Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
Medgyesegyháza, Kossuth tér 1. Tel: 68/440-000
4/2017.
Jegyzőkönyv
Készült: Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. február 14.
napján 19:00 órakor kezdődött ülésén.
Az ülés helye: Medgyesegyháza, Kossuth tér 25. szám.
Jelen vannak: dr. Nagy Béla György polgármester, Király Gyöngyi, Nagy Attila, Farkas
Gyula, Dusik János.
Igazoltan távol: Kraller József képviselő.
Később érkezik: Sütő Mária Márta alpolgármester.
Tanácskozási joggal részt vesz: dr. Kormányos László jegyző.
Jegyzőkönyvvezető: Simonka Jánosné ügyintéző.
dr. Nagy Béla György polgármester: Köszöntöm a megjelenteket. Megállapítom, hogy a
testület határozatképes, az ülést megnyitom.
A döntéshozatalban résztvevők száma 5 fő.
Javasolt napirendi pontok:
1. A Medgyesegyháza Városi Önkormányzat 2017. évi költségvetési rendeletének
elfogadása
Előadó: dr. Nagy Béla György polgármester
dr. Kormányos László jegyző
2. Szociális intézményi férőhely kiváltás megvalósítása Medgyesegyházán
Előadó: dr. Kormányos László jegyző
3. Bejelentések
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett a napirendeket
elfogadta.
I.

Fő napirend:
A Medgyesegyháza Városi Önkormányzat 2017. évi költségvetési rendeletének
elfogadása
Előadó: dr. Nagy Béla György polgármester
dr. Kormányos László jegyző

II.

Bejelentések

dr. Nagy Béla György polgármester: A közmeghallgatáson tájékoztató hangzott el
„Szociális intézményi férőhely kiváltás megvalósítása Medgyesegyházán” címmel. A testület
a lakossági vélemények és a tájékoztató alapján döntést nem hoz, a döntést elhalasztja a
lakóotthonok szemléje utáni időszakra. A szemle ideje holnap tisztázódik. Az jelen lévők
közül több személyt címzetten meg kívánunk hívni. Az érdeklődőknek lehetővé szeretnénk
tenni, hogy részt vegyenek ezen.
1.
A Medgyesegyháza Városi Önkormányzat 2017. évi költségvetési rendeletének
elfogadása
dr. Nagy Béla György polgármester: A Polgármesteri Hivatal pénzügyi vezetője,
munkatársai, intézmények vezetői már tartósabb ideje egyeztetéseket folytattak. Számba
veszik a bevételeket és a kiadásokat. Erről tartottam tájékoztatót a közmeghallgatáson.
Minden anyag megtalálható a honlapon. A testület november vége óta koncentrál a 2017. évi
költségvetésre. Amikor a bevételi oldal számai ismertté válnak, akkor kerül tervezésre a
kiadási oldal. Rengeteg tényezőt kell figyelembe venni. Prioritást élveznek a kötelező
feladataink. Ezekre az államtól normatív forrásokat kapunk. A források döntő többségét ezek
emésztik fel. Ebből is a legjelentősebb a bérek, és járulékai. Fontos szempont, hogy
biztonságos, előrelátó gazdálkodást folytasson a testület, ennek fontos eleme a tartalék
képzése. A testület és a hivatal, jelentős energiát fektetett pályázatok elkészítésére és
elkészíttetésére. Már jelentős költségek keletkeztek ennek kapcsán. Ha nem fektetünk bele,
akkor nem tudunk pályázni. Olyan pályázatokat, célokat fogalmaztunk meg, melyek fontosak
a település jövője szempontjából. Azt is figyelembe kellett venni, hogy elnyerésük komoly
megterhelést jelentenek számunkra. Számos költséget meg kell előlegeznünk. 50 % előleget
lehet lehívni, de egyéb forrásokat is meg kell nyitnunk, ezek közül a kevésbé költséges
megoldásokat. Köszönöm mindenkinek a munkáját, az intézményvezetők toleranciáját.
Sokszor indokolt célokat nem tudunk maradéktalanul finanszírozni. A pénzügyi bizottság az
ülésén megtárgyalta.
Dusik János elnök: A bizottság januárban kezdte el tárgyalni a költségvetést, mely akkor
9 000 E Ft-os hiányt mutatott. Február 7-én az intézményvezetőkkel együtt megpróbáltuk a
hiányt eltüntetni. A pénzügyi bizottság elnöke ismerteti a számszerű adatokat.
19:10 Sütő Mária Márta alpolgármester asszony megérkezik.
A döntéshozatalban résztvevők száma 6 fő.
Király Gyöngyi képviselő: Kértük, nézzenek utána, lehetséges-e az orvosok iparűzési
adómentességét biztosítani. A legutóbbi bizottsági ülésen szó volt erről, hogy van-e erre
lehetőség.
dr. Kormányos László jegyző: Szóba került korábban a háziorvosok iparűzési
adómentessége. Felmértük a környező települések gyakorlatát. Battonyán 2 vállalkozó
háziorvos van, bérleti díjat nem fizetnek, rezsit igen. A harmadik háziorvos saját ingatlanában
praktizál, az önkormányzat iparűzési adómentességben részesíti őket. Mezőhegyesen nincs
adókedvezmény vagy mentesség, mindenki fizeti a rezsit. A fogorvosi körzetet
helyettesítésben látják el. Itt fizeti a rezsit az önkormányzat. Mezőkovácsházán iparűzési adó
mentességben részesülnek a háziorvosok. Nem részesülnek sem bérleti díj, sem rezsiköltség
mentességben. Több településen működik a vállalkozó háziorvosok iparűzési adómentessége,

azonban ők rezsi költséget, vagy bérleti díjat fizetnek. Az összes kedvezményben egyik
megvizsgált településen sem részesülnek. Nálunk az orvosi rendelőben sem rezsit sem bérleti
díjat nem fizetnek az orvosok. A 20 milliós adóalapot nem haladja meg a bevételük, tehát a
lehetőség adott. Figyelembe kell vennünk, hogy a rezsiköltségek és az ingyenes használat
mennyiben kompenzálja az adómentességet. Novemberben már kiküldésre került, mennyit
fizetünk háziorvosaink után. Azt tudom javasolni, hogy ezeket az adatokat vegyük
figyelembe.
Sütő Mária Márta alpolgármester: A bizottsági ülésen is elmondtam, hogy tudjuk, milyen
költségeket biztosítunk a számukra, azonban ha a háziorvosainkat elcsábítják más településre,
akkor hogyan tudjuk pótolni őket. A település elégedett lehet a háziorvosaival. Én javasolnám
az adómentességet. A költségvetésünket megterheli, nincsenek pluszforrásaink, azonban ez
egy olyan összeg, ami megtérül.
dr. Nagy Béla György polgármester: Érkezett két képviselőnk részéről javaslat, hogy
orvosainknak biztosítsunk adómentességet. A költségvetési rendelet elfogadása előtt vagyunk,
meg kell jelölnünk ha elfogadjuk, hogy minek a terhére.
Sütő Mária Márta alpolgármester: Érzem, hogy kényszerhelyzet, de biztosan meg tudjuk
nevezni a forrást. Ezzel a kérdéssel október-novemberben már találkoztunk, valamiképpen
nem került azóta szóba.
dr. Nagy Béla György polgármester: Egy módja van, a tartalék keret terhére.
Sulczné Lipcsei Zsuzsanna pénzügyi vezető: Igen, csak az van.
dr. Nagy Béla György polgármester: Ezzel a mértékkel csökkenne a bevételünk. Szeretném
kérdezni, ki ért egyet a megfogalmazott javaslattal?
A képviselő-testület 2 igen 0 nem szavazat és 4 tartózkodás mellett nem fogadta el a
javaslatot.
dr. Nagy Béla György polgármester: Az előterjesztésben szereplő rendelet tervezet
elfogadását szavazásra bocsájtom.
A képviselő-testület 6 igen 0 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi rendeletet
alkotta.
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat
Képviselő-testületének
2/2017. (II. 15.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről
Dusik János a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: 2017. évben több TOP-os és VP-s
pályázatot is nyerhet a Medgyesegyháza Városi Önkormányzat, amelyhez szükségesé válhat
hitel felvétele. Ennek érdekében szükséges a kitekintő tábla. A határozati javaslat elfogadását
javasolja a bizottság a testületnek elfogadni.

dr. Nagy Béla György polgármester: Az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot
szavazásra bocsájtom.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi
határozatot fogadta el:
34/2017. (II. 14.) Kt. határozat
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország gazdasági
stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény, valamint az adósságot keletkeztető
ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm.
rendelet alapján az önkormányzat saját bevételeinek, valamint adósságot keletkeztető
ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható
összegéről szóló kimutatást a határozat melléklete szerint elfogadja.
Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester
dr. Kormányos László jegyző
Határidő: azonnal
melléklet a 34/2017.(II.14.)kt. határozathoz
A

B

C

D

E

Kimutatás az önkormányzat felvehető hitelének nagyságrendjéről
(ezer forintban)
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 29/A § szerinti kimutatás
1

Megnevezés

2017

2018

2019

2020

2

Helyi adók

81.510

81.510

81.510

81.510

3

Osztalék, koncessziós díjak

4

Díjak, pótlékok bírságok

950

950

950

950

5

Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog
értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel

7.600

7.600

7.600

7.600

6

Részvények, részesedések értékesítése

7

Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevétel

8

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés

9

Saját bevétel összesen

90.060

90.060

90.060

90.060

10
11 Saját bevétel 50 %-a
12

45.030

45.030

45.030

45.030

13 Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása
14 Felvett átvállalt kölcsön, és annak tőketartozása
15 Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír
16 Adott váltó
17 Pénzügyi lízing
18 Halasztott fizetés
19 Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség
20

Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési
kötelezettség

0

0

0

0

0

0

0

0

45.030

45.030

45.030

45.030

21
22 Kamatfizetési kötelezettség
23 Összes tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség
24
Helyi önkormányzat adósságot keletkeztetett
25 kötelezettségvállalásának felső határa 50 %-os korlát

dr. Nagy Béla György polgármester: Alpolgármester asszonytól szeretném kérdezni,
mikorra várható a lakóotthon látogatás? Minél hamarabb el kell dönteni, hogy megszervezzük
az utazást.
Sütő Mária Márta alpolgármester: Bármikor. Az ellátottakat megkérdezem, ha befogadó
készek, akkor mehetünk is. Reggel 7-ig tartózkodnak a házukban, és 16.00 óra után. Ha
délelőttre tennénk, akkor arra a napra szabadságot fognak kivenni, és várnak minket. 10-12
főnél nem szeretném, ha többen mennénk egyszerre. Péntek délelőttre is lehetne tervezni.
Mivel az ülésen több napirend, egyéb felvetés nem hangzott el, a polgármester az ülést 19:30
órakor lezárta.
Kmf.

dr. Nagy Béla György
polgármester

dr. Kormányos László
jegyző
Simonka Jánosné
jegyzőkönyvvezető

