. 

 

 

 

 

        Alácsi Aurél                             Dr. Varga Ildikó                Bárány Béláné 

             elnök                                      jegyző                 munkaszervezet  

                                            munkaszervezet   gazdasági vezetője  

                                                 vezetője 
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2. sz. függelék 

 

 

Német Önkormányzat vonatkozásában pénzügyi ellenjegyzési jogkört gyakorlók 

(meghatalmazás, nyilvántartás) 

 

Német Önkormányzat, Hódmezővásárhely nemzetiségi önkormányzata munkaszervezeti 

feladatait ellátó költségvetési szerv gazdasági vezetőjeként általános jelleggel mai naptól 

visszavonásig felhatalmazom Takaróné Nagy Erikát, valamint távolléte, akadályoztatása 

összeférhetetlenség esetén Takaróné Nagy Erikát, hogy a pénzgazdálkodással kapcsolatban a 

pénzügyi ellenjegyzés jogkörében eljárjon: 

 

A kifizetéseket megelőző előkészítő munka során a kötelezettségvállalás pénzügyi 

ellenjegyzésére felhatalmazás alapján jogosultak: 

 

                                                                       Aláírásminta 

 

Jogszabály alapján: 

Bárány Béláné 

 irodavezető                            ---------------------------------- 

 

 

Felhatalmazás alapján: 

Takaróné Nagy Erika 

 költségvetési előadó                      --------------------------------- 

 

 

Hódmezővásárhely, 2019.  

 

 

 

 

Bárány Béláné 

gazdasági vezető 
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3. sz. függelék 

 

Szerződés azonosítója:                                                         

Szerződés 

                                                      kísérő jegyzéke     

                                            / fizetési kötelezettség esetén/  

Szerződés tárgya………………………………………………………………… 

Szerződés aláírásának éve:        …………………… 

Partner/szállító/ megnevezése:………………………………………………….. 

címe:……………………………………………………………………………… 

Szerződés tárgyévet érintő fizetési kötelezettsége  / Bruttó összeg / :                                                                                       

                                                                                                      ………………………….Ft 

Tárgyévi költségvetésben szereplő előirányzat forrás megnevezése, tervezett teljes összege: 

…………………………………………………………………………… 

Szerződés áthúzódó hatása: 

 -   Szerződés időtartama szerint 

    /kérjük aláhúzással jelezze /                  áthúzódó                nem áthúzódó  

 - Áthúzódó /következő éveket terhelő/ kötelezettség összege:………………….Ft 

Szerződés ügyintézője /intézmény, iroda, téma felelős/ : ………………………… 

……………………………………………………………………………………. 

 

Hódmezővásárhely, ………………………….         

 

 

                                                                                 ………………………………                      
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Megrendelés azonosítója:                                                         

Megrendelés 

                                                      kísérő jegyzéke     

                                            / fizetési kötelezettség esetén/  

Megrendelés tárgya…………………………………………………………………… 

Megrendelés aláírásának éve:        …………………… 

Partner/szállító/ 

megnevezése:…………………………………………………………………….. 

címe:……………………………………………………………………………… 

Megrendelés tárgyévet érintő fizetési kötelezettsége  / Bruttó összeg / :                                                                                       

                                                                                                      ………………………….Ft 

Tárgyévi költségvetésben szereplő előirányzat forrás megnevezése, tervezett teljes összege: 

…………………………………………………………………………… 

Megrendelés áthúzódó hatása: 

 -   Megrendelés időtartama szerint 

    /kérjük aláhúzással jelezze /                  áthúzódó                nem áthúzódó  

 - Áthúzódó /következő éveket terhelő/ kötelezettség összege:………………….Ft 

Megrendelés ügyintézője /intézmény, iroda, téma felelős/ : ………………………… 

……………………………………………………………………………………. 

 

Hódmezővásárhely, ………………………….         

 

 

                                                                                 ………………………………                      
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4. sz. függelék 

 

Utalványrendelet mintája 
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5. sz. függelék 

 

 

Német Önkormányzat vonatkozásában érvényesítési jogkört gyakorlók (meghatalmazás, 

nyilvántartás) 

 

Német Önkormányzat munkaszervezeti feladatait ellátó költségvetési szerv gazdasági 

vezetőjeként általános jelleggel mai naptól visszavonásig felhatalmazom Juhász Petra 

valamint távolléte, akadályoztatása összeférhetetlenség esetén Lantos Jánosnét, Vékony 

Esztert, Sováczki Juditot, Szarvas Gyöngyit, Szalkainé Tóth Editet, Dódáné Kis Erikát, hogy 

a pénzgazdálkodással kapcsolatban az érvényesítés jogkörében eljárjon: 

 

 

Lantos Jánosné 

            számviteli ügyintéző                       ------------------------------------ 

Vékony Eszter 

            számviteli ügyintéző                       ------------------------------------ 

Sováczki Judit 

            pénzügyi ügyintéző                         ------------------------------------- 

Szarvas Gyöngyi 

 számviteli ügyintéző                       ------------------------------------ 

Szalkainé Tóth Edit 

 költségvetési előadó                        ------------------------------------- 

Dódáné Kis Erika 

 számviteli ügyintéző                        ------------------------------------- 

Juhász Petra 

 számviteli ügyintéző                        ------------------------------------- 

 

Hódmezővásárhely, 2019. 

 

 

 

Bárány Béláné 

gazdasági vezető 
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Dr. Márki-Zay Péter polgármester úr: Nagyon szépen köszönöm. Ezzel a napirendi 

pontjaink végére értünk. Én szomorúan megjegyzem, hogy a nagyon konstruktív javaslatok 

ellenére Önök ragaszkodtak ahhoz, hogy 80 százalékkal delegáljanak a szerkesztőbizottságba 

tagokat a 40 százalékos támogatottságukkal szemben. Ezt nagyon károsnak tartom, de 

tudomásul veszem. Köszönöm szépen. Szép napot mindannyiuknak!  

 

Nagy Ernő képviselő úrnak van egy hozzászólása, bocsánat. 

 

Nagy Ernő képviselő úr: Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Én elnézést kérek, 

hogy …………… egy utóhangot szeretnék elmondani. Megszavaztuk a szerkesztőbizottságot. 

Én úgy érzem és nagyon fontosnak tartom kinyilatkoztatni azt és közölni a város 

lakosságával, hogy bárki bármit leírhat, beküldhet a szerkesztőbizottsághoz. Ez legyen 

gazdálkodó szervezet, ez lehet magánszemély, ez lehet kisebbség, tehát, adjuk meg a 

lehetőséget, hogy nyitott lehessen az az újság és megjelenhessen benne olyan értelmes dolog, 

amit a szerkesztőbizottság jónak lát és az a város lakosságának érdekét, érdeklődését felkelti.  

 

Köszönöm szépen.  

 

Dr. Márki-Zay Péter polgármester úr: Köszönöm szépen, mindannyiuknak további szép 

napot kívánok és a februári, a február 8-i rendes közgyűlésen találkozunk ismét. Köszönöm 

szépen a részvételt, az érdeklődőknek is mindkét oldalon. Az ülést bezárom. 

 

 

K.m.f. 

 

 

Dr. Márki-Zay Péter                          Dr. Varga Ildikó  

 polgármester                   jegyző  

 

 

https://www.google.hu/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiur6rfhKHfAhURmbQKHc3UDKMQFjAAegQIChAB&url=https%3A%2F%2Fnet.jogtar.hu%2Fjogszabaly%3Fdocid%3DA0300125.TV&usg=AOvVaw0ezXjwTTzoU-s3-51lhuDB
https://www.google.hu/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiur6rfhKHfAhURmbQKHc3UDKMQFjAAegQIChAB&url=https%3A%2F%2Fnet.jogtar.hu%2Fjogszabaly%3Fdocid%3DA0300125.TV&usg=AOvVaw0ezXjwTTzoU-s3-51lhuDB

