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Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

2019. február 19-i, rendkívüli, nyílt ülésének napirendi pontjai 

 

 

Nyílt ülés: 

 

1./ Napirend 

 

a./ Az Önkormányzat 2019. évi költségvetése (1 db rendelet tervezet + 1 db határozati 

javaslat) (Az anyagot készítette a Közgazdasági Iroda, előterjeszti: Bárány Béláné 

irodavezető asszony) 

 

b./ A 2019. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet elfogadása (1 db rendelet-

tervezet) (Az anyagot készítette a Jogi Iroda, és a Közgazdasági Iroda, előterjeszti: Bárány 

Béláné irodavezető asszony) 

 

c./ Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek 

és saját bevételeinek megállapítása a tárgyévet követő három évre (1 db határozati 

javaslat) 

(Az anyagot készítette a Közgazdasági Iroda, előterjeszti: Bárány Béláné irodavezető 

asszony) 
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HATÁROZATOK FELSOROLÁSA 

 

 

 

224/2019. (II.19.) határozat A 2019. február 19-i rendkívüli közgyűlés napirendjének 

elfogadása 

 

 

225/2019. (II.19.) határozat Dr. Kovács László képviselő úr módosító indítványa a 

tételes, korosított szállítói állomány rendelkezésre 

bocsájtása kapcsán 

 

 

226/2019. (II.19.) határozat Cseri Tamás képviselő úr módosító indítványa a Hóvirág 

utcai beruházásra elkülönített 55 millió forint 

átcsoportosítására vonatkozóan 

 

 

227/2019. (II.19.) határozat Cseri Tamás képviselő úr módosító indítványa a 

Városüzemeltetési keret átcsoportosítására vonatkozóan 

 

 

228/2019. (II.19.) határozat Benkő Zsolt képviselő úr módosító indítványa a 2019. 

évi költségvetés előterjesztéséhez kapcsolódó határozati 

javaslathoz 

 

 

229/2019. (II.19.) határozata Döntés a 2019. és 2020. évi kórházfejlesztési beruházás 

végrehajtásáról 

 

 

230/2019. (II.19.) határozat Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből 

eredő fizetési kötelezettségeinek és saját bevételeinek 

megállapítása a tárgyévet követő három évre 
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RENDELETEK 

 

 

 

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

2/2019. (II. 21.) önkormányzati rendelete 

a 2019. évi költségvetéséről 

 

 

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

3/2019. (II.21.) rendelete 

a 2019. évi költségvetés végrehajtásáról 

 

 

 

 

  



6 
 

Dr. Márki-Zay Péter polgármester úr: Köszöntök minden jelenlévőt, elnézést kérek a 

néhány perces csúszásért, de egy óra előtt éppen csak fejeződött be a bizottsági ülés és ennek 

a javaslatoknak az átvezetése tartott ennyi ideig a kollegák számára, illetve egy kis technikai 

lehetőséget szeretnénk biztosítani majd a képviselő uraknak. ugye a wifi, ez volt a másik 

probléma, amit kezeltünk.  

 

Tisztelettel köszöntöm Önöket Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2019. 

február 19-i rendkívüli ülésén. Megállapítom, hogy a megválasztott 14 képviselő közül 12 

jelen van, kettő fő pedig bejelentette távolmaradását, Grezsa István és Szabó, Dr. Szabó Pál 

urak. Megállapítom, hogy a rendkívüli közgyűlés határozatképes és megnyitom azt.  

 

Szeretnék javaslatot tenni a napirendi pontokra, van egy darab nyílt és egy darab zárt ülésre 

előterjesztett napirendi pontunk, ami az egyebekhez tartozik. Tehát az egyetlen nyílt ülésre 

beterjesztett napirendünk három alpontból áll.  

 

Az a./ pontban. Az Önkormányzat 2019. évi költségvetése.  

 

b./ A 2019. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet elfogadása. 

 

c./ Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek és 

saját bevételeinek megállapítása a tárgyévet követő három évre. 

 

Felteszem a kérdést, hogy van-e valakinek hozzászólása, kérdése a napirendi pontokhoz? 

amennyiben nincs, ki az, aki elfogadja a napirendi pontokat, az emelje fel a kezét! Köszönöm 

szépen egyhangúan elfogadtuk a napirendet. 

 

Szavazás: 

 

  13 igen, egyhangú (A szavazásban 13 képviselő vett részt.) 

 

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

224/2019. (II.19.) határozata 

Tárgy: A 2019. február 19-i rendkívüli közgyűlés napirendjének elfogadása 

 

H A T Á R O Z A T 
 

1. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2019. február 19-i rendkívüli 

közgyűlés napirendjét 1 nyílt és 1 zárt ülésre előterjesztett napirenddel, az alábbiak 

szerint fogadta el. 

 

Nyílt ülés: 

1./ Napirend 

a./ Az Önkormányzat 2019. évi költségvetése 

b./ A 2019. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet elfogadása 

c./ Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek és 

saját bevételeinek megállapítása a tárgyévet követő három évre  

 

Zárt ülés: 

2./ Napirend 
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A 35/2019.(II.08.) Kgy. számú határozat módosítása (A Csongrád Megyei Kegyeleti Kft. 

ügyvezetőjének díjazása) 

 

A határozatot megkapja: 

1./ Tisztségviselők H.  

2./ SzMSz szerintiek H. 

3./ Irattár 

 

 

Dr. Márki-Zay Péter polgármester úr: Mivel rendkívüli közgyűlésünk van, ezért nincs 

lehetőség napirend előtti felszólalásokra, illetve interpellációkra. 

 

 

1/a. Napirend 

 

Az Önkormányzat 2019. évi költségvetése  

(1 db rendelet tervezet + 1 db határozati javaslat)  

Az anyagot készítette a Közgazdasági Iroda, előterjeszti:  

Bárány Béláné irodavezető asszony 

 

Dr. Márki-Zay Péter polgármester úr: Az 1/a. napirendi pontunk. Az Önkormányzat 2019. 

évi költségvetése. Van egy darab rendelet-tervezetünk és egy határozati javaslatunk. Felkérem 

Dr. Varga Ildikó jegyző asszonyt, hogy ismertesse a Pénzügyi Gazdasági Bizottság döntését! 

 

Dr. Varga Ildikó jegyző asszony: Tisztelt Közgyűlés! Bizottsági ülésen Kovács László 

módosító indítványa a következő volt: A tételes korosított szállítói állomány rendelkezésre 

bocsátását kéri a Pénzügyi Bizottság számára minden közgyűlés előtt utolsó hónap 30. 

napjáig, illetve február hónapban nyilván 28-áig az önkormányzat és az önkormányzat cégeire 

vonatkoztatva. Valamennyi bizottság elfogadta ezt a módosítást.  

 

Polgármester úr indítványa volt még 700 millió forint átcsoportosítása babakötvények 

fedezetére, átadott pénzeszközök rovatból az egymilliárd forintból, a kórház javára 

beállítottból. Ezt a bizottságok elutasították. 

 

Egyebekben az 1/a., b., c. pontok, napirendi pontok közül is valamennyit tárgyalásra 

javasoltak. 

 

Dr. Márki-Zay Péter polgármester úr: Köszönöm szépen. Felkérem Bárány Béláné 

irodavezető asszonyt, tegye meg a szóbeli előterjesztését!  

 

Bárány Béláné irodavezető asszony: Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Polgármester Úr! A 

Közgazdasági Iroda immár harmadik alkalommal készítette elő a 2019. évi költségvetési 

rendelet javaslatát, melyet a 2019. Költségvetési törvény alapján készítettünk el. 

 

Előzetesen az irodákkal, a szakirodákkal a feladatok tekintetébe és az intézményvezetőkkel az 

intézményi ellátás tekintetébe, a MÁK rendszerének mögfelelően kialakított Excell táblát 

küldtünk ki, amelyet mindenki a saját belátása szerint a szükségesnek ítélt feladatokat 

meghatározva hozzárendelték a szükséges pénzeszközöket. Ezt ugye egyeztettük. El kell, 

hogy mondjam, belső egyeztetés is több körös volt, mert nyilván elkezdődtek az álmodozások 

és egyre inkább közelítöttünk a realitások felé, mert ugye az önkormányzatunknak a 
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legnagyobb bevételi forrása, egyik legnagyobb bevételi forrása a központi költségvetésnek a 

támogatása, amely ebben az évben több mint 2 milliárd forintot biztosít.  

 

Ugye a másik nagy bevétele az a közhatalmi bevételekből adódó bevétel. És nyilván ezeknek 

a reális fölmérése mellett voltunk kénytelenek a kiadási előirányzatot is meghatározni. 

Próbáltunk racionálisan tervezni és, hát úgy gondolom, egy konszenzus alakult ki, ami alapján 

az intézmények működését is biztosítottnak látjuk ez alapján a költségvetés alapján.  

 

A figyelmükbe szeretném ajánlani, hogy a költségvetési rendelet, ez tulajdonképpen az 

előirányzatokról szól, az előirányzatoknak a felhasználási lehetőségét rejti magába, ami azt 

jelenti, hogy amennyiben a bevételi oldal teljesül, olyan arányban  és olyan mértékben tudunk 

természetesen kiadási oldalon is a teljesítéseket megvalósítani.  

 

Az eddigi évekhez képest azt gondolom, hogy ez a költségvetési év egy olyan sajátosságot 

hordoz magába, ami az elmúlt időszakban nem volt jellemző. Mégpedig az előző évek miatti 

visszafizetési kötelezettségünk mindenekelőtt prioritást élvez. A 2011.-12-es BM 

támogatásokra gondolok itt elsősorban, amelyeknek ugye kézhez kaptuk a határozatát, 

amelyben visszafizetési kötelezettséget állapítottak meg részünkre. Nyilvánvaló, hogy havi 

részletfizetést kellett, hogy kérjünk, és amelyet meg is kaptunk. Ez azt jelenti, hogy minden 

hónapban nekünk kötelezően szinte mindenekfelett elsősorban szinte a kötelezettségünk az, 

hogy ez a részleteket megfizessük, ugyanis, amennyiben ezzel mulasztásba esnénk, úgy egy 

összegben válnának esedékessé és nem köll elmondanom, hogy mekkora terhet jelentene az 

önkormányzatunkra.  

 

További nehézség, hogy az eddigi évektől eltérően elég jelentős mértékű adócsökkenés 

mértékével kellett terveznünk és ez mind nehezítette a kiadás-bevételi oldalnak az 

egyensúlyát.  

 

Én különösebben nem kívánok a költségvetés részleteiről beszélni, hisz azt gondolom, elég 

beszédes táblákat adtunk ki. Legesleginkább a konszolidált mérlegnek ajánlom a 

figyelmükbe. A konszolidált mérleget megnézzük, azt látjuk, hogy a működési kiadásokhoz a 

működési bevételek sem elegendőek. Tulajdonképpen már ott is hiány mutatkozik.  

 

Az önkormányzatnak ugye a központi költségvetésből elsősorban működési bevételei vannak, 

tehát a működési és kötelező kiadásaink mindenképpen prioritást élveznek. A felhalmozási 

kiadásokra csak azt követően kerülhet sor, kivéve ugye, ami állami, ami pályázati pénzzel 

biztosított, de az összes pályázaton kívül megvalósítandó fejlesztési kiadásokhoz további 

bevételekre lenne szükségünk. A prioritást ugye elsősorban a működést kell, hogy jelentse, 

azon belül is a kötelező feladatokat.  

 

Köszönöm szépen. 

 

Dr. Márki-Zay Péter polgármester úr: Köszönöm szépen. Felkérem Varga Jánosné 

könyvvizsgáló asszonyt, tegye meg észrevételeit. Köszönöm szépen. 

 

Varga Jánosné könyvvizsgáló asszony: Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Rendkívüli 

Közgyűlés! A 2019. évi vásárhelyi önkormányzatának számszaki és szövegesen előterjesztett 

és az Önök rendelkezésére bocsátott költségvetési anyagot megvizsgáltam, illetve az elmúlt 

időszakban háromszor módosult, ez a harmadik előterjesztésük. Így könyvvizsgálói 

véleményem olyan véleményt tartalmaz, ami tulajdonképpen az Önök rendelkezésére is 
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bocsátottam, amit rendelkezésükre bocsátottam, hogy a tárgyalások során a képviselő-testületi 

tagok részéről valóban megvalósult az, hogy a gazdálkodásért a képviselők felelnek, a 

jogszabályszerűségét még és annak betartásáért a polgármester úr. 

 

Nehéz helyzetben vagyok a véleményemmel. mert gyakorlatilag az Önök elé terjesztett 

költségvetés, ami jelentős a tárgyalások folyamán jelentős változáson ment át, mégis kialakult 

egy olyan helyzet, amiben az egyes meghatározott bevételi és kiadási rovatokon az előző 

évekhez viszonyítva jelentős tartalmi módosulások jelentek meg, tartalmi változások és a leírt 

és előterjesztett anyagban én minősíteni szoktam az egyes bevételi és kiadások realitását, azt, 

hogy hogyan fog realizálódni. Így eljutottunk arra a pontra ezen tárgyalások során, hogy ezen 

realitásoknak óriási szerepe lesz, hiszen a működési és az államtól kapott támogatások 

nagyságrendje és a közhatalmi bevételek, aminek közepes a realitása, olyan lényeges 

csökkentést vont maga után, az állami az nem csökkent, de annak a legbiztosabb ugye a 

befolyása. Ez egy biztos guruló forint, amiből azért a működlési feladatokat el tudja látni az 

önkormányzat. Ide tartozik a közhatalmi bevételeknek az a csökkenése, ami viszont jól 

megnyirbálta ezt a lehetőséget 240 millió forinttal. Valóban szükséges volt ennek az 

adóelemnek az átnézése és megfelelő módon történő változtatása, azonban ez a lehetőségeit a 

működési felhasználásnak nagyon-nagyon lényegesen befolyásolja.  

 

Ugyancsak fontos arról beszélni, hogy a működési célú költségvetési hiány és ….. amit ugyan 

az utolsó harmadik rovatban a konszolidált mérlegben az intézkedést a pénzmaradványban 

meg tudtuk tenni, így továbbra is hiány nélkül alkotta meg ez az önkormányzat a 

költségvetést.  

 

Jelentős nagyságrendet képvisel a felhalmozási célú támogatás, ami pályázati pénzek, ennek a 

forrását egy értelműen a finanszírozási bevételek, a maradvány tudja biztosítani. Jóval 

alacsonyabb mértékben határozták meg a felhalmozási bevételeket, ami tudjuk, hogy ingatlan 

értékesítéseket tartalmaz és a támogatások és a kölcsönök visszatérülésének a, mivel annak a 

realitása igen magas kockázatú, nehezen lehet majd vele számolni az év folyamán, hogy az 

amúgy is veszteséges cégektől bevételeket fog produkálni. 

 

A személyi és a munkaadókat terhelő költségek nagyságrendjét természetesen meghatározza 

mindig az a kvóta, ami tulajdonképpen az egyes munkakörök bérét jelentik.  

 

A dologi kiadásoknál is egy nagyon magas csökkenésről számolhatunk be az előző évekhez 

képest.  

 

Az egyéb működési kiadásoknál támogatásoknál, kölcsönöknél azt a szintet tartalmazza a 

költségvetés, ami tulajdonképpen ebben az évben várható, illetve kötelezően megjelenik. 

Jelentős kérdés a beruházások nagyságrendje, aminek a forrása pályázatokból biztosított.  

 

A felújításokra vonatkozóan is egy jelentős csökkenés van, azonban ennek a forrását is a saját 

erőből kell többnyire meghatározni.  

 

Egyéb felhalmozási kiadásoknál és a támogatási kölcsönöknél elhangzott az iroda vezető 

asszony részéről a kórház hotelszolgálatának, illetve kórtermeknek felújítására átadott 

pénzeszköz értéke, ami jelentős mértékű. Az egymilliárd húszmilliós forint nagyságrendben. 

Az átadott pénzeszközök nagyságrendje egyéb belső tartalmi sem a szöveges, sem az egyéb 

nem tudott előkészítettként a szövegesbe bekerülni. Ennek a nagyságrendje és a műszaki 

előrehaladástól függően bizonyára a számításokkal még alá lesz támasztva.  
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Az egymilliárd húszmillió forintos nem kötelező feladat jelentősen megnövelte az előző 

évekhez viszonyított nem kötelező feladat értékét.  

 

A kigazdálkodása és a végrehajtása jelentős teher az önkormányzat számára, annál is inkább, 

mivel az egyeztetések során, ami az elmúlt két közgyűlésen megtörtént a testület részéről a 

javaslatokkal egyidejűleg. Nem javasolt hitelfelvétel és számomra pont a működési kiadások 

finanszírozásánál nem véletlen, hogy kitalálták a rulírozó hitelkört, mert az a működésnek 

komoly segítséget ad azokra az időpontokra amikor a bért kötelező fizetni, illetve kell fizetni 

és ugyanabban az időpontban például a helyi adóknál ami március 15 és szeptember 15, 

december 20-ai kiegészítés és a május hipa bevallási befizetési időszaka átmenetileg 

forráshiányt is jelent, a rulírozó hitel ezt a célt szolgálja, amit ugyan évvégén vissza kell 

fizetni. 

 

Mindezeket figyelembe véve egy olyan költségvetés végrehajtásával állunk szembe, aminél a 

gazdálkodásnak jelentős szerepe van, azon kívül továbbra is igaz a takarékos gazdálkodási 

kötelezettség. 

 

A dologi előirányzatoknál amennyiben a forrás nem áll rendelkezésre, szállítói kötelezettség 

is változhat, erre határozati javaslatként jelent meg a Pénzügyi Bizottság előtt és a testület 

előtt is, hogy a szállítói tartalmat eddig is figyelte a Közgazdasági Iroda, de a továbbiakban az 

Önök tájékoztatására is kíváncsiak és ez fontos kérdéssé vált.  

 

A tartalékképzésnek alacsony mértéke jelentkezik a költségvetésben, és a jogszabályi 

előírásoknak ez az előterjesztés megfelelt, továbbra is javaslom a megtárgyalását, illetve 

elfogadását ennek a költségvetésnek. A jogszabályi előírásoknak megfelelően a rendelet-

tervezet is elkészült, és elkészült az a kitekintő határozat, ami a hitelfelvétel és a három év, a 

követő három évnek a tulajdonképpen a hitelterhével összefüggésben ugye a saját bevételek 

50 %-át nem haladhatja meg az a kötelezettség, ami tulajdonképpen hitelből és egyéb 

kötelezettségből terheli az önkormányzatot. 

 

A független könyvvizsgálói vélemény újra szeretném megerősíteni azt, a gazdálkodás az, ami 

a nagyon lényeges kérdés, mert szűkek a bevételi oldal és a kiadási oldalon is jelentkezhet 

majd újabb igény, ami a bevételek nem túl magas, vagy tartalékot nem tartalmazó 

bevételeknél a gazdálkodásra nagyon oda kell figyelni.  

 

a 18.926.890.000 forintos bevételi és kiadási előirányzattal megalkotott költségvetést 

elfogadásra javaslom. Hiány nélkül alkották meg a költségvetést, ami a stabilitási törvény és 

az egyéb törvények alapján fontos tétele ennek a költségvetésnek. 

 

Kérem a költségvetés megtárgyalását és az előterjesztésnek megfelelően újabb gondolatok, 

vagy pedig az elfogadását javaslom. 

 

Köszönöm szépen. 

 

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

asszonynak a véleményét és annak az előadását. Szeretném megkérdezni Dr. Kovács László 

képviselő urat, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnökét, hogy kíván-e észrevételeket tenni, 

hozzá szólni.  
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Dr. Kovács László képviselő úr: Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Ahogy azt a 

bizottsági ülésen is mondtam, ez a mai költségvetési rendelet hosszas többszöri előzetes 

pénzügyi, gazdasági és politikai tárgyalás, konszenzusok eredményeként kerülhet a mai napon 

megtárgyalásra. Már volt, vagy voltak módosító indítványok. Nem szeretnék elébe menni az 

esetlegesen még ezután következő módosító indítványoknak. Mindazonáltal a Pénzügyi 

Gazdasági Bizottság elnökeként muszáj, hogy néhány elemére a költségvetésnek rávilágítsak 

és rámutassak.  

 

Hat nap múlva egy éves évfordulója, jubileumi lesz az időközi polgármester választásnak. Az 

azóta eltelt közgyűléseken és néha több alkalommal is alkalmunk és módunk volt szembesülni 

azzal, hogy az előző FIDESZ-es önkormányzati vezetés 2011. óta görget maga előtt 850-60 

milliós tartozást a BM felé, amelyet a város fejlesztési forrásokként kapott és ezt működési 

célokra használta fel a város. Egy évig vártam arra, hogy erre a tévedésre majd valamikor 

valahogy polgármester úr rájön, de most csak kénytelen vagyok elmondani, hogy ezt a pénzt 

ezekben az években 2011., ’12., ’13-ban a város a BM-től nem fejlesztésre, hanem 

működtetésre kapta és mivel a működtetési pénz kiadások a megkapott összeget nem 

fedezték, így ezt a város fejlesztésre fordította. Nem arról van szó, hogy valaki házat akar 

felújítani és erre pénzt kap, és elmegy a kocsmába megebédelni, vagy leissza, fordítva, itt 

működésre kapott pénzt épített be és fejlesztett a FIDESZ-es önkormányzat. Mellesleg a város 

akkor pénzügyi-gazdasági irodájának vezetői a BM-el folyamatos, állandó és rendszeres, nem 

is reménytelen tárgyalásokban voltak, hogy ezt a pénzt a hivatkozásokkal, amit az előbb 

elmondtam, valamilyen formában jóváírják, és az nem kell, hogy kifizetésre kerüljön.  

, 

Többször hallottuk azt, hogy a FIDESZ-es önkormányzat költségvetése, a képviselő-testület 

költségvetése tele volt fiktív bevételi forrásokkal és sok-sok milliárd forint összegben. Most a 

könyvvizsgálói véleményben is szembesülhettünk azzal, hogy ez a jelenlegi költségvetés a b5, 

b6 és b7-es rovatokban számos magas kockázatú bevétellel számol, illetve tervez, amely 

nyilvánvalóan szintén ebbe a kategóriába sorolható.  

 

Nem nagyon tudom értelmezni azt a második oldalon megfogalmazott egyébként a 

költségvetés szöveges magyarázatában nem először és itt egyetlen alkalommal visszatérő és 

nem a pénzügyi gazdálkodási számsorokat analizáló magyarázó kitételre, hogy ez a 

költségvetés nem kedvező gazdasági feltételek között született meg. Nem tudom mire vélni és 

értelmezni ezt a kitételt, hiszen ország-világ tudja, hogy a pénzügyi világ, hitelintézetek 

Magyarország gazdasági teljesítőképességét a korábban tervezettnél messze magasan 

értékelik, várható a forintnak a felértékelése is, tehát, az ország pénzügyi helyzete és itt az 

anyagban szereplő alacsonyabb állami támogatással szemben közel hatvanmillió forintot 

meghaladó előző évi támogatás az önkormányzatnak, ez 2,9 százalékkal haladja meg az előző 

évit.  

 

Ugyanitt szerepel az anyagban, hogy az EU forrásból finanszírozott források előre leutalt és 

fel nem használt összegeit a MÁK-nál vezetett számlára át kell utalni. Miért nem kerültek 

ezek megvalósításra ezek a pályázatok? Ott szerepel ugyanaz, hogy ’18-ban igyekezett az ön 

kormányzat minél több pályázatot benyújtani. Én megkérdezném, hogy mennyi pályázatot 

nyújtott be ’18-ban az önkormányzat, ebből mennyit nyert meg? A többit miért nem? Mennyi 

a lehívható előleg az előző évekhez képest ezekre a pályázatokra?  

 

Csengetés hallatszik. 
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Szerepel az anyagban a harmadik oldalon, sajnálom, de mint a Pénzügyi Bizottság elnöke, 

kénytelen vagyok az anyaggal kimerítően foglalkozni és mindenki, aki elolvasta, vette a 

fáradtságot, hogy elolvassa ezt az anyagot, azért is tudja, hogy én miről beszélek. ’17-ben 

huszonnégy alkalommal 3.294.920.000 forint közbeszerzési eljárás történt. ’17-ben. ’18-ban 

azt írja az anyag, ’18-ban is több közbeszerzési eljárás történt. Ez egy határozatlan számnév. 

Az egynél a kettő is több. Nem tudjuk,hogy mennyi volt tavaly a közbeszerzési eljárás, de azt 

megállapítja az anyag, hogy sem a ’17, sem a ’18 évben, egyik évben sem volt ezek ellen az 

eljárások ellen egyetlen egy támadás, vagy kifogás sem. Így pláne nem érthető az, hogy a 

kampányidőszakban, majd azt követően is a FIDESZ-es városvezetés adminisztráció 

korrupció, hűtlen kezelés, sikkasztás, satöbbi vádjaival kapcsolatban hogy állnak meg ezek a 

mostani költségbe beletett kijelentések?  

Volt-e egyáltalán pénzügyi, gazdasági, ügyészségi feljelentés és, ha igen, mennyi volt, 

mennyit fogadtak be, és mennyit nyertek meg ebből a jelenlegi önkormányzat beadványai?  

 

Természetesen vannak apróbb tárgyi tévedések is, amelyek említésre nem méltóak. A 12. 

oldalon 279 lakosság fővel való csökkenés miatt az önkormányzat működésére 916-000 

forinttal kevesebb költségvetési pénz jutott, ugyanakkor a 17-es oldalon a kulturális 

támogatásnál már 275 fővel kevesebb lakosság számra 330.000 forinttal kevesebb 

támogatásról írt. El kéne dönteni, hogy 275, vagy 279 lakossal csökkent a város lakosság 

száma, ami alapul vehető. 

 

A következőkben a 22-es oldalon van egy táblázat, amely a közhatalmú bevételek tételeit 

tárgyalja. Ez a táblázat gyönyörű számadatokat tartalmaz, csak se a táblázat színébe, az 

oszlopok tetején nem szerepel ez, hogy ez milyen egységben van föltüntetve, hogy krumpli, 

padlizsán, vagy ezer forintok ezek az ott feltüntetett számadatok. Nyilvánvalóan, aki 

pénzüggyel, gazdasággal foglalkozik, azok számára azért ez értelmezhető, de azért azt 

mégsem engedheti meg egy megyei jogú város pénzügyi, gazdasági vezetése, hogy ennyire 

hát pongyola módon kezeljen ilyen komoly és nagyon fontos adatokat.  

 

Huszonhatodik oldalon a 70 év feletti személyek 6/2015-ös rendelet szerinti támogatása 

30000 forint/év, az előző évi igényhez képest alacsonyabb összegben 30.000 forintban került 

meghatározásra. Tehát, harmincezer forint kevesebb, mint 30000 forint tétel szerepel az 

anyagban. Én magam nem tudok a két harmincezer forint között különbséget tenni.  

 

A 27. oldalon korábbi igen, időszak tételeit illetően az előbb már említésre került BM számára 

az elmúlt évben is, ahogy említettem többször a közgyűlés FIDESZ-es frakciója részére 

ismertetett fizetési és számlázási kötelezettségek miatt számos közgyűlési határozattal 

elfogadott beruházást, így a Járható Vásárhely Programot sem hajtotta végre. Ez a 

nyolcszázhatvan valahány millió forint szerepelt tavaly is, szerepel az idei költségvetésben is. 

Szeretném megkérdezni, hogy mennyi pénz került az elmúlt évben kifizetésre? Ha igen, miért 

szerepel ez az ideiben, hiszen és  hogy és miként értelmezendő ez a pénzösszeg ennek a 

kifizetése, tartalékolása, illetve bizonyos fejlesztési feladatok elmulasztása, illetve erre való 

hivatkozással? 

 

Köszönöm szépen.  

 

Dr. Márki-Zay Péter polgármester úr: Köszönöm szépen Kovács László úrnak a 

hozzászólásait. Nagyon tartalmas hozzászólás volt. Nagyon örülök, hogy ezt itt beszéljük 

meg. Nagyon szívesen írásban is adok választ. Nyilván az, hogy a 26. oldalon a 30.000 forint 
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az a harmincezerhez hogyan viszonyul, azt most helyből nem tudom megválaszolni, nem én 

készítettem az anyagot, de ezeket is meg fogjuk nézni. Köszönjük ezeket az észrevételeket. 

 

Hat nap múlva egy éve volt időközi választás Hódmezővásárhelyen és ezért most egy év után 

tartotta fontosnak elnök úr kijavítani néhány tévedést. Én szeretném még mindig felhívni a 

figyelmét arra, hogy soha nem azt mondtam, hogy a BM támogatás, amivel nem sikerült 

elszámolni és ezért most visszafizetési kötelezettségek vannak, hogy az fejlesztési pénz lett 

volna. Abban az időszakban ez működésre érkezett és utána 2016-tól kezdve fejlesztésre 

érkezett nagyjából hasonló összegű pénz minden év végével decemberben. Amiért 

valószínűleg ez a félreértés fölmerült elnök úr részéről, az az, hogy itt valóban volt 

fejlesztésre érkezett és működésre felhasznált pénzek, ezek az európai uniós pályázatokra 

elkülönített számlára általunk visszatett 460 millió forint, ez fejlesztésre jött és működésre 

használta fel a korábbi városvezetés.  

 

Illetve a Modern Városok Program keretében 1,6 milliárd forint érkezett hasonló módon, amit 

ugye nem kellett elkülönített számlára visszategyünk, de aminek a nagyobb része évvégével 

meg volt. Mert ugye egy részét már kifizettük, néhány százmillió forintot és úgy emlékszem, 

hogy 1,3 millió forintnyi pénz megvolt belőle évvégével. Tehát, nagyrészt ezt az 

összességében több mint kettő milliárd forint működésre felhasznált pénzt ezt sikerült pótolni 

a tavalyi évben. Ami nagyon komoly eredmény.  

 

A Belügyminisztérium által visszakövetelt összeggel kapcsolatban, ott volt egy egymilliárd, 

hatmilliós követelés még tavaly februárjában, tehát, még az Önök előző városvezetése idején, 

amelyet sikerült egy féléves kemény munkával 420 millió forintra lecsökkenteni, és most 

ennek a négyszázhúszmillió forintnak az ütemezett visszafizetése indul el az idei évben. Az 

korábban működésre kapott összegek voltak, csak sajnos az a baj, hogy nem a részletezett és 

általunk megadott, vagy Önök által megadott célokra költötte el a város és ezért kellett 

visszafizetni ezeket az összegeket, illetve az elszámolás nem volt megfelelő. Úgyhogy a 

belügyminisztériumi tárgyalások, amit Ön említett, hogy Önök el tudták volna kerülni, hogy 

ezt vissza kelljen fizessék, éles bizonyíték van arra, hogy nem sikerült Önöknek. 2017-ben 

közel 800 millió forintot kellett és vissza is fizetett a város, tehát, a 2017-ben Önök nem 

tudták elérni, hogy nyolcszázmillió forintot ne kelljen visszafizetni a BM-nek, akkor miből 

hihetnénk azt, hogy Önök ezt tavaly meg tudták volna csinálni, amikor még az 1 milliárd 

hatszázmillió forintot se tudták egy fillérrel se csökkenteni tovább. Ezt már mi csökkentettük 

le 420 millió forintra. tehát, 580 millió szoktam mondani, ott már egyből nyert a város azáltal, 

hogy új vezetőt választott.  

 

Fiktív bevételekkel kapcsolatosan Ön teljesen jól mondja, hogy ezekért én kritizáltam az 

előző vezetést és abban is igaza van, hogy könyvvizsgáló asszony most is megérezte, hogy 

vannak olyan tételek, amik magas kockázatú tételek. Ez ugyanaz, amiért én kritizáltam 

Önöket. A különbség a nagyságrend. Ezekre ugyanis azért van szükség, én is elfogadtam, én 

is megtanultam, hogyha év végével bizonyos feladatokat el tudunk indítani belőle egyáltalán, 

hiszen, hogyha nincsen előirányzat, akkor pályáztatni sem tudunk, ezért bukott tavaly a város 

húszmillió forint támogatást, mert Önök kivették Hegedűs Zoltán javaslatára kivették az 

előirányzatból is a mi részünket, a negyvenhárom millió forintot a Varga Tamás Általános 

Iskola ebédlőjének a felújításából. Ha ott lett volna ez az előirányzat, még ha, a párja egy 

magas kockázatú bevétel is, akkor tavaly lehetett volna elindítani az építkezést és az idei 

évben került volna úgyis csak kifizetésre. Tehát, a tavalyi költségvetést ténylegesen nem 

terhelte volna. Ezeknek a pénzeknek a nagyságrendje azonban nem mindegy.  

 



14 
 

Tavaly 24 milliárdos mérleg főösszegünk volt, ami mostani 18-19 milliárdhoz képest, és 

ebből nyolc milliárd forint nem érkezett be. Jó. Tehát, elsősorban az az egyensúlytalanság az, 

amit kifogásoltam és nyilván ezt továbbra is fenntartom, hogy az nem volt egy jó 

költségvetés.  

 

Az ország pénzügyi helyzetébe én nem mennék bele, de nyilván egy egész estés vitát 

rendezhetnénk erről, valószínű, nem mindenben értenünk egyet. Nagyon sok pozitív 

eredménye van egyébként a FIDESZ kormánynak ezeket én mindig el fogom ismerni. Pont a 

költségvetés területén egyébként általában is fegyelmezett gazdálkodás jellemezte az 

országot, úgyhogy ez egy pozitív dolog.  

 

Hogy mennyi pályázatot nyújtottunk be és mennyit nyertünk, erről az évértékelő 

beszámolómban pontos számot adtam. Ennek kapcsán amire szeretnék emlékeztetni az az, 

hogy mivel 2016-17-ben, sőt, ’15, ’16, ’17-ben a Modern Városok Program keretében a 

megyei jogú városok úgyis, mint Hódmezővásárhely, amely utolsóként írta alá ezt a 

megállapodást Orbán Viktor miniszter úrral, olyan összegű támogatásokat kaptak, hogy 

gyakorlatilag a TOP-os forrásokból ezek a városok egyszerűen ki voltak zárva. Tehát, tavaly 

nem is lehetett pályáznunk. Úgy emlékszem összesen öt olyan pályázat volt, ahova lehetett 

pályázni, ebből négyre be is adtuk, ha jól emlékszem, talán egyre nyertünk. Nem, ezek közül 

egyben sem nyertünk és akkor a nem TOP-os forrásokból,…….. 

 

Mucsi László irodavezető hangját lehetett hallani. 

 

Dr. Márki-Zay Péter polgármester úr: ….ja, bocsánat, egy nincs még elbírálva, lehet, hogy 

azt se fogjuk megnyerni, de mindenesetre a többit azt már tudjuk, hogy nem nyertük meg és 

ezen kívül voltak pályázatok. Azok közül nyertünk is támogatásokat és a többi.  

 

Említettem Önöknek azt is már, hogy például két 15 milliós értékű elektromos autó 

beszerzésére nyertünk forrást most megyei jogú városként, vagy az MLSZ közvetítésével 

négy darab ovi foci pályát építünk. Tehát, vannak továbbra is olyan pályázatok, ahol 

Hódmezővásárhely sikeresen szerepel és a fejlődés nem fog megállni természetesen a már 

korábban említett M...-s, illetve Európai Uniós forrásokat is használjuk fel folyamatosan.  

 

Amit én szoktam mondani ugye Ön kérdezi, most ez a szám természetesen nincsen előttem, 

de még egyszer mondom, ha az évértékelőmet ha nézik, meghallgatják, akkor a pontos számot 

megnézhetik belőle, amit említettem én, hogy 2017-ben befejezett beruházás hatszázmillió 

forint volt, 2018-ban 5,4 milliárd forint, azaz kilencszer több befejezett beruházásunk volt. 

Nagyon szépen fejlődött a város tavaly és az idei évben is fog hála ezeknek a forrásoknak. 

Szerettem volna, ha még jobban fejlődik a város, de Önök azokat a fejlesztési projekteket 

sajnos kivették ebből a költségvetésből, azt gondolom a vásárhelyiekkel együtt én is nagyon 

sajnálom, hogy például a szennyvíztelep melletti út nem fog elkészülni, vagy a mártélyi 

tanösvényt nem fogjuk tudni felújítani. Számomra ezek fontosabbak lettek volna, mint 

mondjuk a kórháznak átadni újabb pénzeszközöket.  

 

Ön érdeklődött, hogy milyen korrupciós eseteket tártunk föl, vagy korrupciógyanús eseteket 

és történtek-e feljelentések ebben az ügyben? Hát erről elég sokat beszéltünk már. Szeretném 

megnyugtatni, hogy bár nincs szakavatott személyzet a Városházán, aki ezzel foglalkozott 

volna, de amikor Önök valamit kifogásoltak és ennek kapcsán megvizsgáltuk és ott hasonlóba 

botlottunk, akkor természetesen a feljelentéseket szükséges esetben mindig megtettük.  
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Szeretném említeni Önnek nyilván itt a boros ládák esetét, vagy az a menetlevél, ami a 

légvonalnál is rövidebb utat ismert Kozármislenybe. Megemlíteném az önkormányzat 

tulajdonában lévő, de elbirtokolt, elkerített közútnak az esetét. A repülőjegyeket és annak a 

biztosításának az esetét, vagy a Szeretem Vásárhelyt esetét, ahol szintén tettünk feljelentést is 

az Európai Mobilitási Héten a város pénzéből népszerűsítette magát egy akkor még sem 

jegyzett egyesüket, Szeretném megjegyezni Önöknek, hogy megbízási szerződéseket 

mondtunk föl és tettünk feljelentést a rendőrségen tiltott pártfinanszírozás ügyében. Ezeket 

egyébként tudomásom szerint az ügyészség fogja vizsgálni.  

Lakás eladásokkal kapcsolatban tettünk nem olyan régen úgy szintén egy feljelentést, 

úgyhogy azt gondolom, itt hasonlóképpen esetleg gyanúsítotti kihallgatás is várható. Úgyhogy 

vannak, ne nyugtalankodjanak. Természetesen a feltárt esetekben mindig, amikor kötelező, 

akkor mi megtesszük ezeket a feljelentéseket. Nagyon sok esetben egyszerű kapacitáshiány 

miatt még ilyet nem tettünk. Amikor oda fogunk érni, természetesen mindig, amikor kötelező, 

meg fogjuk tenni ezeket a feljelentéseket. 

 

Hivatalos statisztikákra kérdez rá. Kétszázhetvenöt, vagy 279 volt mondjuk a lakosságszám 

csökkenése, én azt gondolom, ez megint tény kérdése. Tehát, erről vitatkoznék. Nem érdekes. 

 

Végezetül Ön kérdezte a Járható Vásárhely esetét. Magam is osztom azt az aggodalmat, hogy 

ez a program nem halad, ennek az egyetlen oka az volt, hogy nem jött be nyolcmilliárd forint 

a tavalyi költségvetésbe. A számot viszont szeretném pontosítani, 860 millió forintot említett. 

Ennek a tavalyi költsége mára, amikor elfogadtuk ezt a javaslatot közösen, akkor 1,16 

milliárd forint volt, azóta az idei költsége 1,6 milliárd lenne. Az Önök költségvetési 

javaslatában egyébként szerepelhetne, de egy 150 millióról 300 millió forintos emelést Önök 

elfogadtak, majd egy 330-ról történő 300-ra csökkentést is elfogadtak ugyan ezen soron. 

Tehát végül az Önök javaslatára itt 300 millió forint szerepel a teljes Járható Vásárhely 

Program 1.6 milliárdos költség igényével szemben. Én támogatom továbbra is, és amennyi 

pénzünk marad az Önök által itt hagyott adósságok visszafizetés után, abból mi leginkább 

utakat szeretnénk építeni, amiben teljesen egyetértünk. Köszönöm szépen.  

 

További kérdések, hozzászólások? Nagy Ernő képviselő úr. 

 

Nagy Ernő képviselő úr: Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Csak néhány 

észrevételt szeretnék tenni a költségvetéshez. Mindenekelőtt hadd hivatkozzak a 

könyvvizsgáló asszony megállapításaira. Én végigolvastam ezt az anyagot többször, hiszen 

harmadszor foglalkozunk vele. Maximálisan egyetértek a könyvvizsgáló asszony 

megállapításaival. Tiszta, világos, egyértelmű volt azt hiszem minden gondolata, minden 

megállapítása.  

 

Néhány dolgot szeretnék kiemelni és tisztelettel az Önök figyelmébe ajánlani azért is, mert a 

szumma mondanám ezt a költségvetést minek minősíteném, azt mondjam, hogy ilyen karcsú, 

ilyen szerény költségvetést, amióta én képviselő, én találtam egyszer sem. Rapcsák András 

idejében volt egy úgynevezett válság költségvetésünk, de az sem volt ilyen kemény, ennyire 

szerény.  

 

Elhangzott korábban bizottsági ülésen addig nyújtózkodjunk, ameddig a takarónk ér. 

Szerintem most már a lábunk …… is kint van, annyira nyújtózkodunk, hogy ebből a 

költségvetésből. Megmondom miért. Hogyha megnézzük a saját bevételeinket, közhatalmi 

bevételeinket, akkor ez több mint 630 millióval kevesebb, mint az elmúlt évben. Ennyit 

prognosztizálunk. Remélem, ez is be fog jönni, de itt is megjegyzem, ismét csak utalok 
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könyvvizsgáló asszonyra, ez is magas kockázatú. Még nem biztos, hogy be fog jönni. Tehát, 

ez a két tételből adódik döntően, ugye a telekadóból és az építményadóból. Amit közösen 

eldöntöttünk, hogy ezt csökkentjük, illetve meg is szüntetjük. 

 

Hivatkozhatnék arra, hogy az elmúlt években keletkezett adósságok nagyon komoly terhet 

jelentenek az idei költségvetésben. Rettenetesen komoly terhet. Tehát, ezek után az én 

megállapításom, a térdünk is kint van a takaró alatt, ez nem olyan rettenetesen nagy túlzás.  

 

És még egy dolog, amit a Pénzügyi Bizottság elnöke említett, Kovács képviselőtársam, hogy 

a központi költségvetésből leutalt, vagy leutalandó összeget 2,9 százalékkal nő. Ez 60 

egynéhány milliárd forint, millió forint. Na, most engedtessék meg egy megállapítás. Ha 

büszkén mondjuk azt és el is fogadom, hogy a magyar gazdaság most dübörög és 5 %-os a 

növekedés körülbelül, akkor én ezt keveslem. Tehát, akkor nem 2,9 %-ot kellett volna, vagy 

kellene, hogy kapjunk a költségvetésből, hanem ennél többet, hiszen, ez jelenleg úgy tudom, 

körülbelül három százalékosra tervezik az inflációt. Hát az infláció mértékét sem éri el. Jó, 

tudom, nyilvánvaló, évközben lehet majd pályázni különböző forrásokra, majd a központi 

költségvetésből leutalásra kerül, és itt szeretném felhívni a figyelmet a város vezetésének, 

hogy erre nagyon figyeljünk oda. Tehát minden adódó alkalommal pályázzunk, minden 

adandó alkalommal kérjünk segítséget a központi költségvetésből. Ezt a jelenlegi 

költségvetésünket elfogadom, de a megjegyzéseimet fönntartom, hogy ez nagyon-nagyon 

kacsú költségvetés. És tisztelettel kérem minden képviselőtársamat, hogy mindenki a maga 

helyén, maga módján, maga lehetőségeihez mérten tegyen meg mindent azért, hogy minél 

több forrás érkezzen a városba annak érdekében, hogy biztosítani tudjuk a működését a 

városnak. Köszönöm szépen. 

Dr. Márki-Zay Péter polgármester úr: Köszönöm szépen. Alpolgármester asszony kíván 

szólni. 

 

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

Elsőként én a köszönettel szeretném kezdeni, ez két irányú. Az egyik köszönet, illetve hát 

mind a két köszönet a Közgazdasági Iroda dolgozóira, illetve a hivatal munkatársaira 

vonatkozik. 

 

Az egyik az, hogy büszke vagyok arra, hogy a tavalyi évben az Önök által említett és 

könyvvizsgáló asszony által említett rulírozó hitel a tavalyi évben nem került felhasználásra. 

Erre szeretném elmondani, hogy hosszú-hosszú évek óta nem volt példa. Másfél milliárd 

forintos likvid hitel folyamatosan kihasználásra került 2008-ban sikerült e nélkül a város 

likviditását megőrizni. Így ugye ez költségébe se került akkor az önkormányzatnak és a 

rendelkezésre állásért nem kellett fizetni. Én ezért szeretnék köszönetet mondani a 

kollegáimnak.  

 

Szeretnék azért köszönetet mondani, mert bár Önök folyamatos kritikával illetik a hivatal 

működését és Kovács képviselőtársam elmondta, hogy hosszú politikai, pénzügyi vita előzte 

meg, én ezt nem hosszú politikai, pénzügyi vitának, hanem inkább egy szappanoperának 

jellemezném. Ugyanis az egész testületből kettő fő volt az egész FIDESZ frakcióból jelen. 

Hegedűs Zoltán frakcióvezető és Cseri Tamás, akik még képviselőtársam, akik azt is 

elfelejtették akkor, hogy szóljanak, hogy nem lesznek meghiva egy délután rendezvényre, 

amikor találkoztunk. És ott gyakorlatilag a folyamata az volt, hogy bejelentették egy 

módosítási kérelmet a kollegáim ezt a következő napra gyakorlatilag teljesítették, ezt 

felrúgták a következő napi bizottsági ülésen, majd belengették egy pénteki rendes 

közgyűlésen szintén egy módosítással. Jött a következő hét, ott később Cseri Tamás ugye 
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írásban is benyújtotta a FIDESZ frakció módosítási javaslatait és ezt a kollegáim szintén 

megcsinálták. Egy hang nélkül elkészítették, ügyelve azokra a határidőkre, ügyelve azokra a 

határidőkre, amelyre az elmúlt években szintén nem volt példa, hogy pontosan 5 

munkanappal, vagy egy héttel megelőzően a tárgyalás előtt a képviselők megkapják az 

anyagot. És én ezért szeretnék ennek a hivatalnak köszönetet mondani, hiszen Önök sokszor 

úgy döntenek, hogy azt, ami letett anyag, ami nem volt ismeretlen az elmúlt években, 

mindannyian tudjuk, az se volt ismeretlen, hogy tárgyalás előtt kaptunk meg egy anyagot, 

most Önök nagyon odafigyelnek arra, hogy még véletlenül se legyen ilyen. Ezt tiszteletben 

tartjuk és én szeretnék köszönetet mondani a kollegáknak, hogy sokszor 24 órájuk sincs arra, 

hogy módosításokat megcsináljanak.  

 

Működés, fejlesztés. Itt polgármester úr tisztázta, hogy a fejlesztési pénzeket, tehát, amiket a 

BM-től kaptuk, nem fejlesztésre kaptuk akkor, hanem működésre. Hiányoltak feljelentéseket. 

Én is joggal kérdezem meg és lesz következménye, hogyha egymilliárd forinttal egy 

városvezetés nem tud elszámolni és azt vissza kell fizetni, akkor annak nincs felelőse? Ma 

Magyarországon, amikor valaki a NAV felé énem tud elszámolni, akkor annak nincs felelőse? 

Úgyhogy ne aggódjon képviselő úr, lesz felelőse, csak idő kérdése, hogy az meglegyen. Mert 

elfogadhatatlannak tartom,… 

 

Felhangzik a taps. 

 

….azt, hogy lekérnek, több milliárd forintot kap a város, akkor legalább úgy számoljanak már 

el vele, hogy az stimmeljen, és ne kelljen egymilliárd forintot az adófizetők pénzéből 

visszafizetni.  

 

Jó. Köszönöm szépen. 

 

Dr. Márki-Zay Péter polgármester úr: Köszönöm szépen. További hozzászólások. Cseri 

Tamás és utána Hegedűs Zoltán képviselő ura! 

 

Cseri Tamás képviselő úr: Tisztelt Közgyűlés! Annak azért van bája, amikor Zuschlag 

Andrea beszél elszámoltatásról.  

 

Nevetés hallatszik. 

 

De térjük vissza a költségvetéshez. Ebben az évben 25 millió forint lett általános tartalékba 

beállítva. Ez, csak hogy viszonyítani tudjuk a tavalyi évben 300 millió forint volt. Tehát, ezt a 

huszonötmillió forintot mi nagyon kevésnek tartjuk. Ezért azt szeretném kérni, hogy a 

városüzemeltetési sorról, ahol 600 millió forint van, 100 millió forintot helyezzünk általános 

tartalékba, illetve a k6-os rovatban a Hóvirág utcai lakások felújításán, ha jól emlékszem, 55,8 

millió forint van, mi itt beszélgettünk erről és mi úgy tudjuk, hogy ezek már egyébként ki 

lettek, el van számolva ez az 55.8 millió forint. Tehát, mi ezt is szeretnénk általános tartalékra 

rakni. Természetesen, hogyha kiderül, hogy rosszul emlékszünk és az az elszámolás nem 

történt meg, erre szükség lenne a Hóvirág utcai lakások miatt, akkor akár már márciusban 

visszaraknánk, de szeretnénk látni ezeket a számlákat, hogy ez hogy történt?  

 

Tehát, akkor még egyszer, a 25 millió forint általános tartalékot szeretnénk növelni 600 millió 

forint városfejlesztésből 100 millió forinttal és ezt azt 55,8 millió forintot is általános 

tartalékba szeretnénk rakni és ezt majd később akkor szintén a közgyűlés tudna dönteni, hogy 
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amennyiben mondjuk a városüzemeltetéshez kell visszacsoportosítani belőle, akkor ezt meg 

fogjuk csinálni.  

 

Még az előző vitával nem alpolgármester asszony, hanem az az előtti polgármesteri válaszban 

az elején már többször előkerült ez a városüzemeltetés és fejlesztés kontra gyakorlatilag, hogy 

vagyis nem is városüzemeltetés, hanem bocsánat, működés. Ez már többször elhangzott a 

közgyűléseken. Gyakorlatilag egy olyan summázatot adott polgármester úr, amennyiben én 

jól értem, de majd meg szeretném kérdezni, hogy én ezt jól értem-e, erről egy véleményt 

hallani, hogy Ön szerint mi a ’18-as, vagy ’17-es évben általánosan jellemző volt a mi 

általunk vezetett városvezetésre, hogy működési pénzeket csoportosítottunk…. 

 

Dr. Márki-Zay Péter polgármester úr: Fordítva.  

 

Nevetés hallatszik. 

 

Cseri Tamás képviselő úr: Tehát, mi azt állítjuk, …. 

 

Dr. Márki-Zay Péter polgármester úr: Fejlesztésről csoportosítottak át működésre.  

 

Cseri Tamás képviselő úr: ….igen, ezt szerettük volna kérni. Tehát, Önök azt állítják, 

rendszeres volt, hogy városfejlesztési pénzeket csoportosítottunk működésre. Tehát, 

summázva inkább a fejlesztésről csíptünk le, hogy tudjon működni a város. Jól értelmezem, 

hogy ezt így gondolja polgármester úr,  

 

Dr. Márki-Zay Péter polgármester úr: Alpolgármester asszony fog mindjárt reagálni, de 

természetesen mi pontosan dokumentáltuk azt, amikor Hegedűs Zoltán felügyelete alatt Önök 

fölhasználták az Európai Uniós támogatásokat, amelyek fejlesztésre érkeztek működési célra.  

 

Cseri Tamás képviselő úr: Összességében szeretném kérdez6ni, mert, hogyha soronként 

elkezdünk azon, hogy amikor még lehetett csoportosítani fejlesztési pénzeket sorról sorra, 

ugye régebben ennek sokkal lazább volt a szabályozása 2-3 évvel ezelőtt. Összességében 

szeretnék egy olyan állítást hallani, hogy a fejlesztés és a működési pénzekből, hogy jól 

gondolom-e, hogy itt Önök folyamatosan a közönség soraiból is hallatszik az egyetértés, hogy 

mink gyakorlatilag a fejlesztési forrásokból vontunk el működésre összességében. Önök ezt 

állítják? Ezt szeretném. Ezt szeretném egyszer tisztába rakni. Általánosságban kérdezem.  

 

Dr. Márki-Zay Péter polgármester úr: Hogyha nem így lett volna, akkor nem kellett volna 

460 millió forintot visszafizetnünk elkülönített számlára tavaly december, szeptember 30-ig.  

 

Cseri Tamás képviselő úr: Jó. Akkor magyarán ez az állítása, ahogy én gondoltam, ezt 

megadta a választ. Akkor szeretném közölni, hogy én emlékszek, hogy volt olyan év, hogy 

közel kétmilliárd forintot raktunk át működésből fejlesztésbe summázva. Viszont, most van  

itt egy teljesen különböző állítás. Ön azt állítja, hogy a fejlesztési pénzeket elműködtük, én 

meg azt állítom, hogy a működési pénzekből is takarékoskodtunk és ment fejlesztésre. Akkor 

szeretném ezt tisztázni, hogyha polgármester úr felkérné könyvvizsgáló asszonyt, hogy ugyan 

mondja már el, hogy mi volt a jellemző 2016-ban, 2017-ben, 2018-ban? Melyik állítás az 

igaz? Fejlesztés lett működésből finanszírozva, vagy működés lett fejlesztésből?  

 

Dr. Márki-Zay Péter polgármester úr: Ennek így ebben az értelemben semmi értelme 

nincsen kedves képviselő úr. 
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Cseri Tamás képviselő úr: Összességében Ne vicceljen! Elnézést kérek…… 

 

Dr. Márki-Zay Péter polgármester úr: Számokról beszélünk, amit én állítottam, az az, még 

egyszer mondom, 460 millió forint EU-s támogatást és 1,6 milliárd forintnyi ….. pénzt 

használtak föl más célra és ezért kell nekünk ezeket most visszafizetni. Ez az állítás. 

 

Cseri Tamás képviselő úr: Polgármester Úr! Összességében kérdeztem, direkt nem akarok 

belemenni minden pályázatnál a Klauzál utcától kezdve.  

 

Dr. Márki-Zay Péter polgármester úr: De ne általánosságban beszéljünk, hanem konkrétan 

beszéljünk.  

 

Cseri Tamás képviselő úr: Dehogynem. Ön azt mondja, azt állítja, hogy mi a fejlesztési 

pénzeket elműködtük. Direkt rákérdeztem. Összességében ez már többször elhangzott. Én 

állítom, ha onnan idehívnék az ellenzéki sorokból a támogatók közül, ők azonnal mondanák, 

hogy a FIDESZ-es vezetés elműködte a fejlesztési pénzeket. Ez egy állítás, ami elterjedt 

ebben a városban és Ön is rendszeresen megerősíti. Miért nem engedi meg, hogy a 

könyvvizsgáló asszony erről mondjon egy fél percet, hogy mi a véleménye erről.  

 

Dr. Márki-Zay Péter polgármester úr: Bárki bármiről mondhat, konkrétumokat szeretnék.  

 

Cseri Tamás képviselő úr: Hát én is konkrétumot, általában egy évvel……… 

 

 

Dr. Márki-Zay Péter polgármester úr: Én konkrétumokról beszéltem.  

 

Cseri Tamás képviselő úr: Jó. Én is. Akkor meghallgathatjuk a könyvvizsgáló asszonyt?  

 

Dr. Márki-Zay Péter polgármester úr: Alpolgármester asszony szeretne hozzászólni. 

 

Dr. Kis Andrea alpolgármester asszony: Mielőtt megyünk tovább, akkor egy példa, ami 

már itt elhangzott. 2016. december 29-én 460 millió forint érkezett egy elkülönített számlára. 

Ennek az elkülönített számlának az volt a neve, hogy a Klauzál utca és a Szent István utcai 

Általános Iskola Energetikai Korszerűsítése. Amit többször is megkérdeztek. 2017. január 3-

án ez a pénz átkerült a főszámlára, tehát, egy elkülönített számláról egy főszámlára és 2018-

ig, mivel tudják, hogy a pályázatok az Önök idejében is, illetve tavaly is sikertelenek voltak, 

mivel az energetikai pályázatoknál komoly gondok vannak. Jött egy jogszabályi változás, ami 

szerint az ötvenmillió forint feletti uniós támogatásokat elkülönített államkincstári számlára 

kell nyújtani. Csak, hogy 2017-ben ez a pénz már nem volt meg. És kérdezem én, hogyha ez 

eleve elkülönített számlán volt, hogyha eleve elkülönített számlán volt, azt miért kellett a 

főszámlára felutalni? Miért kellett? Milyen célból? A papírok szerint a 460 millió forintból 

mindösszesen 30 millió forint lett elköltve, 20 millió tervezésre, 10 millió céljuttatások 

kifizetésére. Négyszázharmincmillió forint hiányzott. Akkor ez másik fejlesztésre, nagyon jól 

tudják, hogy címkézett pénzeket, címkézett pénzeket nem lehet másra elkölteni, más 

fejlesztésre sem lehet elkölteni. Tehát, amit Ön felvetett, ez a vita abszolút parttalan és 

értelmetlen vita.  

 

Felhangzik a taps.  
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És még annyit szeretnék elmondani, és itt is jelen pillanatban a Modern Városok Program 

összes pénze, ugye, amiket ide utaltak 2000, a választásokat megelőzően 2018-as februári 

választásokat megelőzően, az mind a főszámlára érkezett. Jelenleg, elkészült. az akkori 

Közgazdasági Iroda elkészítette az alszámlákat, de oda nem került átutalásra. Szeretném 

jelenteni, hogy jelen pillanatban ezek a pénzek elkülönített számlán találhatók már. 

Magyarán, hogyha elkülönített számlán van, ha elkülönített számlán van, azt csak arra, oda 

lehet költeni.  

 

Köszönöm. 

 

Felhangzik a taps. 

 

Dr. Márki-Zay Péter polgármester úr: Ez pontosan ugyanolyan érvelés, amikor Önök azt 

szokták mondani, hogy Önök általában az illegális bevándorlást, vagy a migránsok 

befogadása ellen vannak, de konkréten befogadtak egy csomó bűnözőt. Ez pontosan 

ugyanolyan eset, mint amikor Önök általánosságban azt mondják, hogy azért nincsen 

korrupció, mert fejlődik az ország, vagy, és megfeledkeznek arról, hogy 14 ezer milliárd 

forintot öntött ide az unió. Tehát, konkrétumokról beszéljünk, ilyen általános szöveg ez nem 

bizonyíték. Köszönöm szépen. 

 

Cseri Tamás képviselő! 

 

Felhangzik a taps. 

 

 

Cseri Tamás képviselő úr: Eddig az előző években, ameddig nem szigorodott ennek a 

szabályozása, a fejlesztési pénzeket jobban lehetett ide-oda csoportosítani. Például vannak elő 

és utófinanszírozott pályázatok. Volt olyan, hogy pénzt kaptunk előfinanszírozott pályázatra. 

Abból kifizettünk egy utófinanszírozott pályázatnak a munkáit, majd mikor bejött az 

utófinanszírozás arra a pályázatra, utána az előfinanszírozásból el tudott indulni a pályázat. 

Az a lényeg, hogy ez kicsit bonyolult, direkt nem akartam ebbe belemenni, mert erről órákat 

lehet vitatkozni és nagyon nehéz követni. Az a lényeg, hogy a pénzeket jobban lehetett 

csoportosítani egyik fejlesztésről a másikra. Polgármester úr rendszeresen, már egy éve arról 

beszél, hogy mi a fejlesztési forrásokat lecsíptünk belőle és elköltöttük működésre.  

 

Énnekem ezért lenne egy nagyon egyszerű javaslatom, hogy ezt a problémát megoldjuk. Ha 

mondjuk volt a városnak tízmillió forint, vagy tízmilliárd forint működési bevétele, 10 

milliárd forint fejlesztési, akkor én szeretném a könyvvizsgáló asszonytól megtudni, hogy 

összességében melyik az igaz. A működésből csíptünk le azért, hogy jobban tudjunk 

fejleszteni, ez az én állításom. Az Önök állítása pedig az, hogy a fejlesztésből csíptünk le. Ez 

nagyon egyszerű vita, itt egy summázatról kell eldönteni, hogy melyikből lehet? Én azt 

mondom, hogy volt olyan év, hogy kétmilliárd forint volt összességben a működésből a 

megtakarításunk. Tehát, még egyszer szeretném elmondani, volt olyan költségvetési éve 

Hódmezővásárhelynek, hogy kétmilliárd forintot működésből egy az egyben átdobtunk 

fejlesztésre.  

 

Dr. Márki-Zay Péter polgármester úr: Nagyon dicséretes. 
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Cseri Tamás képviselő úr: Szeretném megkérdezni most akkor, mert Önök itt rendszeresen 

hazudoznak, befeketítik a képviselő-testületet, illetve a város gazdálkodását irányító 

szakembereket, akik az előző években ezt végezték és egyszerűen nem értem. Vagyis értem, 

hogy miért félnek ezt tisztázni, hiszen nagyon jól tudják, hogy a zavaros mondataikat csak 

úgy hangozhatnak el, ha itt össze-vissza elkezdenek sorokról beszélni, hogy innen kaptunk 

négyszáz milliót, és ezt nem fogja követni senki. Ezért van egy nagyon egyszerű javaslatom, 

hogy a könyvvizsgáló asszony két mondatban el tudja-e azt nekünk mondani, hogy mi az igaz 

a FIDESZ-es önkormányzat, még egyszer utoljára mondom el, fejlesztésből működtetett, vagy 

működtetésből fejlesztett? Nem olyan bonyolult ez, hallgassuk már meg könyvvizsgáló 

asszonyt! 

 

Dr. Márki-Zay Péter polgármester úr: Ez nem kérdés képviselő úr! Egyáltalán nem kérdés, 

de én még egyszerűbb javaslatot, hogy még egyszerűbb legyen, én most ünnepélyesen 

megígérem Önnek, hogy feljelentést fogunk tenni a 460 millió forint átcsoportosítása 

ügyében, és ezt a rendőrség fogja eldönteni. Jó? 

 

Felhangzik a taps. 

 

Tehát, fölösleges. Ezek ténykérdések. Ezek ténykérdések. Abszolút nem kell általánosságban 

beszélni. Konkrétan ezt az ügyet a rendőrség ki fogja vizsgálni. Ez az egy tény, amit én 

állítottam. Köszönöm szépen. 

 

Felhangzik a taps. 

 

Alpolgármester asszony! 

 

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

Ugye Ön azt mondta, hogy ne sorokról vitatkozzunk, hanem csak itt általánosságban. A 

múltkori közgyűlésre meg is jegyezte azt, méltánytalan, hogy a tényekről vitatkozzunk. 

Valóban ez már nem vita, hanem gyakorlatilag egy szappanopera. Sokkal lazább volt a 

szabályozás, ezt meghallottam. Én erről nem tudok, meg a kollegáim sem erről a lazább 

szabályozásról a pénzügyekben, a pénzügyekben a lazaság nehezen elképzelhető, viszont 

Önök létrehoztak egy elkülönített számlát erre. Tehát, ott volt egy elkülönített számlán a pénz, 

nem kellett volna egész egyszerűen felhasználni, egyébként egy másik probléma, ami még az 

önkormányzatok helyzetét nehezíti, az, hogy a kormányzat hosszú évek óta kibérezteti az 

önkormányzatokat. Önnek könyvtárosként pontosan tudnia kell, hogy mennyi állami 

normatívát kap mondjuk, kapnak a kulturális intézmények és azt mennyivel kell kipótolni. Ez 

hosszú évek óta ugyanennyi igaz képviselőtársam? Tehát, és ezek mellé is oda kell tennie 

magát az önkormányzatnak, úgyhogy a működés az gyakorlatilag szinte fillérre pontosan ki 

van számolva, amit állami normatívában kapunk, sőt sok esetben még csökkenő tendenciát is 

mutat.  

 

Köszönöm. 

 

Dr. Márki-Zay Péter polgármester úr: Jó, De még egyszer mondom, a konkrét feladatot 

átadjuk a rendőrségnek, ő majd át fogja nézni. Nagyon sok más összeg is hiányzik, 

emlékezzünk csak a babakötvények esetére, jó? De mondhatok más dolgokat, például itt a 

hivatal dolgozóinak kötelező lett volna fizetni nyelvpótlékot, amit Önök nem fizettek éveken 

keresztül. Tehát, nagyon sok szabálytalanság van.  



23 
 

 

Felhangzik a taps.  

 

Könyvvizsgáló asszonynak és Bárány Béláné Közgazdasági Irodavezető asszonynak 

szeretném megadni a szót tetszőleges sorrendben. Köszönöm szépen.  

 

Bárány Béláné irodavezető asszony: Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Polgármester Úr! Én 

ahhoz a módosító javaslathoz szeretnék hozzászólni, amit a Cseri képviselő úr ugye javasolt. 

A városüzemeltetési sorról szeretne százmillió forintot átcsoportosítani. A hatszázmillió 

forintos előirányzat, ami most jelenleg Önök előtt van, és a költségvetési rendeletünkbe így 

van beállítva, az Önök által a legutóbbi egyeztetésen csökkentésre volt javasolt. Elnézést, nem 

emlékszem, hogy ezt pontosan megindokoltam-e a szöveges indoklásomban, de arra 

jutottunk, hogy a városüzemeltetésnek a nagy részét ugye a HMSZ saját céggel szeretnénk 

elvégeztetni. Ebből a hatszázmillió forintból 318 millió forint csak a HMSZ kiadásaira 

fordítandó összegként szerepel az előirányzataink között.  

 

A HMSZ nem minden városüzemeltetési feladatra alkalmas, mert személyi, gépi 

állományával nem mindön feladatot tud teljes mértékbe ellátni. Tehát, nem tudjuk azt 

mondani, hogy ez a pénz mind a HMSZ-é. A háromszáztizennyolc millióra viszont föltétlen 

szüksége van, amennyiben ugye a saját cégnek nem fogjuk tudni kifizetni, illetve 

előirányzatot se tudunk rá képezni, úgy a saját cégtől se, meg nyilván másoktól se fogunk 

tudni akkor számlát befogadni. Ha a HMSZ-t nem bízzuk meg a feladatokkal, akkor úgy néz 

ki, hogyha a HMSZ-nél nem történik lényeges struktúraváltozás, vagy legalábbis a 

feladatoknak az áttekintése és a HMSZ-nél minden marad az eddigi formába, akkor azt 

jelenti, hogy ott ugyan vannak emberek, de nem lesz munkájuk. Az embereknek állásidőre 

azért bért, meg mindenféle juttatást köll adni, amit a jogszabály előír és a feladatot mégse 

tudjuk elláttatni, számlát ő nem fog tudni kiállítani, viszont majd, amikor a ’19 évről mint 

eredményről, vagy veszteségről beadja a kimutatását, illetve az éves beszámolóját, akkor ott 

az önkormányzat mint tulajdonos, mégiscsak belép és ugye a tőkét pótolni köll részére. Tehát, 

az most, hogy onnan egy százmillió forintot átcsoportosítunk és nem fogjuk neki odaadni, az 

csak elodázza és további problémákat tud gerjeszteni. Én legalábbis így látom per pillanat.  

 

A másik két esetben szintén megvizsgáltam a Hóvirág utca 4-et és a kishomoki utat, amire a 

Cseri képviselő úr javaslata vonatkozik. Én úgy látom, hogy a külterületi út, szerintem a 

külterületi utat mondta.  

 

Hangok hallatszanak. 

 

Dr. Márki-Zay Péter polgármester úr: Hóvirág volt. 

 

Bárány Béláné irodavezető asszony: Ja, bocsánat. De a Hóvirágra arra elkészült, legalábbis 

a számlát befogadtuk, szerződés van, amit aláírtak. Szerződés szerint teljesített a szállító, a 

számla itt van, miután ez önerős fejlesztésből kívántuk megvalósítani, erre ugye nem volt 

pénzünk, a számla effektív itt van és azt én úgy látom, hogy nem lehetne erről a sorról 

elvenni. Tehát, ez számvitelileg képtelenség.  

 

Dr. Márki-Zay Péter polgármester úr: Hegedűs Zoltán képviselő úr szeretné kérdezni 

valamit, gondolom. 
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Hegedűs Zoltán képviselő úr: Először is szeretném megköszönni a Közgazdasági Iroda 

konstruktív együttműködését, hiszen a tegnapi napon is egyeztettünk még irodavezető 

asszonnyal. Itt a százmillió forint átcsoportosításához csak annyit szeretnék elmondani, hogy 

mindenki értse, hogy ez nem azt jelenti, hogy nem kerülhet oda vissza, hanem azt jelenti, 

hogy ezt áttesszük. Olyan, mintha perselybe raknánk, nem nyúlunk hozzá, tartalékba van, 

hogyha szükség lesz rá visszarakjuk, ez azért némileg ösztönzőleg hat arra, hogy próbáljuk a 

városüzemeltetést takarékosan elvégezni. Ha arányosítva nézzük, akkor azt jelenti, hogy 

évvégén decemberben és novemberben lévő összeg 50-50, tehát, hogyha kiszámoljuk, akkor 

ötvenmillió havonta ez a novemberi és decemberi időszakot érintené. Előtte még bőven van 

időnk, sőt, közben lesznek még egy választások is, lesz idő rá. Ha szükséges, természetesen 

visszarakjuk. Tehát, azzal tesszük oda félre, hogyha kell, visszarakjuk.  

 

Ha jól értelmeztem Cseri képviselő úr javaslatát, akkor a másik esetben is, a Hóvirág utca 

esetében is ugyanaz. Ott inkább azt nem értjük, hogy hogyan lehet egy 55 millió forintos 

számla befogadva, amikor az az épület elkészült, annak az épületnek a számláit kifizettük. 

Annak az épületnek a számláival a BM felé elszámoltunk, mert arra egy BM-s támogatást 

kaptunk. Ez számunkra nem érthető. Természetesen, hogyha megkapjuk az ehhez szükséges 

dokumentumokat, akár a következő, márciusi közgyűlésen ezt vissza tudjuk rakni. Azt 

gondolom, hogy ez egy konstruktív hozzáállás a dologhoz.  

 

Dr. Márki-Zay Péter polgármester úr: Elnézést kérek. Köszönöm szépen. Irodavezető 

asszonyt kérem, hogy erre az ötvenöt millió forintra még egyszer reflektáljon, mert képviselő 

urak és irodavezető asszony állítása között érzek némi ellentmondást. Hát, hogy ez a 

betervezett 55 millió akkor elkészült beruházás, aminek itt van a számlája és ki kell fizetni, 

vagy pedig ez valami olyan, amit nem kell kifizetni képviselő úr szerint?  

 

Bárány Béláné irodavezető asszony: Én elnézést kérek, a ………. Kft. által kiállított 

számlát tartom a kezemben, ami 2017. december 15-ei teljesítéssel van kiállítva. Ez nem lett 

kifizetve. Teljesítés igazolás nyilván itt van mögötte, úgyhogy.  

 

Felhangzik a taps. 

 

Dr. Márki-Zay Péter polgármester úr: Képviselő Úr! Van-e kérdés ezzel kapcsolatosan, 

hogy ki kell-e fizetni?  

 

Hegedűs Zoltán képviselő úr. Következőt tudom javasolni. Szeretnénk ezt áttekinteni és 

utána, mint ahogy javasoltam, ezt a következő közgyűlésre visszavehetjük. Szeretnénk ezt 

megnézni, én személy szerint is kíváncsi vagyok rá, hiszen ezzel a fejlesztéssel, ezzel a 

fejlesztéssel mi elszámoltunk a BM felé legjobb tudomásom szerint. A BM el is fogadta, be is 

fogadta számláinkat, a számlák ki voltak egyenlítve, azért nem értem, mert ez a fejlesztés ettől 

többe került, ez a különálló számla számomra nem értelmezhető.  

 

Köszönöm. 

 

Dr. Márki-Zay Péter polgármester úr: Pedig Ön volt akkor felelős ezekért a fejlesztésekért, 

de majd a kivitelező úrral tessék megbeszélni. akkor nyilván el fogják tudni vonni, kivitelező 

úr fogja megkapni később az összeget. Köszönöm szépen.  

 

Könyvvizsgáló asszony kíván-e szólni? Megszólíttatott.  
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Varga Jánosné könyvvizsgáló asszony: Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Rendkívüli 

Közgyűlés! Tisztelt Képviselő Úr! A rendszerváltás utáni Európai Uniós, a 2004. utáni 

Európai Uniós támogatások elszámolásának évenként változott a szabálya, illetve a 

megfinanszírozott, megnyert pályázatok forrásául szolgáló EU-s támogatásokról évek hosszú 

során úgy rendelkezett az állami költségvetés, és úgy tudta ezeket a pénzeket folyósítani, hogy 

gyakran az állami költségvetés ennek nagy részét megfinanszírozta. Most a bonyolítást 

illetően ugye egy külön iroda foglalkozik minden önkormányzatnál, hisz az elszámolások 

olyan kötött szabályokhoz kötöttek, annyira szigorú az elszámolás szabálya, hogy erre külön 

közgazdasági tudású embereket kell betenni és itt minden dokumentációt, ami a végén a 

pályázati pénzek befolyásához, lehívásához szükséges, ezt össze kell gyűjteni, és komoly 

szigorú szabályokat kell alkalmazni.  

 

Dr. Kis Andrea alpolgármester asszony kiment a teremből, létszám: 12 fő. 

 

Most szeretném elmondani, hogy az állami költségvetés által megfinanszírozott, 

megelőlegezett EU-s támogatásoknál beléptek olyan módszerek és követhető szabályok, 

miszerint volt szállítói finanszírozás, volt bonyolító által finanszírozott, illetve bonyolító 

belépésénél a továbbiakban ők koordinálták ezeket a forrásokat. A források, és, ha nem 

érkezett meg a forrás, abban az esetben az állam megelőlegezhette ezt a pénzt az 

önkormányzatok felé.  

 

Dr. Kis Andrea alpolgármester asszony visszajött a terembe, létszám: 13 fő. 

 

A másik oldalon viszont szükséges arról is beszélni, hogy ismereteim szerint átmeneti 

igénybevételre nem voltak ezek pántlikázott pénzek. Most abban az esetben, amikor az 

elszámolások megtörténtek, akkor ezeket a pénzeket pótlólag megkapta az önkormányzat. 

Most ez a bizonyos, ominózus 460 milliós téma gyakorlatilag előlegként lejött, azonban a 

beruházás ismereteim szerint nem abban az került, nem készült el és ezért ennek az 

igénybevétele más beruházás, vagy más pályázaton nyert beruházáshoz, tehát, nem volt 

pántlikázott pénz és ez nem elsikkasztott pénz, nem elköltött pénz, mert a számlák kifizetésére 

ennek az értéke visszapótlásra került.  

 

A képviselő úr, Cseri Tamás képviselő úr által felhozott működési többlet több éven keresztül 

a működési többlete a városnak kettő milliárd is volt. És ez a kettő milliárdos többletről igenis 

átmenetileg beruházásokat is finanszíroztak, illetve az így megtakarított pénzek beruházási 

célra lettek felhasználva.  

 

2018. szeptember 30-ával azonban jogszabályi változás történt, hogy azoknál a bonyolító által 

finanszírozott, vagy szállítói finanszírozásként végrehajtható beruházásoknál, pályázati 

pénzből történt beruházásoknál ’18. szeptember 30-ával ezeket a pénzeket, a fel nem használt 

EU-s pályázati pénzeket jogszabályi kötelezettség alapján a MÁK-nál vezetett számlára 

kötelező volt átutalni. Ezzel megszüntették az átmeneti igénybevétel bármilyen forrásra és 

gyakorlatilag az ott vezetett számlát úgy kezeljük, mint egy másik bankszámlát. A 

könyvekben ez a pénz most valóban elhatárolva ezen a számlán jelenik meg.  

 

Én azt gondolom, hogy akkor, mikor egy város ilyen nagyságrendű költségvetés 

végrehajtására készül, zárszámadás, megalkotják most a ’19 éves költségvetést, itt a jelen 

kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, pénzügyi ellenjegyzés a költségvetési előirányzatok 

nyilvántartásba vétele és a MÁK-nál a 4/2013-as Kormányrendelet végrehajtása során 
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magába a könyvelési tételt se lehet lekönyvelni, ha a kötelezettségvállalás nem nyer aláírást, 

nem nyer nyilvántartásba vételt, ha nincs előirányzat, a rendszer nem engedi ezeket a 

pénzeket csak úgy kutyafutta módjára felhasználni, belenyúlni, másra költeni. Azok, amik 

abban az időszakban, amikor ezek a finanszírozási módok kialakultak, átmenetei 

igénybevételt nyertek, ez mindenkor a beruházás elkészítése, elkészülte és a műszaki ellenőr 

által igazoltan visszapótlásra történt és kifizetésre kerültek.  

 

Tehát, arról itt szó sincs, hogy itt valahol ezek a pénzek elkallódtak, vagy olyan célra lettek 

felhasználva, hisz a működésnek nagy részéből felhalmozás történt. Ezt többszörösen tudom 

igazolni a zárszámadásokban, a költségvetésben a hiánynál, hisz mindenkor többlete volt a 

működésnek és ebből tudta azt a fejlesztést, ebből is a hitelek és az igénybevett rulírozó hitel, 

az igénybe vett felhalmozási célú hitelek felhasználásával, aminek még azért még most is van 

törlesztési része. Én azt hiszem, hogy a város fejlődésén viszont ez jól látható.  

 

Köszönöm szépen. Ennyit akartam mondani.  

 

Dr. Márki-Zay Péter polgármester úr: Köszönöm szépen. Remélem Cseri Tamás is 

megnyugodott akkor, hogy elhangzott a kért információ. Köszönöm szépen. 

 

Nos, Cseri Tamás, parancsoljon! 

 

Cseri Tamás képviselő úr: Szeretném megköszönni polgármester úrnak is, hogy szót adott 

könyvvizsgáló asszonynak. Könyvvizsgáló asszony pedig szeretném megköszönni, hogy 

elmondta itt előttünk, hogy mi a helyzet. Itt gyakorlatilag akinek van füle a hallásra, az 

hallhatta, könyvvizsgáló asszony is megerősítette, hogy a működésből tudtunk fejlesztéseket 

lefolytatni. Ő is elmondta, hogy volt olyan, hogy kétmilliárd forintot tudtunk a működésből 

megtakarítani és ezt átcsoportosítani fejlesztésre, úgyhogy egyértelműen bebizonyosodott, 

hogy Önök nemcsak a Zuschlag üggyel kapcsolatban, amikor én féléven keresztül kértem, 

hogy a tanúvallomást hallhassuk meg, hazudoztak össze-vissza, hanem most is össze-vissza 

hazudoztak a költségvetéssel kapcsolatban. 

 

Köszönöm. 

 

Dr. Márki-Zay Péter polgármester úr: Zuschlag János és Szabó Bálint az Önök barátai, egy 

közös fényképet nem olyan régen láttam erről az édes párosról. Tehát, azért mondom, hogy 

tulajdonképpen a FIDESZ botrányáról beszélgetünk Zuschlag kapcsán, de ezt már kifejtettem.  

 

A megtakarítás természetesen nagyon dicséretes, tehát, amennyiben olyan költségvetése volt a 

városnak, nyilván, ahol a működési kiadások fedezték a működési kiadások, bocsánat, a 

működési bevételek fedezték a működési kiadásokat, ez pompás. Látszik, hogy az idei évben 

nem tervezik. Ennek sok oka van, hogy mást ne mondjak például a HMSZ. Ugye, tavaly 50 

milliós támogatással működött, most valamiért ez 318 millió forint csak a városüzemeltetési 

soron. De nem sorolom tovább, Önök ezzel pontosan tisztában vannak, hiszen tavaly és idén 

is 250 millió forinttal csökkentettük az adóbevételeket például, amit Önök az előző 

időszakban maximumra járattak. Tehát, természetesen volt működési bevétel, hiszen voltak 

adóbevételek, nagyon komoly, nagyon magas adóbevételek voltak ebben a városban. Sajnos 

az állami támogatások sem követik még az inflációt sem, mint elhangzott, illetve a 

városüzemeltetési feladatokról Kovács Pál úr tájékoztatta Önöket az előző közgyűlésen. 

Sajnos azóta, amikor évekkel ezelőtt még mindegyik egy nyeresége volt a városnak, most 

mindegyik hasonló tevékenység veszteséges és nemcsak az étellopások miatt.  
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Jó? Tehát, gyakorlatilag mi most egy nagyon nehéz helyzetben vagyunk tavaly is, idén is. 

Most a működési kiadásaink, bevételeink nem fedezik még a működési kiadásokat sem 

többnyire. Tehát, ez a helyzet nagyrészt Önöknek köszönhetően. Egész más pénzügyi 

lehetőségeink vannak, mint Önöknek voltak korábban. És akkor nem sorolom föl, hogy az a 

nagyszerű lehetőség mellett hogy lehetett mégis 23 milliárd forintos adóssága a városnak. 

Hogy-hogy nem tudták kifizetni a babakötvényeket sem? Hogy-hogy nem tudták felújítani 

éveken keresztül a Rárósi utat?  

 

Fekete képviselő úr! 

 

Felhangzik a taps. 

 

Jó. En azt gondolom, kielégítően megtárgyaltuk ezt a kérdést, úgyhogy a módosító 

indítványok megszavazására térünk rá. Az első. 

 

Benkő Zsolt képviselő úrnak akkor még búcsúzóul megadjuk a szót.  

 

Benkő Zsolt képviselő úr. Köszönöm szépen. Reagálni szeretnék polgármester, illetve Cseri 

Tamás előbb elhangzott vitájára. Bebizonyosodott, hogy Márki-Zay Péter nem mond igazat a 

költségvetéssel kapcsolatosan. Csak ez nagyon nehéz.  

 

Dr. Márki-Zay Péter polgármester úr: Konkrétan legyen szíves. 

 

Benkő Zsolt képviselő úr: Nagyon nehéz elismerni és félrebeszélni mindenfajta más ügyben. 

Ehhez gratulálok. Egy módosító javaslattal szeretnék élni, mégpedig a költségvetési 

rendelethez kapcsolódó határozati javaslat szövegezésére illetően. Van egy másolati 

példányom, nem szükséges jegyző asszonynak, illetve polgármester úrnak írni, ahogy 

felolvastam, ezt át fogom adni az Önök részére. 

 

„A 2019. évi költségvetési rendelethez kapcsolódó határozat tekintetében az alábbi módosító 

javaslatot terjesztem elő a 21/2004. Önkormányzati rendelet 32 § (2) bekezdése alapján: 

 

- A határozati javaslat első pontja elé a következőket javaslom beilleszteni: 

Hódmezővásárhely megyei Jogú Város 2019. évi költségvetésének prioritásait a 

következőkben határozza meg:  

 

- A határozati javaslat második pontja helyett a következőt javaslom: a közgyűlés 

megbízza a polgármestert, hogy a fenti döntés végrehajtása érdekében a kórház 

fejlesztése érdekében szükséges támogatási szerződést kösse meg.  

 

- A határozati javaslat harmadik pontja helyett a következőt javaslom: a közgyűlés úgy 

dönt, hogy a 2019-es, 2020-as és 2021-es években évenként 300 millió forintot azaz 

háromszázmillió forintot, összességében 900 millió forintot az évi folyó 

költségvetésből a Járható Vásárhely Program keretében utak és járdák felújítására 

használjon fel.  

 

- A határozati javaslat negyedik pontja helyett a következőt javaslom: A közgyűlés 

döntött a vállalkozások építményadójának 30 %-os csökkentéséről. A közgyűlés 
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megbízza a polgármestert, hogy a 2019. márciusi rendes közgyűlésre az adórendelet 

fentiek szerinti módosítását terjessze be.  

- A határozati javaslat a következő ötödik ponttal kiegészítését javaslom: A közgyűlés 

úgy dönt, hogy a 2019. évi költségvetésben nem lehet sem működési, sem fejlesztési 

célú hitelfelvétel.”  

Köszönöm szépen.  

 

Dr. Márki-Zay Péter polgármester úr: Köszönöm szépen. Tehát, ha jól értem, Önök 

ellenzik azt, hogy a Modern Városok Program keretében mi a kórház számára forrásokat 

szerezzünk képviselő úr?  

 

Hegedűs Zoltán képviselő úr: Tisztelt Jelenlévők! Tisztelt Közgyűlés! Akkor tisztázzunk 

egy dolgot! Tisztázzuk azt, hogy a Modern Városok Programban mi szerepel, mi szerepel a 

kormányrendeletben? A kormányrendeletben az szerepel, hogy a kormány támogassa egy 

Honvéd kórház létrehozását Hódmezővásárhelyen. Egy olyan kórházi részleget, amely a 

honvédséghez szükséges egészségügyi ellátást, el kell olvasni.  

 

Polgármester Úr! Olvassa el! 

 

Dr. Márki-Zay Péter polgármester úr: Én ott voltam és tárgyaltunk a miniszterelnökséggel.  

 

Hegedűs Zoltán képviselő úr: Ez rendben van. Én viszont azt javaslom Önnek, hogy olvassa 

el a kormányhatározatot, olvassa el a kormányhatározatot, hiszen az a lényeg. Az, hogy ki mit 

mond, az hogy is mondjam, az indifferens ebben a kérdésben. A jogszabályok a lényegek. A 

jogszabály szerint, tehát, a kormányrendelet szerint ez a honvéd egészségügyi szolgáltatások 

fejlesztésére szolgál ez a fejlesztés. Tehát, nem a civil, tehát, hogy mindenki értse, nem arra 

fog szolgálni, hogy nekünk jobb legyen, hanem arra, hogy az el tudja látni azokat az 

egészségügyi szolgáltatásokat, amelyért a hódmezővásárhelyi katonák Kecskemétre, az esetek 

többségében Budapestre utaznak. Ebben nemcsak gyógyításról van szó, hanem sok esetben 

olyan tesztekről, vizsgálatokról, amelyek az alkalmasságukhoz szükséges, például: egy 

külszolgálathoz kapcsolódó alkalmassághoz szükséges vizsgálatok. Ezekhez speciális 

eszközök, speciális képzések is szükségesek, ez a fejlesztés ezt tartalmazza. Ezt szeretném 

tisztázni, hogy ez legyen egyértelmű és tiszta. Tehát, ezért mi azt gondoljuk, hogy 

egyértelmű, hogy a civil, a mi érdekeinket szolgáló kórtermek felújítását, azt a saját 

forrásunkból kell megvalósítani. Nem arról szól, hogy nem támogatnák a Modern Városok 

Programot, hiszen ezt a programot mi állítottuk össze Almási István polgármester úrral. Ő 

tárgyalta le miniszterelnök úrral, ők fogtak erre kezet, csak ez másról szól. Ez egy honvéd 

kórházról szól.  

 

Az, amit mi szeretnénk, az pedig az lenne, hogy nekünk, hódmezővásárhelyi civileknek, 

hódmezővásárhelyi polgároknak ebben a kórházban a XXI. századnak megfelelő kétágyas, 

fürdőszobás, klimatizált, teljesen felújított, berendezésében is teljesen felújított kórtermei 

legyenek. Én azt gondolom, ez minden vásárhelyi érdeke.  
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Köszönöm szépen.  

 

Dr. Márki-Zay Péter polgármester úr: Köszönöm szépen. Hát, szomorúan kell 

tájékoztassam Önt, hogy nincs két hete azt hiszem, hogy beszéltünk Bényi Krisztina helyettes 

államtitkár asszonnyal. Cseppentő úr ott volt a Honvédelmi Minisztériumból az 

infrastruktúrális fejlesztésekért felelős tiszt úr és tisztáztuk azt, hogyha a város és a kórház 

közösen bead javaslatokat, tetszőleges javaslatokat, kórterem fejlesztés és a többi is lehet 

benne, és ezáltal fejlődik a kórház és ezáltal alkalmassá válik majd többek között 

szűrővizsgálatokra. Kimondottan szűrővizsgálatokról volt szó, nem arról volt szó, hogy ez 

honvéd kórház lesz valaha is, csak arról van szó, hogy bizonyos szűrővizsgálatokra nem kell 

majd felutaznia a Hódmezővásárhelyen szolgáló honvédeknek Budapestre a Honvéd 

Kórházba. Akkor ezeket a szolgáltatásokat itt igénybe fogják venni. Tehát, ez nincs 

megkötve, nem is a Honvédelmi Minisztérium a felelőse ennek a sornak. Nem, itt a kórház és 

a város adhat be igényeket és ebbe tetszőleges fejlesztések beleférnek, ezt a helyettes 

államtitkár asszony nyilatkozta, és még egyszer mondom, a Honvédelmi Minisztérium 

infrastruktúrális fejlesztésekért felelős tisztje is ott volt ezen a megbeszélésen. Tehát, 

nyugodtan be lehet adni, bátorkodjanak támogatni ezeket a kéréseket. Köszönöm szépen. 

 

Hegedűs Zoltán képviselő úr! 

 

Felhangzik a taps. 

 

Hegedűs Zoltán képviselő úr: Ha már ott tartunk, öntsünk tiszta vizet a pohárba. Akkor 

öntsünk tiszta vizet a pohárba. Beszéljünk nyíltan. Vásárhelyi ember ebből ért. Ön hetente 

többször szervez forradalmat a Magyar Kormány megdöntésére. 

 

Hangok hallatszanak. 

 

Ön rendszeresen arról beszél, hogy a demokratikusan megválasztott kormányfőt börtönbe 

csukná, akkor beszéljünk nyíltan és tisztán. Ön ennél a kormánynál nem kívánt személy. 

Önnel ez a kormány nem tárgyal és Öntől, Ön ettől a kormánytól semmilyen támogatást nem 

fog kapni. Ezt el kell, hogy mondjuk, hogy tiszta legyen, hogy minden vásárhelyi értse is.  

 

Hangok hallatszanak. 

 

Köszönöm szépen.  

 

Dr. Márki-Zay Péter polgármester úr: És egyetlen fillér TAO pénz sem érkezik 

Hódmezővásárhelyre igaz? Ezt is ígérték. Tehát, amikor én ott ülök a helyettes államtitkár 

asszonnyal és körülbelül öt minisztériumnak a képviselőjével, akkor Ön szerint én nem 

tárgyalok. amikor kapunk ovifoci pályákat, elektromos autókat, akkor Ön szerint mi nem 

kapunk forrásokat a kormánytól. Ezt állítja? Jó, tehát, most nem kérdéses, ki hazudik. Jó, 
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tehát, pusztán tiszta vizet öntött a pohárba és elmondott három olyan állítást, amiből egy sem 

igaz. Köszönöm. 

 

Felhangzik a taps. 

 

Jó. Köszönöm szépen. A rend fönntartására kérem a jelenlévőket! Köszönöm. Először 

alpolgármester asszony, utána Molnár Lászlóné kíván szólni. 

 

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

Frakcióvezető Úr! Akkor tényleg öntsünk tiszta vizet a pohárba. Ön azt mondta szó szerint, 

hogy nem arra fog szolgálni, mármint ugye  a kórházas, HM-s megállapodás, hogy nekünk jó 

legyen. Szerintem Ön rosszul fogalmazott, biztos nem így gondolta. Ezt a honvéd kórház 

mítoszt pedig engedjük el végre, ez nagyon jól hangzott az elmúlt években, de itt sajnos 

bármennyire szeretnénk, nem arról lesz szó, hogy itt honvéd kórház lesz, hanem, ahogy Ön is 

kifejtette, itt az, hogy a helyi katonáknak nem kell Kecskemétre, Budapestre elmenni, de ne 

keverjük össze azzal, hogy ezáltal egy Honvéd kórház, ami minden vásárhelyi lakos számára 

kiváló, teljesen más ellátást tud nyújtani, mint az ország többi részében.  

 

Nagyon szomorú vagyok. Szomorú vagyok azért, mert egyáltalán elhangzott az nagy 

nyilvánosság előtt, hogy itt egy város azért nem kap pénzt, mert mondjuk valaki ellenzéki, és 

nem FIDESZ-es. 

 

Felhangzik a taps. 

 

Pont ezt mondta képviselő úr. A tények makacs dolgok.  

 

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

 

Molnár Lászlóné képviselő asszony: Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Az előbb 

Benkő Zsolt képviselő úr átadta az indítványt, a módosító indítványt. Most, ha jól hallottam, 

akkor ’19, ’20, ’21-re vonatkozólag háromszázmillió forintot évente különítsen el a város a 

Járható Vásárhely Program. Énnekem nem rossz ötlet, de annyira be akarják biztosítani ezt, 

hogy szerintem már tudják, hogy nem fogják megnyerni a választást, kevesen lesznek és ezért 

most bele kell rakni.  

 

Felhangzik a taps. 

 

Köszönöm szépen. Örülök neki.  

 

Dr. Márki-Zay Péter polgármester úr: Köszönöm szépen. Lezárhatjuk a vitát? Akkor 

szerintem sorban megyünk. Én akkor kérem szépen jegyző asszonyt, hogy a módosító 

javaslatokat sorrendben ismertesse és utána egyesével szavazzunk róla. 
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Dr. Varga Ildikó jegyző asszony: Először akkor. Tisztelt Közgyűlés! A bizottságon 

elhangzott módosító indítvány volt. Kovács László módosító indítványa. Ez egy határozati 

javaslat értelmezésem szerint, amely szerint a tételes korosított szállítói állomány 

rendelkezésére bocsátását kéri a Pénzügyi Bizottság számára minden közgyűlés előtt utolsó 

hónap 30-áig, illetve február hónapban 28-áig az önkormányzat és az önkormányzat cégeire 

vonatkoztatva. Ez volt a javaslat.  

 

 

Dr. Márki-Zay Péter polgármester úr: Jó. Tehát, aki a javaslattal ha nincs további kérdés, 

hozzászólás, aki támogatja ezt a javaslatot, kérem, emelje fel a kezét! Hét támogató. Aki nem 

támogatja, emelje fel a kezét! Egy. És aki tartózkodott, emelje fel a kezét! Három.  

 

Jó, akkor még egyszer, aki támogatja, magasra emelje a kezét az, aki támogatja a javaslatot! 

Kilenc. Jó Tehát, akkor kilenc. Aki nem támogatja, emelje föl a kezét! Egy. És, aki 

tartózkodik, emelje föl a kezét. Három. Tehát, ezt a módosító javaslatot elfogadtuk. 

Köszönöm szépen. 

 

Szavazás: 

 

  9 igen, 1 nem, 3 tartózkodás (A szavazásban 13 képviselő vett részt.) 

 

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

225/2019. (II.19.) határozata 

 

Tárgy: Dr. Kovács László képviselő úr módosító indítványa a tételes, korosított szállítói 

állomány rendelkezésre bocsájtása kapcsán 

 

H A T Á R O Z A T 
 

1./ Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadta Dr. Kovács László 

képviselő úr módosító indítványát, amely szerint a Polgármesteri Hivatal Közgazdasági 

Irodája a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság számára rendelkezésre adja az önkormányzat és az 

önkormányzat cégeire vonatkoztatva tételes, korosított szállítói állományt minden rendes 

közgyűlést megelőző hónap utolsó naptári napjáig. 

 

A határozatot megkapja: 

1./ Tisztségviselők 

2./ Települési képviselők 

3./ Közgazdasági Iroda – H.  

4./ Irattár 

 

 

Dr. Márki-Zay Péter polgármester úr: Következő módosító indítványt hallgassuk meg! 

Jegyző Asszony! 
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Dr. Varga Ildikó jegyző asszony: Következő az polgármester úr indítványa volt. 

Hétszázmillió forint átcsoportosítása a költségvetésben babakötvény fedezetére átadott 

pénzeszközök rovatból az egymilliárd forintból a kórház javára beállított keretből.  

 

Dr. Márki-Zay Péter polgármester úr: Jó. Tehát, a kórház egymilliárd húszmilliójából a 

hétszázmillió a babakötvények pótlására menjen. Kérem, hogy aki támogatja a javaslatot, 

emelje fel a kezét! Négy. Aki nem támogatja, emelje fel a kezét! Nyolc. Igen, és aki 

tartózkodott, emelje fel a kezét! Egy. Köszönöm szépen. Tehát, akkor nem fogadtuk el a 

módosító indítványt. Köszönöm szépen.  

 

Szavazás: 

 

  4 igen, 8 nem, 1 tartózkodás (A szavazásban 13 képviselő vett részt.) 

 

 

Dr. Márki-Zay Péter polgármester úr: A következő módosító indítványt hallgassuk meg 

jegyző asszonytól. 

 

Dr. Varga Ildikó jegyző asszony: Tisztelt Közgyűlés! A következő módosító indítvány Cseri 

Tamás módosító indítványa volt, amely a Hóvirág utcai beruházás 55 milliójára, illetve a 

városüzemeltetési keretből százmillió forint csökkentésére irányult és mindkét csökkentést az 

általános tartaléksorra kívánta áthelyezni. 

 

Dr. Márki-Zay Péter polgármester úr: Jó. Köszönöm szépen. Akkor ezzel kapcsolatban 

akinek még kérdése van? Ha nincs, akkor csak szeretném emlékeztetni Önöket, hogy tavaly 

ugyan nem háromszázzal, Cseri Tamás mondta, hanem potom négyszázmillióval indult a 

tartalék és ennek nagyobb részét elköltötték a kampányban. Aki támogatja ezt az 

átcsoportosítást, az ötvenötmillió forintot annak ellenére, hogy számla van róla és elkészült 

kivitelezésről van szó, jó. Tehát, akkor vegyük előre még egyszer. Ha külön vesszük a 

módosító indítvány két elemét, az egyik az ötvenöt millió forintos, a Hóvirág utcai 

lakásfelújítás, amire Hegedűs Zoltán úr leszerződött, leigazolta a kivitelezést, ki kéne fizetni 

ezt a számlát.  

Hogyha ennek ellenére valaki támogatja azt, hogy ezt csoportosítsuk át tartalékra, az emelje 

fel a kezét! Kilenc. Aki nem támogatja, emelje fel a kezét! Négy. Tartózkodás nem volt. 

 

Szavazás: 

 

  9 igen, 4 nem (A szavazásban 13 képviselő vett részt.) 

 

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

226/2019. (II.19.) határozata 

 

Tárgy: Cseri Tamás képviselő úr módosító indítványa a Hóvirág utcai beruházásra 

elkülönített 55 millió forint átcsoportosítására vonatkozóan 
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H A T Á R O Z A T 

 

1./ Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadta Cseri Tamás képviselő úr 

módosító indítványát, mely szerint a 2019. évi költségvetésben a  Hóvirág utcai beruházásra 

elkülönített 55 millió forint az általános tartalék sorra kerüljön áthelyezésre.  

 

A határozatot megkapja: 

1./ Tisztségviselők 

2./ Települési képviselők 

3./ Közgazdasági Iroda – H.  

4./ Irattár 

 

 

Dr. Márki-Zay Péter polgármester úr: A második módosító ezen belül, tulajdonképpen 

negyedik. Városüzemeltetési költségekből, a hatszázmillióból százmillió forint 

átcsoportosítása tartaléksorra. Aki ezt támogatja, emelje fel a kezét! Kilenc. Aki nem 

támogatja, emelje fel a kezét! Négy. Tartózkodás nem volt. Mind a két javaslatot elfogadtuk.  

 

Szavazás: 

 

  9 igen, 4 nem (A szavazásban 13 képviselő vett részt.) 

 

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

227/2019. (II.19.) határozata 

Tárgy: Cseri Tamás képviselő úr módosító indítványa a Városüzemeltetési keret 

átcsoportosítására vonatkozóan 

 

H A T Á R O Z A T 

 

1./ Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadta Cseri Tamás képviselő úr 

módosító indítványát, mely szerint a 2019. évi költségvetésben a Városüzemeltetési keretből 

100 millió forint az általános tartalék sorra kerüljön áthelyezésre.  

 

A határozatot megkapja: 

1./ Tisztségviselők 

2./ Települési képviselők 

3./ Közgazdasági Iroda – H.  

4./ Irattár 

 

 

Dr. Márki-Zay Péter polgármester úr: Itt emlékeztetném Önöket, hogy tavaly még 

egymilliárd forint volt a tavalyi év költségvetésében városüzemeltetésre. Kérem, hogy a 

következő módosító javaslatot ismertesse jegyző asszony!  

 

Dr. Varga Ildikó jegyző asszony: Tisztelt Közgyűlés! A következő a Benkő Zsolt által 

átadott és felolvasott módosító indítvány pontjait ismételjem-e meg, nem tudom, van-e erre 

igény? Elhangzott részleteiben. Ez az általunk beterjesztett határozati javaslat módosítására 
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irányul. Tehát ami korábban csak a kórház fejlesztésére vonatkozott volna határozati javaslat, 

kiegészíteni kívánta a Járható Vásárhelyért Programmal.  

 

Dr. Márki-Zay Péter polgármester úr: Jó. Köszönöm szépen. Aki ezt a módosító javaslat 

csomagot támogatja, az kérem, emelje fel a kezét! Kilenc. Aki nem támogatja, emelje fel a 

kezét! Négy. Tartózkodás nem volt.  

 

Szavazás: 

 

  9 igen, 4 nem (A szavazásban 13 képviselő vett részt.) 

 

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

228/2019. (II.19.) határozata 

Tárgy: Benkő Zsolt képviselő úr módosító indítványa a 2019. évi költségvetés 

előterjesztéséhez kapcsolódó határozati javaslathoz 

 

H A T Á R O Z A T 
 

1./ Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése az alábbiak szerint fogadta el Benkő 

Zsolt képviselő úr módosító indítványát. 

 

a.)  

A határozati javaslat 1. pontja elé: 

“Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város  2019. évi  költségvetésének prioritásait a 

következőkben határozza meg:” 

 

b.)  
A határozati javaslat 2. pontja helyett: 

“A Közgyűlés megbízza a Polgármestert, hogy a fenti döntés végrehajtása érdekében a 

kórház fejlesztése érdekében a szükséges támogatási szerződést kösse meg.” 

 

c.)  

A határozati javaslat 3. pontja helyett: 

„A Közgyűlés úgy dönt, hogy a 2019. 2020 és 2021 években évenként 300 millió Ft-ot, 

azaz Háromszázmillió forintot, összeségében 900 millió Ft-ot, azaz Kilencszázmillió 

forintot fordít folyó évi költségvetéséből a Járható Vásárhely Program keretében 

utak és járdák felújítására.” 

 

d.)  
A határozati javaslat 4. pontja helyett: 

“A Közgyűlés döntött a vállakozások építmény adójának 30%-os csökkentéséről. A 

közgyűlés megbízza a Polgármestert, hogy a 2019. márciusi rendes közgyűlésre az adó 

rendelet fentiek szerinti módosítását terjessze be.” 

 

e.) 

A határozati javaslat a következő 5. ponttal egészül ki: 

“A Közgyűlés úgy dönt, hogy a 2019. évi költségvetésben nem lehet sem működési, 

sem fejlesztési hitel felvétel.” 

 



35 
 

A határozatot megkapja: 

1./ Tisztségviselők 

2./ Települési képviselők 

3./ Közgazdasági Iroda – H.  

4./ Jogi Iroda – H. 

4./ Irattár 

 

Dr. Márki-Zay Péter polgármester úr: Jó, tehát, akkor a módosító indítványok végére 

értünk. Itt egy újabb információ merült föl, amit hadd ismertessek Önökkel. Tehát, korábban 

csak azért volt a városüzemeltetésre ennyi pénz elég, mert folyamatos százmilliós veszteségek 

képződtek a HMSZ-nél. Ez teszi rendbe a HMSZ-nek az Önök által sajnos el nem fogadott 

üzleti terve és ezért van szükség több forrásra. Köszönöm szépen. 

 

Tehát, így egyben a költségvetést a módosító szavazatokkal, úgy működött, hogy 

folyamatosan hitelt, tartozást halmoztak fel. Ez ugyanaz, mint a huszonhárom milliárd. Nos, 

az egyben ezek után a módosítók elfogadása, illetve egy esetben visszautasítása után az 

összeállt költségvetés javaslatát, aki elfogadja, emelje fel a kezét! Kilenc. Aki nem fogadja el, 

emelje fel a kezét! Három. Aki tartózkodott, emelje fel a kezét! Egy.  

 

Szavazás: 9 igen, 3 nem, 1 tartózkodás (A szavazásban 13 képviselő vett részt.) 

 

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése megalkotta a  

2/2019. (II. 21.) önkormányzati rendeletét a 2019. évi költségvetéséről 

 

A rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

Dr. Márki-Zay Péter polgármester úr: Elfogadtuk a város költségvetését. Ez egy nagyon 

nagy esemény egyébként, tulajdonképpen én is örömömet szeretném kifejezni, bár ennek 

kapcsán néhány tényre szeretném fölhívni a város lakóknak a figyelmét.  

 

Ennek a költségvetésnek nemcsak az az egyik felháborító vonása, hogy Önök 

átcsoportosítanak a kórházfejlesztésre, ami egy államilag fenntartott intézmény, a város 

pénzéből. Ez önmagában még kevéssé fölháborító, hiszen, ha az eddigi években kifizették 

volna csak az Önök által a kórháztól visszatartott százmilliókat, már sokkal jobban állna a 

kórház. Ezt mi egyébként már 88 millió forintot visszafizettünk és a többit is vissza fogjuk 

fizetni, hanem az, ahonnan elvették Önök ezeket a pénzeket, ami miatt többek között a 

szennyvíztelepi út nem valósul meg az idén és számos egyéb fejlesztés, mártélyi tanösvény 

palló sorának felújítása, és a többi, ezeket már korábban felsoroltam. Tehát, azok a 

fejlesztések, amelyek akár a strand esetében fontosak lennének. Az Andrássy úti orvosi 

rendelő többek között úgyszintén és nagyon sok más fejlesztés. Ezek nem valósulnak meg. 

Önök még ahhoz is ragaszkodtak, hogy átadott pénzeszközként a városnak semmilyen 

beleszólása ne legyen ennek a pénznek az elköltésébe, az elköltés hatékonyságába.  

 

Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez Önöket minősíti ez a költségvetési módosítás. 

Mindenestre nézzük az örömteli részt, tehát, van költségvetése a városnak.  
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Jó. Tehát, a módosított költségvetés után jegyző asszony kéri, hogy még egyszer szavazzuk 

meg immár egyben a teljes határozati javaslatot, bocsánat, a módosítások és a költségvetés 

után. A határozati javaslatnak, aki az elfogadását támogatja, kérem, emelje fel a kezét! Kilenc. 

Aki nem támogatja, emelje fel a kezét! Nulla. És, aki tartózkodott, emelje fel a kezét! Négy. 

Köszönöm szépen. Tehát, akkor egyben is elfogadtuk.  

 

Szavazás: 

 

  9 igen, 4 tartózkodás (A szavazásban 13 képviselő vett részt.) 

 

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

229/2019. (II.19.) határozata 

Tárgy: Döntés a 2019. és 2020. évi kórházfejlesztési beruházás végrehajtásáról 

 

H A T Á R O Z A T 
 

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város 2019. évi költségvetésének prioritásait a 

következőkben határozza meg: 

 

1. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) úgy 

dönt, hogy 2019. és 2020. években évenként 1 Mrd Ft-ot, azaz Egymilliárd forintot, 

összességében 2 Mrd Ft-ot, azaz Kétmilliárd forintot fordít folyó évi költségvetésből a 

Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ Hódmezővásárhely-Makó (a 

továbbiakban: Kórház) fejlesztésére.  

2. A Közgyűlés megbízza a Polgármestert, hogy a fenti döntés végrehajtása érdekében a 

kórház fejlesztése érdekében a szükséges támogatási szerződést kösse meg.  

3. „A Közgyűlés úgy dönt, hogy a 2019. 2020 és 2021 években évenként 300 millió 

Ft-ot, azaz Háromszázmillió forintot, összeségében 900 millió Ft-ot, azaz 

Kilencszázmillió forintot fordít folyó évi költségvetéséből a Járható 

Vásárhely Program keretében utak és járdák felújítására. 

4. A Közgyűlés döntött a vállakozások építmény adójának 30%-os 

csökkentéséről. A közgyűlés megbízza a Polgármestert, hogy a 2019. márciusi 

rendes közgyűlésre az adó rendelet fentiek szerinti módosítását terjessze be. 

5. A Közgyűlés úgy dönt, hogy a 2019. évi költségvetésben nem lehet sem működési, 

sem fejlesztési hitel felvétel.  

 

A határozatot megkapja: 

1./ Tisztségviselők 

2./ Települési képviselők 

3./ Közgazdasági Iroda – H.  

4./ Jogi Iroda – H. 

5./ Irattár 
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1/b. Napirend 

 

A 2019. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet elfogadása  

(1 db rendelet-tervezet)  

Az anyagot készítette a Jogi Iroda, és a Közgazdasági Iroda,  

előterjeszti: Bárány Béláné irodavezető asszony 

 

 

Dr. Márki-Zay Péter polgármester úr: Jó. Köszönöm szépen. Az 1/b. napirendi pont. 

következik. A 2019. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet elfogadása. Felkérem Dr. 

Varga Ildikó jegyző asszonyt, hogy ismertesse a Pénzügyi Gazdasági Bizottság döntését! 

 

Dr. Varga Ildikó jegyző asszony: Tisztelt Közgyűlés! Cseri Tamás módosító indítványa 

hangzott el a bizottságok előtt, amelyet valamennyi bizottság elfogadott, mely szerint kéri 

törölni a beterjesztett rendelet-tervezetből a 10 § (1)-t, mely a korábbi rendeletben benne volt, 

ugye még a 2018. évben elfogadottban, később került kihúzásra, amely százmillió forintos 

átcsoportosítási lehetőséget adott volna polgármester úrnak. 

 

A másik törlésre javasolt szakasz a 9 § (5), amely szintén egy polgármesteri felhatalmazást 

tartalmazott, mely szerint az általános és a céltartalékra elkülönített kiadási előirányzat felett 

rendelkezhet a polgármester. A céltartalékon lévő kiadási előirányzatra kötelezettséget 

vállalni kizárólag kiadási előirányzatnak megfelelő mértékű, az éves költségvetésben 

eredetileg nem tervezett bevétel teljesítése esetén lehetséges. Ezt javasolta törölni és egy 

módosító indítvány, amely a 10 § (3) b./ pontjára vonatkozóan javasolja szintén egy 

polgármesteri felhatalmazás helyett egy közgyűlési felhatalmazást. Az önálló bér és 

létszámgazdálkodási jogkörében az intézményvezetőjének a feladatváltozás, illetve egyéb 

okból megüresedett álláshelyeket nem töltheti be. a kapcsolódóan jelentkező megtakarításokat 

még átmenetileg sem használhatja fel, csak - a beterjesztés szerint polgármester -, a javaslat 

szerint a közgyűlés külön engedélyével.  

 

Dr. Márki-Zay Péter polgármester úr: Na. a napirendi ponthoz kapcsolódóan kérdezem 

képviselő urakat, asszonyokat, van-e valakinek kérdése, hozzászólása? Kószó Péter képviselő 

úr! Parancsoljon! 

 

Dr. Kószó Péter képviselő úr: Tisztelt Polgármester Úr! Titkon reméltem, hogy egy olyan 

költségvetést fogunk elfogadni, amelyben az egész Hódmezővásárhely, Hódmezővásárhely és 

környékének népe 20017-ben mintegy húszezren az akkori Gyurcsány kormánytól, a 

szocialista kormánytól annak nagyon drasztikus ágyleépítésétől ugyan megmenteni nem 

tudtuk, de egyáltalán a létét akkor Vásárhely népe egy élőlánccal egy húszezres tüntetéssel 

megvédte.  

 

Én azt gondolom, hogy nagyon sok minden történt a kórházban 5-6 milliárd forintos fejlesztés 

jött létre. Ultramodern, a XXI. századnak megfelelő gép, műszer, radiológiai, ultrahangos 

komputer tomográfiás, automata laborrendszert dolgoztak ki rendkívüli pontosságú mérési 
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eredményekkel. Olyan új patológia épült, ami azt gondolom, hogy kegyeletileg is méltó a 

halottjainknak, akik ott hunynak el a kórházban.  

 

Én azt gondolom, hogy bár volt vita és látom, hogy Ön is ellene szavazott, de higgyék el, 

hogy az a kórház, amit 120 évvel ezelőtt téglajegyekből hordtak össze a vásárhelyiek Imre 

József szemészprofesszor vezetésével, mint szemkórház és fejlődött tovább, ezt azért a 

vásárhelyiek, még, hogyha 2015-től a működése állami feladat is lett, de azért mindig a 

sajátjuknak érezték és szerintem érzik a mai napon is.  

 

Hangok hallatszanak. 

 

Én azt gondolom, hogy bizonyos dolgokban az, hogy az állam a működést és működtetést egy 

egész egységes rendszerbe építette, az tulajdonképpen nem tesz rosszat az egészségügynek, 

viszont maga a tulajdona, az épületnek, a tégláknak, a parknak, hát ez a 

hódmezővásárhelyieké marad kedves barátaim! Önök is vagy feküdtek már kórházban, de 

még fekhetnek is. Én azt gondolom, olyan döntést hoztunk, amely azért negyvenegynéhány-

ezer vásárhelyinek és körülbelül hatvanezer vonzáskörzetébe mégiscsak a napi 

betegellátásnak és a télen kényelmes betegápoláshoz megfelelően döntöttünk ma higgye el, az 

eddigi beruházásokat, amelyek fölött az önkormányzat is ellenőrzési joggal bírt és szerintem 

fogunk is, olyan, nyilván úgy kell Önnek majd megkötnie a kórház vezetésével, hogy végig 

nyomon tudjuk követni ennek az 50 kórteremnek az európai szintű kialakítását.  

 

Én egyet szeretnék itt ígérni a képviselő-testületnek, hogy ahogy eddig is támogattam a német 

johannita barátaimmal a kórházat, hogy az 50 kórterembe 100 darab modern német 

hidraulikus traumatológia és kórházi ápolási ágyakat fogok beszerezni és ehhez tartozó 

éjjeliszekrényeket és ezzel is fogjuk tudni csökkenteni azt gondolom, hogy minél több jusson 

arra, hogy valóban modern kórtermeket tudjanak kialakítani.  

 

Köszönöm szépen. 

 

Dr. Márki-Zay Péter polgármester úr: Nagyon szépen köszönöm. Nyilvánvalóan akár 

családi érintettség okán is én nagyon támogatom a kórház, a hódmezővásárhelyi kórháznak a 

működését, fenntartását. Nagyon szomorú vagyok amiatt, hogy a FIDESZ-es képviselők 

kilenc év alatt lecsökkentett, azt hiszem 3 %-ról beszélt képviselő úr, egyet sem sikerült 

visszahozni. Tehát, 9 év volt arra, hogy sikerüljön visszahozni ezeket az ágyakat.  

 

Ezen kívül még van egy aggasztóbb kérdés, hogyha Önök, amikor kettőmilliárd forintos 

többlete volt a működésből a városnak, nem pedig az ellehetetlenített anyagi helyzetben, mint 

az utóbbi években, hogy még a kiadásainkat sem fedezik a működési bevételek. Tehát, amikor 

Önöknek volt kettőmilliárd forint többlete, miért nem akkor adtak a kórháznak pénzt? Miért 

vettek el 300 millió forintot a kórháztól? 

 

Felhangzik a taps. 
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2012-ben Önök elvettek 300 millió forintot a kórháztól, amit most nekünk kell visszaadni, 

annak ellenére, hogy a mostani költségvetésünkben, a mostani működésben az állam által 

elsorvasztott közszolgáltatásokból adódóan nekünk nincs erre fedezetünk. Amikor Önöknek 

volt, miért nem támogatták a kórházat?  

 

Kovács László képviselő úr jelentkezett szólásra. 

 

Dr. Kovács László képviselő úr: Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Az elmúlt közgyűlés 

alkalmával én elmondtam, hogy ez az önkormányzat a FIDESZ vezetése alatt mi mindenben 

segítette a kórházat, legalábbis fölsoroltam több olyan dolgot, ami nem elhanyagolható. 

 

Amikor alpolgármester asszony ott a viszont válaszban hasonlóképpen Önhöz, mint amit most 

elmondott, hogy a FIDESZ-es önkormányzat miért nem pótolta vissza az ágyakat. az 

osztályokat, nem volt alkalmam arra reflektálni, meg nem is akartam, de most nem tudom 

megállni. Nem várom el orvosként, vezető kórházi orvosként Önöktől azt, hogy tisztában 

legyenek azzal, ha egyszer megszűntetnek egy kórházi osztályt, azt soha többet az életben 

visszaállítani nem lehet. Öt kórházi osztály szűnt meg 2007-ben, ez a szemészet, fül-orr-

gégészet, bőrgyógyászat, urológia, traumatológia.  

 

Az akadémiai szekciót kérném szépen, hogy hallgassa végig figyelemmel azt, amit én ezzel 

kapcsolatban mondok, mert én tényadatokat sorolok föl.  

 

Az a háromszáz ember, aki kényszerűen, részben az osztályok megszűnése, részben a kórház 

működésének a személyi bér és vonatkozásai fenntarthatatlansága miatt több mint 300 

dolgozó elhagyta a kórházat, azok többet a kórházba visszakerülni, visszajutni nem tudnak. 

Aki nincs benne az egészségügyi szervezési, működtetési, szakmai rendszerében, az mondhat 

olyanokat, mint alpolgármester asszony, vagy Ön, alpolgármester úr, vagy polgármester úr, 

csak ezeknek,….. 

 

Nevetés hallatszik. 

 

….csak ennek racionalitása, realitása ennek nincs, hogy ezt, valaki, amit egyszer kiirtottak, 

kipusztítottak, sóval szórták be a helyét, azt többé visszaállítani nem lehet. Így van. 

 

Dr. Márki-Zay Péter polgármester úr: Ha 120 évvel ezelőtt Imre József így gondolkozott 

volna, akkor nem lett volna a városnak soha kórháza. 

 

Felhangzik a taps.  

 

Dr. Kószó Péter képviselő úr: Tisztelt Polgármester Úr! Egy-két mondatra tetszene még szót 

adni?  

 

Dr. Márki-Zay Péter polgármester úr: Természetesen, bocsánat, parancsoljon képviselő úr!  
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Dr. Kószó Péter képviselő úr: Tehát, tudja, nem akarok személyeskedni, de ahány 

polgármesterrel eddig együtt dolgoztam és ahányszor tettem egy fölajánlást, mondjuk egy, 

Európa legnagyobb karitatív humanitárius civil szervezetétől, azt azért az eddigi városvezetők 

nem egy ilyen szarkasztikus, cinikus hozzászólással, hanem általában a köszönetüket fejezték 

ki. Ráadásul, ami bánt engem, hogy a főorvos úr szerint az akadémiai szekció ezt tapssal 

jutalmazta, ez külön fáj nekem, hiszen Önök is kerülhetnek kórházba. Én Önökért is 

dolgozom és nemcsak a FIDESZ-esekért, ezt és végre legyenek már kedvesek megjegyezni, 

hiszen mi egy egész városért vagyunk felelősek és kérjük polgármester úr, Ön is tegyen így!  

 

Dr. Márki-Zay Péter polgármester úr: Jó. Tehát, szeretném hangsúlyozni, hogy én 

semmilyen cinikus megjegyzést nem tettem arra, hogy a johannita segélyszolgálat támogatatta 

a várost, a kórházat, vagy bármi mást. Maximálisan elismerem azokat az érdemeket, amiket 

Önök elértek sok-sok év alatt. Azt az egy érvet nem tudtam elfogadni, hogy azáltal, hogy 

mondjuk a Gyurcsány kormány megszűntetett annak idején akkor ezek szerint öt kórházi 

osztályt, mondjuk 12 évvel ezelőtt, ez indok arra, hogy a FIDESZ kormány 9 év alatt ebből az 

öt osztályból egyet sem tudott ide visszahozni. Nekem itt logikai összefüggés nincs.  

 

Felhangzik a taps. 

 

Jó. Köszönöm szépen. Akkor a rendelethez, hogyha van még valakinek konkrét hozzászólása? 

Kis Andrea alpolgármester asszony. 

 

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

Cseri Tamás képviselőtársam javaslata a polgármesteri jogkört tovább nyírbálja. De én 

remélem, hogy nyilván ez azt is jelenti, hogy többet kell találkoznunk és a közgyűlésekre 

eljönnek, mert a rendes közgyűlések számát azért eléggé lecsökkentették októberig. Úgyhogy 

bízunk benne, hogy az általunk összehívott átcsoportosítások miatt összehívandó 

közgyűléseken akkor majd megjelennek kellő számban, hogy tudjuk ezeket a személyzeti, 

illetve pénzügyi kérdéseket biztosítani, mert, hogy volt már rá példa, hogy ez nem sikerült. 

 

Köszönöm. 

 

Dr. Márki-Zay Péter polgármester úr: Jó. Köszönöm szépen. Más kérdés, hozzászólás van-

e? Akkor szerintem az előzőhöz hasonlóan ismét felkérem jegyző asszonyt, hogy ismertesse a 

módosítókat és mindegyikről szavazunk külön.  

 

Dr. Varga Ildikó jegyző asszony: Tisztelt Közgyűlés! Az első törlésre javasolt pont a 10 § 

(1).  

 

Dr. Márki-Zay Péter polgármester úr: Jó. Köszönöm szépen. Ha kérdés, hozzászólás nincs, 

aki támogatja ezt a törlést, a módosítást, az emelje fel a kezét! Kilenc. Köszönöm szépen. Aki 

nem támogatja, emelje fel a kezét! Négy. Tartózkodás nem volt. Úgyhogy elfogadtuk a 

módosítást.  
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Szavazás: 

 

  9 igen, 4 nem (A szavazásban 13 képviselő vett részt.) 

 

Dr. Márki-Zay Péter polgármester úr: Következő módosítás! 

 

Dr. Varga Ildikó jegyző asszony: A következő javaslat 9 § (5). törlése. 

 

Dr. Márki-Zay Péter polgármester úr: Jó, ha kérdés nincs, kérem, hogy aki támogatja a 

törlést, emelje fel a kezét! Kilenc. Aki nem támogatja, emelje fel a kezét! Négy. Tartózkodás 

nem volt. Köszönöm szépen.  

 

Szavazás: 

 

  9 igen, 4 nem (A szavazásban 13 képviselő vett részt.) 

 

Dr. Márki-Zay Péter polgármester úr: Következő! 

 

Dr. Varga Ildikó jegyző asszony: A következő javaslat 10 § (3) b/. pontjának olyan irányú 

módosítása, hogy a polgármester hatásköre helyett a közgyűlés. 

 

Dr. Márki-Zay Péter polgármester úr: Aki támogatja ezt a módosítót, kérem, emelje fel a 

kezét! Kilenc. Aki nem támogatja, emelje fel a kezét! Négy. Elfogadtuk. Elfogadtuk mind a 

három módosítót.  

 

Szavazás: 

 

  9 igen, 4 nem (A szavazásban 13 képviselő vett részt.) 

 

Dr. Márki-Zay Péter polgármester úr: Akkor a módosításokkal együtt az eredeti rendelet-

tervezetet akkor kérem, hogy aki támogatja, az emelje fel a kezét! Kilenc. Aki nem támogatja, 

emelje fel a kezét! Kettő. Aki tartózkodott, emelje fel a kezét! Kettő. Jó. Hát, köszönöm 

szépen, akkor elfogadtuk a rendeletet.  

 

Szavazás: 

  9 igen, 2 nem, 2 tartózkodás (A szavazásban 13 képviselő vett részt.) 

 

 

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése megalkotta a  

3/2019. (II.21.) rendeletét a 2019. évi költségvetés végrehajtásáról 

 

A rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
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1/c. Napirend 

 

Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek és 

saját bevételeinek megállapítása a tárgyévet követő három évre  

(1 db határozati javaslat) 

Az anyagot készítette a Közgazdasági Iroda, előterjeszti:  

Bárány Béláné irodavezető asszony 

 

Dr. Márki-Zay Péter polgármester úr: És végül a nyílt ülésünk utolsó napirendi pontja az 

1/c. napirendi pont. Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési 

kötelezettségeinek és saját bevételeinek megállapítása a tárgyévet követő három évre. 

Felkérem Dr. Varga Ildikó jegyző asszonyt, hogy ismertesse a Pénzügyi Gazdasági Bizottság 

döntését!  

 

Dr. Varga Ildikó jegyző asszony: Tisztelt Közgyűlés! Több bizottság tárgyalta és 

mindannyian egyhangúan támogatták a határozati javaslatot.  

 

Dr. Márki-Zay Péter polgármester úr: Köszönöm szépen. Felkérem Bárány Béláné 

irodavezető asszonyt, hogy tegye meg a szóbeli előterjesztést! 

 

Bárány Béláné irodavezető asszony: Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Polgármester Úr! A 

költségvetés rendelet előterjesztésekor jogszabályi kötelezettségünk ezt javaslatot is behozni 

Önök elé. A jogszabályi kötelezettségünknek eleget téve javasolom ennek a rendelet-

tervezetnek az elfogadását.  

 

Dr. Márki-Zay Péter polgármester úr: Köszönöm szépen. Felkérem a képviselő urakat és 

hölgyeket, ha van kérdésük, vagy hozzászólásuk, akkor ezt jelezzék! Amennyiben nincs, 

akkor kérem, hogy aki támogatja a határozati javaslat elfogadását, az emelje fel a kezét! 

Tizenhárom. Köszönöm szépen. Egyhangúlag elfogadtuk. 

 

Szavazás: 

 

  13 igen, egyhangú (A szavazásban 13 képviselő vett részt.) 

 

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

230/2019. (II.19.) határozata 

Tárgy: Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek 

és saját bevételeinek megállapítása a tárgyévet követő három évre 

 

H A T Á R O Z A T 

 

1./ Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a saját bevételei 

összegét, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek 

tárgyévre, és az azt követő három évre várható összegét a mellékelt táblázatban bemutatottak 

szerint (1. melléklet) hagyja jóvá. 
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Határozatot kapják: 

1./ Tisztségviselők helyben 

2./ PH Közgazdasági Iroda 

3./ Irattár 

 

Dr. Márki-Zay Péter polgármester úr: Ezzel a nyílt ülés napirendi pontoknak a végére 

értünk. Úgyhogy zárt közgyűléssel fogjuk folytatni. Mindenkinek nagyon szépen köszönöm 

az érdeklődését és felkérem Önöket, hogy hagyják el az üléstermet! További szép napot 

kívánok Önöknek! Köszönöm. Viszontlátásra! 

 

 

 

K.m.f. 

 

 

 

Dr. Márki-Zay Péter                          Dr. Varga Ildikó  

 polgármester                   jegyző  

 


