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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
 
 
Készült:  Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 10-én 

de. 1100 órai kezdettel – a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében – 
megtartott üléséről. 

 
 
Jelen vannak: mellékelt jelenléti ív szerint 
 
Meghívottak: mellékelt jelenléti ív szerint 
 
 

Szilágyi Sándor polgármester köszönti a megjelent képviselőket és a meghívott 
vendégeket, valamint Nagy Miklóst Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. 
vezérigazgatóját, az ülést megnyitja. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel 6 
fő képviselő jelen van. Bagdi Sándor távolmaradását jelezte.  
 
Javaslatot tesz a jegyzőkönyvvezetőre Zsólyominé Gyenes Anikóra, valamint a 
jegyzőkönyv-hitelesítő személyére Dr. Gadóczi István képviselőre és a napirendi pont 
tárgyalására. 
 
 
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a jegyzőkönyvvezető, 
jegyzőkönyv-hitelesítők személyét – 6 fő igen szavazattal (Bagdi Sándor nem volt jelen 
a szavazásnál) elfogadta. 

 
Szilágyi Sándor polgármester:  
 Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2-es és 4-es napirendi pontot tárgyaljuk 

először, aki egyetért a javaslattal, kérem kézfelnyújtással jelezze.  
 
 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a napirendi pont tárgyalását – 6 
fő igen szavazattal (Bagdi Sándor nem volt jelen a szavazásnál) elfogadta. 

 
 

Napirendi pontok: 
 

 
1./ Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzati 

tulajdonú közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért, illetőleg az önkormányzati 
tulajdonú közüzemi csatornamű használatáért fizetendő díjakról szóló 23/2004. 
(V. 3.) Rendeletének módosítása 

 
2./ Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt.-vel kötendő üzemeltetési szerződés 

tervezete 
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester 
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3./ Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Tiszacsege Város 
Önkormányzatának Polgármesteri Hivatalában foglalkoztatott köztisztviselők 
közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 24/2003. (X.02.) KT. számú 
rendeletének módosítása 
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester 

 
4./ Tiszacsege Város Önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletének elfogadása 
 Ea.: Szilágyi Sándor polgármester 

 
5./ Ellátási szerződés kötése iránti kérelmek megtárgyalása 

Ea.: Szilágyi Sándor polgármester 
 
6./ Központi orvosi ügyeleti szolgálat közös szervezésére vonatkozó társulási 

megállapodás módosítása 
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester 

 
7./  Javaslat a PÉTEGISZ Nonprofit Zrt. Alapszabály módosítására 

Ea.: Szilágyi Sándor polgármester 
 
8./ Testvérvárosok hálózatának kialakítására pályázat benyújtása 

Ea.: Szilágyi Sándor polgármester 
 
9./ Különfélék 
 

 
1. Napirendi pont 

 
 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzati tulajdonú 
közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért, illetőleg az önkormányzati tulajdonú 
közüzemi csatornamű használatáért fizetendő díjakról szóló 23/2004. (V. 3.) 
Rendeletének módosítása 
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester 
/Előterjesztés írásban mellékelve./ 

 
 
Szilágyi Sándor polgármester:  
 Ez a két napirendi pont teljesen egybefügg, egy a tartalma. Már több, mint egy hónapja 

folyamatosan készítjük elő a szerződést. Jegyző Asszonnyal több alkalommal a 
Vezérigazgató Úr meghívására tárgyalásokat folytattunk, illetve én is meghívtam 
Vezérigazgató Urat, aki a szakmai delegációval megjelent Tiszacsegén, külön 
meghívtam Losonczi János Pénzügyi Bizottság elnökét, valamint Bagdi Sándor 
alpolgármester Urat. Felkérem a Bizottság elnökét, hogy a 4-es napirenddel 
kapcsolatban a kérdéseiket tegyék fel, illetve a bizottság véleményét ismertesse a 
képviselő-testülettel.  

 
Losonczi János PÜB. elnök: 
 Bizottsági ülésen átfogóan kielemeztük a szerződéssel kapcsolatos pontokat. Úgy látjuk, 

hogy az üzemeltetés szempontjából stabil háttérrel rendelkező szolgáltatóról van szó. A 
Zrt-nek mi is tulajdonrészesei vagyunk. Egyértelműen kiderült az utóbbi években, hogy 
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az önkormányzat saját erejéből megfelelő színvonalon a víziközművet, illetve a 
szennyvízkezelést nem tudja üzemeltetni. Úgy láttuk, hogy legegyszerűbb, ha 
visszacsatlakozunk ahhoz a közös önkormányzati vízműhöz, amelyből az üzemeltetést 
korábban kihoztuk. Itt nagyobb lehetőség lesz a fejlesztésekre. Szeretném megkérni 
Vezérigazgató Urat, hogy a lakosságot tájékoztassa a díjképzéssel kapcsolatosan, 
hogyha díjemelés történik, annak mi a mozgatója.  

 
Szilágyi Sándor polgármester:  
 Az egész folyamatot, amit elindítottunk az ivóvízzel, szennyvízzel kapcsolatban, ez 

kormányprogram. Az elkövetkezendő időben a vízzel kapcsolatban csak az 
önkormányzatnak lehet tulajdona vagy az államnak. Alapvetően nekünk két dolog tette 
indokolttá, hogy üzemeltetőt kell váltani. Az egyik, a lakosok is ismerik a vízművet és a 
szennyvízhelyzetünket, nincs lehetőségünk arra, hogy olyan szintre emeljük az 
üzemeltetést, ami 2012-ben már elvárható. A kormány is foglalkozott az ivóvíz 
kérdéssel és az üzemeltetőknek olyan komoly előírásokat határoztak meg, amit már több 
nagyváros sem tud saját maga ellátni. A lakosok irányába szeretném elmondani, hogy 
egyértelműen arra kértük a Vezérigazgató Urat, hogy a tűréshatár elérkezett a városban 
és alapvetően ne az legyen a meghatározó, hogy most díjat emeljünk. Vezérigazgató 
Úrnak átadom a szót, hogy a vízdíj mértékéről, vagy a szennyvízdíj mértékéről 
tájékoztassa a lakosságot. 

 
Nagy Miklós Vízmű Zrt. vezérigazgató: 
 Köszönöm a lehetőséget a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. nevében is, hogy 

a tárgyalás egyáltalán elindult. A díjképzéssel kapcsolatban szeretném tájékoztatásul 
elmondani, hogy a kapott adatok alapján és megvizsgálva a körülményeket, látszik, 
hogy korábbi évekből örökölt dolgok miatt egyfajta keresztfinanszírozásból származó 
különbségnek szükséges a helyretétele. A 2011. december 31-gyel elfogadott víziközmű 
szolgáltatásról szóló törvény ezeket a feladatokat feladatul is szabja mind az 
önkormányzatoknak, mind pedig a viziközmű üzemeltetők számára. A díjak alakításánál 
úgy kell eljárni, hogy a szolgáltatások költségfedezet alapon működjön önálló 
elszámolási rendszerenként. Ezt a különbséget az elkövetkezendő években kell helyre 
tenni, hogy ez a helyretétel ne legyen nehézséget okozó, a törvény által előírt nettó 
2,56% díjemelést javasoltunk annak érdekében, hogy a későbbiek során az emelés ne 
legyen a keresztfinanszírozás mértékét meghaladó, tehát a lakosságnak kisebb terhet 
jelentsen, ez a fő hangsúly. A díj megállapításánál arra szeretném felhívni a figyelmet, 
hogy a díjak mögött mindig feladatok vannak. A kapott adatszolgáltatás alapján az 
előttünk álló feladatok nem kis horderejűek, az ivóvíz technológia rekonstrukciója, 
felújítása áll előttünk, ami egyszeri jelentős költséggel végrehajtandó lesz. A 
szennyvízvonalon úgyszintén van technológiai korszerűsítési feladat, ugyanis az 
iszapvonal nincs teljes részletezettséggel kidolgozva, az is egy komoly feladatként áll 
előttünk, annak érdekében, hogy a környezetvédelmi előírásoknak megfeleljünk az 
üzemeltetés során. Amit még a hálózat szempontjából el kell mondani, hogy a hálózati 
veszteségekből látszik, hogy komoly felújítási, javítási feladatok állnak előttünk. A 
díjjal kapcsolatban maradéktalanul igyekszünk eleget tenni azoknak a feladatoknak, ami 
az üzemeltetés során felmerül és a szakmai korrektség megkíván. Abban állapodtunk 
meg, hogy június végével az üzemeltetői tapasztalatok alapján újra leülünk, megnézzük 
az üzemeltetés  körülményeit, anyagi és költségviszonyait és ez alapján megvizsgáljuk a 
további üzemeltetésnek a feltételeit, ha szükséges akkor a módosításokat, korrekciókat 
elfogjuk végezni. Mindenképpen szakmai korrektséget szeretnénk az üzemeltetésben és 
a díjképzésben is. Nem az a cél, hogy minél magasabb legyen a díj, hanem a díj annyi 
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legyen, amennyibe kerül maga a szolgáltatás. Egy kis szolgáltató szervezet nagyobb 
fajlagos költséggel tudja működtetni, anyagilag is mások a lehetőségei, mint egy közös 
szervezetben működtetett szolgáltatásnak, éppen ezért pont nem a díjak emelését fogja 
indukálni, hanem ellenkezőleg a díjak szinten tartását és a költséghatékony működést 
fogja eredményezni a későbbiek során.  

 
Szilágyi Sándor polgármester:  
 Köszönjük a tájékoztatást. Annyit szeretnék a lakosokkal is közölni, hogy amikor 

elmentem tárgyalni a képviselő társaim egyértelműen kérték, hogy alapkérésnek 
határozzuk meg, hogy a dolgozókat vegye át. Ha megkötjük a szerződést a Vízmű Zrt-
vel, akkor a munkáltatói feladatokat ő látja el és 6 dolgozót át fog venni. Nagyon sok 
pozitívumot kaptunk a megbeszélések alapján, ami arra késztet, hogy fogadjuk el ezt a 
szerződést. Bérleti díjat is kapunk a szennyvízért, 13 millió Ft-os bérleti díjat sikerült 
kiharcolni, ezt is átfogjuk nézni 6 hónap múlva, hogy a döntésünket igazolja-e a 
gyakorlat. Már több lehetőséget engedett velünk szemben a Vízmű Zrt, úgyhogy nem 
látok olyan okot, hogy ne kössük meg velük a szerződést.  

 
Dr. Gadóczi István SZEB. tag: 
 A testületi ülést megelőző bizottsági ülésen három kérdést tettem fel Vezérigazgató 

Úrnak. Az első kérdésem az volt, hogy vállalja-e a szerződésben a Zrt., hogy bérleti díjat 
fizet az önkormányzatnak. Erre azért van szükség, mert az önkormányzat átadja az 
üzemeltetést, így a vízdíj bevételeink kiesnek. Annak érdekében, hogy a gazdasági 
egyensúlyunk ne boruljon fel, hogy ne legyen még nagyobb az éves hiányunk, ezért 
szükségünk van egy bérleti díj megegyezésére. Erre megnyugtató választ adott 
Vezérigazgató Úr, mert igen volt a válasza. A második kérdésem arról szólt, hogy az 
átállás kapcsán tudják-e biztosítani a vízminőséget. A környező településeken 
problémák voltak az átállás során. Elmondta Vezérigazgató Úr, hogy ebből leszűrték a 
következtetéseket és mindent megtesznek annak érdekében, hogy a vízminőséget 
folyamatosan tudjuk biztosítani. A harmadik kérdésem az volt, hogy a bérleti díj miatt 
is, az önkormányzatunk gazdasági egyensúlya miatt is szükséges a vízdíjakat emelni. 
Ezen emelés után lesz-e egy olyan türelmi idő, ami után a Zrt. az árképzésében újra 
ismételten nem emeli az árakat, erre is megnyugtató választ kaptunk. Az emelésre azért 
van szükség, mert Tiszacsege Önkormányzata a víz és csatornadíjakat nem 
maradéktalanul tudta behajtani, beszedni, másrészt ezeket a díjakat nem maradéktalanul 
fordította vissza a rendszer karbantartására, illetve fejlesztésére, ezért a rendszerünk 
elavult. Ezt a rendszert jó vízminőséggel működtetni és a folyamatos működést és a 
vízellátást biztosítani hatalmas befektetésekbe kerül. Önkormányzatunk próbálta a 
karbantartásokat elvégeztetni, de csak a minimális munkákat tudtuk belefektetni. A 
Vízmű Zrt. ígéretet tett arra, hogy egyrészt a vízminőség biztosítása érdekében, másrészt 
az elhasználódott alkatrészek tekintetében segítséget nyújt a településünknek és ezeket a 
fejlesztéseket, karbantartásokat megfogja tenni, ezért van szükség arra, hogy a több 
évtizede óta elmaradt fejlesztéseket megtegyük, ezért a díjakat kénytelenek vagyunk 
emelni.   

 
Szilágyi Sándor polgármester:  
 Losonczi Képviselő Társam feltette azt a kérdést is, hogy van egy nagy vízfogyasztási 

helyünk a fürdő, arra is megnyugtató választ kaptunk, hogy külön egyedi szerződést 
fogunk kötni a fürdővel kapcsolatban is, természetesen kedvezményt fognak nekünk 
biztosítani, hogy ne kelljen az ivóvíz tarifa rendszerét fizetni, erre a Vezérigazgató Úrtól 
is megnyugtató választ kaptunk, hogy külön szerződésben komoly kedvezményt fogunk 
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kapni. Összességében elég sok kérdést tárgyaltunk bizottsági ülésen. Bízom benne, hogy 
az általunk felvetett dolgokra megnyugtató választ kaptunk. Kérdezem, hogy van-e még 
a Képviselő Társaimnak kérdése?  

 
Dr. Gadóczi István SZEB. tag: 
 A lakosság tájékoztatására tennék még egy kiegészítését, itt a legnagyobb változtatás a 

szennyvíz alapdíjának a bevezetése lesz, eddig nem volt a szennyvíznek alapdíja, 
törvényileg is szét kellett volna már választanunk a díjban, ezt most meg kell, hogy 
tegyük és a szennyvíz alapdíjat 220 Ft/hónap díjazásban állapítottuk meg a bizottsági 
ülésen.  

 
Szilágyi Sándor polgármester:  
 Aki egyetért Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testületének az 

önkormányzati tulajdonú közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért, illetőleg az 
önkormányzati tulajdonú közüzemi csatornamű használatáért fizetendő díjakról szóló 
23/2004. (V. 3.) Rendeletének módosításával, kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.  

 
 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – Tiszacsege Város 
Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzati tulajdonú közüzemi 
vízműből szolgáltatott ivóvízért, illetőleg az önkormányzati tulajdonú közüzemi 
csatornamű használatáért fizetendő díjakról szóló 23/2004. (V. 3.) Rendeletének 
módosítását – 6 fő igen szavazattal (Bagdi Sándor nem volt jelen a szavazásnál) 
elfogadta és az alábbi rendeletet alkotja: 

 
 

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 
5/2012. (II. 13.) Önkormányzati Rendelete 

 
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzati tulajdonú 

közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért, illetőleg az önkormányzati tulajdonú közüzemi 
csatornamű használatáért fizetendő díjakról szóló 23/2004. (V. 3.) Rendeletének 

módosításáról 
 
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében biztosított jogalkotói jogkörében eljárva, a víziközmű-szolgáltatásról szóló 
2011. évi CCIX. törvény 76. § (1) bekezdés b.) pontjában foglaltak alapján Tiszacsege Város 
Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzati tulajdonú közüzemi vízműből 
szolgáltatott ivóvízért, illetőleg az önkormányzati tulajdonú közüzemi csatornamű 
használatáért fizetendő díjakról szóló 23/2004. (V. 3.) Rendeletét az alábbiak szerint 
módosítja: 
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1. § 
 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzati tulajdonú 
közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért, illetőleg az önkormányzati tulajdonú közüzemi 
csatornamű használatáért fizetendő díjakról szóló 23/2004. (V. 3.) Rendeletének (a 
továbbiakban: Rendelet) 3. § (1) bekezdés e helyébe a következő rendelkezés lép:  
 
„3. § (1) Az önkormányzati tulajdonú közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért (a 
továbbiakban: ivóvíz) és az önkormányzati tulajdonú közüzemi csatornamű (a továbbiakban: 
csatorna) használatáért fizetendő díjak havonta fizetendő alapdíjból és a fogyasztás 
mennyiségéhez igazoldó fogyasztási díjból állnak, a következők szerint:  
 

a.) az ivóvíz 
aa.) alapdíja fogyasztási helyenként:   270 Ft/hónap, 
ab.) fogyasztási díja:      320 Ft/m3; 
 

b.) a csatornahasználat 
ba.) alapdíja fogyasztási helyenként   220 Ft/hónap, 
bb.) fogyasztási díja:      262 Ft/m3.” 

 
2. § 

 
A Rendelet 3. § (5) bekezdése hatályát veszti. 

 
3. § 

 
A Rendelet 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„ 5. § A csatornadíj alapja a mért szennyvízmennyiség, mérés hiányában a csatornaműbe 
bekötött ingatlanon a közüzemi vízműből felhasznált teljes vízmennyiség.” 
 

4.§ 
 

E rendelet 2012. április 1. napján lép hatályba. 
 
 
Tiszacsege, 2012. február 10. 
 
 
 

Szilágyi Sándor                                                                      Füzesiné Nagy Zita 
  polgármester                                                                                   jegyző 

 



7 
 

 
2. Napirendi pont 

 
 

Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt.-vel kötendő üzemeltetési szerződés 
tervezete 
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester 
/Előterjesztés írásban mellékelve./ 

 
 

Szilágyi Sándor polgármester:  
 Aki egyetért azzal, hogy a Vízmű Zrt-vel az előző napirend kapcsán megtárgyaltak 

alapján, illetve a külön szerződéseket is, amire utalt a Képviselő Társam, az üzemeltetési 
szerződést kössem meg, kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.  

 
 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – Hajdú-Bihari 
Önkormányzatok Vízmű Zrt.-vel kötendő üzemeltetési szerződés tervezetét – 6 fő igen 
szavazattal (Bagdi Sándor nem volt jelen a szavazásnál) elfogadta és az alábbi 
határozatot hozta: 

 
 

27/2012.(II. 10.) KT. számú HATÁROZAT: 
 
 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testület úgy határoz, hogy a viziközművei 
működtetésére a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt.-vel 2012. április 01. 
napjától üzemeltetési szerződést köt.   
A Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. az önkormányzat tulajdonában lévő 
víziközművek használatáért bérleti díjat fizet, a bérleti díj mértékét 1 m3 szennyvízre 
169 Ft + áfa összegben határozza meg.   
 
Képviselő-testület fentiek figyelembevételével az üzemeltetési szerződést melléklet 
szerinti tartalommal hagyja jóvá.  

 
Képviselő-testület felhatalmazza Szilágyi Sándor polgármestert az üzemeltetési 
szerződés aláírására. 
 
Határidő: 2012. április 01. 
Felelős: Szilágyi Sándor polgármester 

 
 
 
 
Simon Albert távozott az ülésről.     Jelen van: 5 fő  
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3. Napirendi pont 

 
 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Tiszacsege Város 
Önkormányzatának Polgármesteri Hivatalában foglalkoztatott köztisztviselők 
közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 24/2003. (X.02.) KT. számú 
rendeletének módosítása 
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester 
/Előterjesztés írásban mellékelve./ 
 

 
Szilágyi Sándor polgármester:  
 Felkérem Losonczi Jánost a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnökét, hogy a bizottság 

véleményét ismertetni szíveskedjen.  
 
Losonczi János PÜB. elnök: 
 Jogszabályi változás miatt szükséges a rendelet módosítása, a köztisztviselők részére az 

alapilletményükön felüli juttatásokat kell újra szabályoznunk, ebben a kérdésben határoz 
a képviselő-testület. Bizottságunk megtárgyalta és elfogadásra javasolja a képviselő-
testület felé.  

 
Szilágyi Sándor polgármester:  

Aki Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Tiszacsege Város 
Önkormányzatának Polgármesteri Hivatalában foglalkoztatott köztisztviselők 
közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 24/2003. (X.02.) KT. számú 
rendeletének módosítását elfogadja, kérem kézfelnyújtással jelezze. 

 
 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – Tiszacsege Város 
Önkormányzata Képviselő-testületének a Tiszacsege Város Önkormányzatának 
Polgármesteri Hivatalában foglalkoztatott köztisztviselők közszolgálati 
jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 24/2003. (X.02.) KT. számú rendeletének 
módosítását  – 5 fő igen szavazattal (Bagdi Sándor, Simon Albert nem volt jelen a 
szavazásnál) elfogadta és az alábbi rendeletet alkotja:  

 
 

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 
6/2012. (II. 13.) Önkormányzati Rendelete 

 
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Tiszacsege Város 

Önkormányzatának Polgármesteri Hivatalában foglalkoztatott köztisztviselők közszolgálati 
jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 24/2003. (X.02.) KT. számú rendeletének 

módosításáról 
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Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében biztosított jogalkotói jogkörében eljárva köztisztviselők jogállásáról szóló 
1992. évi XXIII. törvény 44/A. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a 
következőket rendeli el: 
 

1. § 
 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Tiszacsege Város Önkormányzatának 
Polgármesteri Hivatalában foglalkoztatott köztisztviselők közszolgálati jogviszonyának egyes 
kérdéseiről szóló 24/2003. (X.02.) KT. számú Rendeletének (a továbbiakban: Rendelet) 7. § 
helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„7.§ Az illetménykiegészítés mértéke 2012. évben  
 

a) felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő esetében  alapilletményének 20 %-a, 
b) középiskolai végzettségű köztisztviselő esetében alapilletményének 20 %-a.” 

 
 

2.§ 
 

E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit 2012. január 1. napjától 
alkalmazni kell. 
 
 
Tiszacsege, 2012. február 10. 
 
 

Szilágyi Sándor                                                                      Füzesiné Nagy Zita 
     polgármester                                                                                   jegyző 
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4. Napirendi pont 

 
 

Tiszacsege Város Önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletének elfogadása 
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester 
/Előterjesztés írásban mellékelve./ 

 
 

Szilágyi Sándor polgármester:  
 A Bizottsági ülésen a Könyvvizsgáló Úr is részt vett, itt is tartalmas és hosszadalmas 

vitát folytattunk. Felkérem Losonczi Jánost a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnökét, 
valamint Tóth Imrét a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnökét, hogy a bizottság 
véleményét ismertetni szíveskedjen. 

 
Losonczi János PÜB. elnök: 
 Úgy a bizottságnak, mint a Könyvvizsgálónak az volt a véleménye, hogy igen alaposan 

megtervezett költségvetéssel állunk szemben, még akkor is elmondható, ha nagyon sok 
változás fog még történni. Átmeneti időszakban vagyunk, kormányzati szinten mindenki 
hallott már a közoktatás átformálásáról, illetve az önkormányzati rendszernek a 
finanszírozási változtatásairól.  Jelen ismeretekhez képest alaposan előkészített és jó 
költségvetéssel állunk szemben. Elmondható, hogy lényegesen csökkent az 
adósságállományunk, kevesebb hiánnyal számolunk ebben az évben, mint tavaly. A 
könyvvizsgáló is elmondta, hogy az önkormányzatnak el kell érni azt, hogy a jövő 
évben már a hiánnyal nem számolhatunk a költségvetés készítésekor. Ilyen szempontból 
még ez a nagyon kedvező és lényegesen alacsonyabb hiány is problémát jelenthet. 
Természetesen évközben még sok munkánk lesz abban, hogy ezt a hiányt csökkenteni 
tudjuk, és a jövő évben már hiánymentes költségvetést tudjunk elfogadni. A 
könyvvizsgáló véleménye alapján és a bizottság véleménye alapján elfogadásra 
javasoljuk a költségvetési rendelet tervezetet.  

 
Szilágyi Sándor polgármester:  

Nagyon nehéz időszak előtt álltunk, túlzott bizakodásra nem ad okot a jelenlegi 
költségvetésünk, úgy ahogy Losonczi János Elnök Úr elmondta, hogy lényegesen javult 
a mínuszunk. A költségvetésünk 1,3 milliárd végösszegnél még mindig egy 160 milliós 
hiánnyal számolunk, amire jelen pillanatban még nincs meg a fedezetünk. Ezt önhiki 
támogatás keretében vagy az állam fogja finanszírozni vagy nekünk kell hitelfelvétellel 
biztosítani, hogy zökkenőmentesen tudjunk gazdálkodni. Mindent megtettünk azért 
mind a hivatal szintjén, mind önkormányzati szinten is minden képviselő, hogy idáig 
eljutottunk, vitathatatlan, hogy nagy előrelépést tettünk.  
Az évenkénti fizetési kötelezettség meghatározásához szükséges az adósságot keletkeztető 
ügyletek adott évi összegének kiszámítása a Stabilitási törvény alapján. A Képviselő-testületnek 
a saját bevételei összegét, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési 
kötelezettségeit – évente – legkésőbb a költségvetési rendelet elfogadásáig meg kell állapítania. 
Fentiekre tekintettel az alábbi határozatot javaslom a Képviselő-testület felé elfogadásra:  
„Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat saját 
bevételeinek összegét , valamint az  adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő 2012-2015. 
évi fizetési kötelezettségeinek három évre várható összegét a mellékelt  táblázatban 
bemutatottak szerint (1. számú melléklet) változatlan formában jóváhagyja.” 
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28/2012.(II. 10.) Kt. számú HATÁROZAT: 

 
 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete - a Stabilitási törvény 10. § (3) 
bekezdésében foglaltak alapján - az önkormányzat saját bevételeinek összegét, valamint 
az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő 2012-2015. évi fizetési kötelezettségeinek 
három évre várható összegét a mellékelt táblázatban bemutatottak szerint (1. számú 
melléklet) változatlan formában jóváhagyja. 

 
Határidő azonnal 
Felelős: Szilágyi Sándor  polgármester 

 
 
 

    1. számú melléklet 
Tiszacsege Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési 

kötelezettségeinek bemutatása 
      
   adatok ezer Ft-ban 

Megnevezés sor-
szám 

saját bevétel és adósságot keletkeztető 
ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei  

2012.év 2013.év 2014.év 2015.év 
Helyi adók 1. 80 400 80 400 80 400 80 400 
Osztalék, koncessziós díjak 2.         
Díjak, pótlékok, bírságok 3. 4 000 4 000 4 000 4 000 

Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni 
értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból 
származó bevétel 4. 14 939 14 939 14 939 14 939 
Részvények, részesedések értékesítése 5.         
Vállalt értékesítésből, privatizációból származó 
bevétel 6.         
Kezességvállalássak kapcsolatos megtérülés 7.         
Saját bevételek (01+….+07) 8. 99 339 99 339 99 339 99 339 
Saját bevételek  ( 8.sor) 50%-a 9. 49 670 49 670 49 670 49 670 
Előző években keletkezett tárgyévi fizetési 
kötelezettség ( 11+…+17) 

10. 36 091 21 091 8 591 8 591 

Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása 11. 8 591 8 591 8 591 8 591 

Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőke tartozása 12. 27 500 12 500     
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 13.         
Adott váltó 14.         
Pénzügyi lízing 15.         
Halasztott fizetés 16.         

Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség 
17. 

        
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező , 
tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség                      
( 19+…+25) 

18. 0 0 0 0 

Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása 19.         
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Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőke tartozása 20.         
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 21.         
Adott váltó 22.         
Pénzügyi lízing 23.         
Halasztott fizetés 24.         

Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség 25.         
Fizetési Kötelezettség összesen (10+18) 26. 36 091 21 091 8 591 8 591 
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját 
bevétel (09-26) 

27. 13 579 28 579 41 079 41 079 

      
 
Szilágyi Sándor polgármester:  

Aki Tiszacsege Város Önkormányzat 2012. évi költségvetési rendelet-tervezetét 
elfogadja, kérem kézfelnyújtással jelezze.  

 
 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – Tiszacsege Város 
Önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletét – 5 fő igen szavazattal (Bagdi Sándor, 
Simon Albert nem volt jelen a szavazásnál) elfogadta és az alábbi rendeletet alkotja:  

 
TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
 

7/2012.(II. 13.) Önkormányzati Rendelete 
 

az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről 
 

Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk (2) 
bekezdésében biztosított jogalkotói jogkörében eljárva , az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvény  23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2012. évi 
költségvetéséről a következőket rendeli el: 

 A rendelet hatálya 

1.§ 

A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra 
és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre terjed ki. 

 A költségvetés bevételei és kiadásai 

2.§ 

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi költségvetését 
a)          1.159.345 ezer Ft költségvetési bevétellel, 
b)          1.276.141 ezer Ft költségvetési kiadással, 
c)             116.796 ezer Ft költségvetési hiánnyal  
állapítja meg. 
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(2) Az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott költségvetési hiányból  126.745 ezer Ft  
      a  működési hiány és  9.949 ezer Ft a felhalmozási többlet. 

(3) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési 
kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási 
célú műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet  1.  melléklete alapján határozza meg a 
képviselő-testület. 

(4) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű 
bemutatását önkormányzati szinten a 2.1 melléklet  és a 2.2.  melléklet  részletezi. 

 (5) A normatív hozzájárulásokat jogcímenként  a 6. melléklet tartalmazza. 

A költségvetés részletezése 

3.§ 

      (1) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti 
részletezését a 7., a 7.1, 7.2, mellékletek  határozzák  meg. 

(2) A Képviselő-testület   az eredeti előirányzatok között felújítási kiadást nem tervez. 

(3) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló 
kötelezettségeit a 3. melléklet részletezi. 

(4) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből 
származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartalmazza.      

 (5) Az önkormányzat által adott céljellegű támogatásokat a 9. melléklet  határozza meg. 

4.§ 
 

(1) A Képviselő-testület EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, 
valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást az 
eredeti költségvetésében nem tervez.  

(2) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá 
költségvetési szervenkénti megoszlását, az éves létszám előirányzatot és a 
közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként a 11. - 15. 
mellékletek  határozzák meg. 

(3) Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2012. évben engedélyezett 
létszámát 128 főben, a közfoglalkoztatottak létszám-előirányzatát 170 főben állapítja meg 
a képviselő-testület. 

 (4) A Képviselő-testülete a köztisztviselők cafetéria juttatásának 2012. évi keretét 193.250 
Ft-ban állapítja meg. A megállapított keret tartalmazza a kapcsolódó közterheket is. 

(5)  A Képviselő-testület  a kiadások között 4.000 ezer Ft általános és  0  Ft céltartalékot 
állapít meg.        

(6) Képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékának felhasználási jogát a 
polgármesterre  ruházza át, az alábbiak szerint: 

a) a polgármester az általános tartalék összegét kizárólag kötelező önkormányzati 
feladat ellátása érdekében használhatja fel, azonban éven túli kötelezettséget nem 
vállalhat,  
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b)   a  polgármester a tartalékkeret felhasználásáról a soron következő képviselő-
testületi ülésen köteles beszámolni. 

 
 A költségvetési hiány finanszírozása 

5.§ 
(1)  A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a képviselő-
testület fenntartja magának. 

(2) A Képviselő-testület az átmeneti likviditási problémák kezelésére meghosszabbítja  a 
számlavezető hitelintézettel – e rendelet jóváhagyását követően a fennálló 
folyószámlahitel keretét. 

(3) A Képviselő-testület az átmeneti likviditási problémák kezelésére meghosszabbítja a 
számlavezető hitelintézettel – e rendelet jóváhagyását követően – a személyi juttatások 
2012. évi előirányzata 1/12 részének mértékéig a munkabérhitel felvételére kötött 
szerződést. 

(4) A hitel és járulékai visszafizetésének biztosítékául az önkormányzat  költségvetési 
bevételeit jelöli meg. A képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel-
visszafizetés időtartalma alatt a kért hitelt és a járulékait a költségvetésbe betervezi és 
jóváhagyja. 

 A költségvetés végrehajtásának szabályai 

6.§ 

(1) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell 
kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.  

 (2)  A költségvetési szerveknél jutalmazásra előirányzat nem tervezhető. 

 (3) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 16. mellékletében foglalt adatlapon köteles a 
tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa elismert 
tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-i 
állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére 
köteles adatszolgáltatást teljesíteni. 

 (4) A  költségvetési hiány fedezetének megteremtése érdekében a képviselő-testület 
elrendeli, hogy a polgármesteri hivatal készítse elő az önhibáján kívül hátrányos 
helyzetbe jutott önkormányzati kiegészítő támogatás benyújtásához szükséges 
igénybejelentést. 

 Az előirányzatok módosítása 

7.§ 

 (1) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai saját hatáskörben módosíthatók, 
a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók. A polgármester, a jegyző és az 
intézményvezetők  a saját hatáskörben végrehajtott módosításokról, átcsoportosításokról 
a Képviselő-testületet harminc napon belül tájékoztatja. 

(2) A költségvetési szerv a kiemelt előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, 
azonban az nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére, kivéve, ha a 
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Képviselő-testület  engedélyezi az előirányzatok jóváhagyásakor még nem ismert 
jogszabályváltozás miatt.  A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi 
tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási 
előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető. 

(3) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem 
ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a 
polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja. 

(4) Képviselő-testület a többletbevétel összegéig - a működési célú forrás hiány 
finanszírozás érdekében - az intézményfinanszírozás egyidejű csökkentését rendeli el. 

(5) A képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, június 30., 
szeptember 30., november 30. időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési 
beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési 
rendeletét.  

(6) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat az önállóan működő és 
gazdálkodó költségvetési szerv, valamint a munkamegosztási megállapodásban foglalt 
előirányzatok felett rendelkező önállóan működő költségvetési szerv köteles betartani.  

A gazdálkodás szabályai 

8.§ 

(1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett 
az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek. 

(2) A polgármesteri hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-
módosításokról kötelesek naprakész nyilvántartást vezeti. 

(3) Az intézmények finanszírozása havi ütemezésben, finanszírozási terv alapján nettó 
módon történik. 

8.  Záró és vegyes rendelkezések 

9.§ 
 

(1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2012. január 1-jétől kell 
alkalmazni. 

 

Tiszacsege, 2012. február 10. 

 

 

Szilágyi Sándor Füzesiné Nagy Zita 
polgármester jegyző 
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5. Napirendi pont 

 
 

Ellátási szerződés kötése iránti kérelmek megtárgyalása 
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester 
/Előterjesztés írásban mellékelve./ 
 

 
Szilágyi Sándor polgármester:  
 A Petropál Nonprofit Kft. kérelemmel fordult az önkormányzathoz, hogy a házi 

segítségnyújtásra vonatkozóan ellátási szerződést kössünk. Ehhez segítséget nyújtott a 
Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ vezetője Figéné Nádasdi Ágnes, 
akihez tartozik a tiszacsegei szolgáltató iroda és vele is megvitattuk ezt a kérdést, hogy 
mit tud segíteni vagy milyen szinten nyújt ellátást az önkormányzatunk által is 
finanszírozott Humán Szolgáltató Központ. Bizottsági ülésen ő is részt vett és 
megvitattuk ezt a kérdést. Kérdezem a Bizottsági elnököket, hogy szóbeli 
kiegészítésüket megtenni szíveskedjenek.  

 
Losonczi János PÜB. elnök: 
 Bizottság a szándékát kifejezte a tekintetben, hogy a Petropál Nonprofit Kft-vel ellátási 

szerződést kössünk, így a bizottsági határozat alapján javasoljuk a Képviselő-testületnek 
a szerződés megkötését.  

 
Szilágyi Sándor polgármester:  

Ismertetem a határozati javaslatot:  
„Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Petropál Nonprofit Kft. (4087. 
Hajdúdorog, Kiss J. u. 27.) házi segítségnyújtásra vonatkozó ellátási szerződés 
megkötésére irányuló kérelme tárgyában úgy határoz, hogy az ellátási szerződést a 
határozat melléklete szerinti tartalommal megköti.  
A képviselő-testület felhatalmazza Szilágyi Sándor polgármestert, hogy az ellátási 
szerződéseket aláírja.” 

 Aki egyetért a határozati javaslattal kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.  
 

 
 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – PETROPÁL Nonprofit Kft-vel 
kötendő ellátási szerződést – 5 fő igen szavazattal (Bagdi Sándor, Simon Albert nem 
volt jelen a szavazásnál) elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

 
 

29/2012.(II. 10.) KT. számú HATÁROZAT: 
 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Petropál 
Nonprofit Kft.-vel (4087. Hajdúdorog, Kiss J. u. 27.) házi segítségnyújtásra ellátási 
szerződést köt.  
Képviselő-testület az ellátási szerződést az alábbi tartalommal hagyja jóvá:  
 

 „ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS 
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mely létrejött egyrészről Tiszacsege Önkormányzata Képviselő-testülete (Székhely: 4066. 
Tiszacsege, Kossuth u. 5. adószáma: 15373443-2-09; bankszámlaszám: 11738170-15373443) 
képviseli: Szilágyi Sándor  polgármester (a továbbiakban: Önkormányzat), 
 
másrészről a PETROPÁL Nonprofit Kft. (4087. Hajdúdorog, Kiss János u. 27. adószáma: 
23279708-2-09 cégjegyzékszáma: 09-09-021623 képviseli: Petrován Pál Gyula ügyvezető (a 
továbbiakban: Szolgáltató) között: 
 
az alulírott helyen és napon, az alábbi feltételekkel: 
 

1.) Szerződő felek megállapodnak, hogy egymással a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (Szt.) 120-122. § -ai szerint ellátási szerződést 
kötnek az alábbiak szerint. 

2.) A szociális ellátás formája az Szt. 63. §-a szerinti házi segítségnyújtás. 

3.) Az ellátásban részesítendők köre az Szt. 63. §-ában meghatározott azon személyek, 
akik az ellátás igénybevételéhez jogszabály szerint szükséges feltételekkel 
rendelkeznek. 

4.) Az ellátásban részesítendők száma legfeljebb: 130 fő 

5.) Ellátási terület Tiszacsege Város Önkormányzat közigazgatási területe, az ellátásra 
jogosultak pedig az Önkormányzat közigazgatási területén belül állandó lakcímmel  
rendelkező életvitelszerűen tartózkodó személyek. 

6.) A Szolgáltató kijelenti, hogy jelen szerződésben foglalt feladatok elvégzésére a 
Balmazújváros Város Önkormányzatának Jegyzője 17-11/2011 ügyiratszámon kiadott 
határozatlan idejű működési engedéllyel rendelkezik. 

7.) A Szolgáltató nyilatkozik arra vonatkozóan, hogy a jelen szerződés tárgyát képező 
szociális szolgáltatásokra vonatkozó külön jogszabályokat és szakmai 
követelményeket, nyilvántartási kötelezettséget, az adatkezelés és az adatvédelem 
szabályait ismeri és betartja, valamint azokat az ellátás nyújtó szolgáltatójával, 
intézményével betartatja.  

8.) A foglalkoztatottak számáról és személyéről-a vonatkozó jogszabályok maradéktalan 
figyelembe vételével- a Szolgáltató dönt. 

9.) A Szolgáltató a megállapított intézményi térítési díj alapján számított személyi térítési 
díj csökkentésének, illetve elengedésének eseteit és módjait az Szt. és más szakmai 
jogszabályok mindenkor hatályos keretei között a Szolgáltató állapítja meg. 

10.) Felek rögzítik és megállapodnak, hogy a Szolgáltató a jelen szerződés szerinti 
szolgáltatást csak és kizárólag az ellátás után igényelhető állami feladatellátási 
normatíva és egyéb támogatások ( pld.: bértámogatás, START kártya kedvezmény, 
pályázati források) együttes összegéből tudja és fogja finanszírozni. Felek 
megállapodnak, hogy abban az esetben, ha a jelen szerződést valamelyik fél megszegi, 
a szerződésszegés elhárultáig vagy a jelen szerződés megszűnéséig is kötelesek 
gondoskodni a szolgáltatás folyamatosságának biztosításáról. Felek megállapodnak, 
hogy szerződésszegés esetén a kártérítés mértéke a Ptk. 355. §-a szerinti mérték. 
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11.) Ha valamelyik fél jelen szerződést megszegi, a másik fél jogosult megfelelő határidő 
szabása mellett a szerződésszegő felet a szerződésszerű teljesítésre felhívni írásban. 
Amennyiben a szerződésszegés súlyos, és az a felszólítás, póthatáridő ellenére sem 
szűnik meg, a szerződésszegést szenvedő fél jogosult azonnali hatállyal jelen 
szerződést írásban felmondani. Egyebekben jelen szerződést bármelyik fél indoklás 
nélkül 2 (kettő) hónapos felmondási idő mellett jogosult írásban felmondani. 

12.) A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás feltételeiről a kérelem 
benyújtásakor a kérelmezőt tájékoztatni kell. Az ellátás megkezdésének legkorábbi 
időpontjáról az intézmény vezetője a jogosultat, illetve hozzátartozóját írásban értesíti, 
illetve akkor, ha a kérelmet elutasítja. Az intézménybe való felvételkor az intézmény 
tájékoztatást ad a jogosult és hozzátartozója számára a) az intézményben biztosított 
ellátás tartalmáról és feltételeiről; b) az intézmény által vezetett nyilvántartásokról; c) 
panaszjoguk gyakorlásának módjáról; e) az intézményi jogviszony megszűnésének 
eseteiről; f) az intézmény házirendjéről –amennyiben jogszabály ennek készítését 
előírja; g) a fizetendő térítési díjról, teljesítési feltételeiről, továbbá a mulasztás 
következményeiről, h) a jogosult jogait és érdekeit képviselő társadalmi 
szervezetekről. 

13.)  Amennyiben a szolgáltatást igénybevevő a részére nyújtott szolgáltatással 
kapcsolatban hiányosságot észlel, az intézmény szakmai programjában 
meghatározottak szerint panasszal fordulhat az intézmény vezetőjéhez. Amennyiben 
az ellátott panaszára az intézmény vezetőjétől nem kap számára elfogadható választ, 
akkor tizenöt napon belül a fenntartóhoz fordulhat. Ennek eredménytelensége esetén 
az ellátott jogosult 15 napon belül panaszával az ellátottjogi képviselőhöz fordulhat, 
mely azt kivizsgálja, és a Szolgáltató Intézmény köteles a panasz kivizsgálásában 
együttműködni.  

14.) Ellátó évente egyszer köteles írásban beszámolni az Önkormányzatnak az általa 
végzett tevékenységről. A beszámolási határidő: tárgyévet követő év március 31. 

15.) A Szolgáltatót a külön jogszabályban foglaltak alapján adatszolgáltatási kötelezettség 
terheli, melynek írásban és elektronikus úton tesz eleget, és a statisztikai 
adatgyűjtéshez szükséges adatok rendelkezésre bocsátásában köteles közreműködni. 

16.) Szerződő Felek rögzítik, hogy a Szolgáltatót az ellátási feladat ellátásáért az 
Önkormányzattól ellenértékre nem tart igényt. 

17.) Jelen szerződést a Felek határozatlan időre kötik. 

18.) A Felek megállapodnak abban, hogy jelen ellátási szerződés nem zárja ki, hogy az 
Önkormányzat-mint ellátásra kötelezett-további rászoruló személyek ellátása 
érdekében más szolgáltatóval szerződést kössön, illetve saját intézményt/szolgálatot 
tartson fenn. 

19.) A Felek kijelentik, hogy nincs tudomásuk olyan tényről, körülményről, amely jelen 
szerződés érvényességét, hatályát-részben,vagy egészben érintené. Kijelentik továbbá, 
hogy jelen szerződés aláírására teljes jogkörrel rendelkeznek. 

20.) Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, továbbá a 
vonatkozó mindenkori jogszabályok az irányadók. 
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21.) Jelen szerződés Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő–testületének 
jóváhagyása napján lép hatályba. 

 
Tiszacsege, 2012. _______________ 
 
 
 
  …………………………….    …………………………….. 
          Tiszacsege Város    PETROPÁL Nonprofit Kft. 
     Önkormányzata Képviselő-testülete                                    Petrován Pál Gyula         
                      Szilágyi Sándor                                                              ügyvezető” 
                        polgármester                                         
 

 
A képviselő-testület felhatalmazza Szilágyi Sándor polgármestert, hogy az ellátási 
szerződéseket aláírja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Szilágyi Sándor polgármester 

 
 

 
6. Napirendi pont 

 
 

Központi orvosi ügyeleti szolgálat közös szervezésére vonatkozó társulási 
megállapodás módosítása 
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester 
/Előterjesztés írásban mellékelve./ 

 
 
Szilágyi Sándor polgármester:  
 Felkérem Aljegyző Asszonyt, hogy egy pár szóban ismertesse az előterjesztés lényegét.  
 
Dr. Vámosi Margit aljegyző: 
 A központi orvosi ügyelet Tiszacsege, Egyek és Újszentmargita települések közös 

szervezésében működik. Tiszacsege a gesztor település. Több kezdeményezés volt az 
elmúlt év folyamán a társult önkormányzatok részéről, illetve a részünkről, hogy 
egyszerűsödjenek az elszámolásnak a szabályai, illetve pontosan meghatározott időben 
kerüljön meghatározásra a társulás költségvetése, hogy mindegyik önkormányzat a saját 
költségvetésébe betudja építeni. Ezek a módosító javaslatok beépítésre kerültek.  

 
Szilágyi Sándor polgármester:  
 Még Losonczi János időszakában kezdeményezte a testület a társulási megállapodás 

módosítását, ami Tiszacsege Önkormányzat javát szolgálja, ha van kiegészítése 
megtenni szíveskedjen.  

 
Losonczi János PÜB. elnök: 
 Ahogy Aljegyző Asszony is elmondta, ezek a módosítások a gördülékenyebb 

együttműködést szolgálják, illetve a mi önkormányzatunk javát szolgálják, mert a 
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finanszírozást rövidebb időn belül megkapjuk, ez korábban mindig probléma volt, mert 
volt amikor negyedévvel is el voltak maradva a társult önkormányzatok és nekünk 
kellett megelőlegezni azokat a pénzeket. Az együttműködés napi menete szorosabbra 
lett fűzve, mely a társult önkormányzatoknak is elfogadható. Bizottságunk elfogadásra 
javasolja.  

 
Szilágyi Sándor polgármester:  

Az orvosi ügyelet finanszírozását közvetlen mindig a tiszacsegei önkormányzat 
számlájára utalják át, a társult önkormányzatok többször később utalták át, erre azért 
van szükség, hogy nekünk ez se okozzon nehézséget. Mind a két társtelepülés 
megerősítette, hogy elfogadja a megállapodás módosítását. Van-e valakinek szóbeli 
kiegészítése? Nincs. Aki a Központi orvosi ügyeleti szolgálat közös szervezésére 
vonatkozó társulási megállapodás módosítását elfogadja, kérem kézfelnyújtással 
jelezze. 

 
 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – Központi orvosi ügyeleti 
szolgálat közös szervezésére vonatkozó társulási megállapodás módosítását – 5 fő igen 
szavazattal (Bagdi Sándor, Simon Albert nem volt jelen a szavazásnál) elfogadta és az 
alábbi határozatot hozta: 

 
 

30/2012.(II. 10.) KT. számú HATÁROZAT: 
 

 
Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. 
évi LXV. Tv. 41. §: (1) bekezdésében foglalt felhatalmazással élve a helyi önkormányzatok 
társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. Tv. 8. §-ának rendelkezései 
szerint az Egyek és Újszentmargita települések Képviselő-testületeivel kötött társulási 
megállapodást módosítja és a hatályos szövegét az alábbi tartalommal hagyja jóvá: 
 

„TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS 
 

Központi orvosi ügyeleti szolgálat közös szervezésére 
 
mely létrejött 
 
egyrészről Tiszacsege Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – székhelye: 4066 
Tiszacsege, Kossuth u. 5. szám, képviseletében eljár: Szilágyi Sándor polgármester -, 
 
másrészről Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete – székhelye: 4069 
Egyek, Fő u. 3. képviseletében eljár: dr. Miluczky Attila polgármester-, 
 
harmadrészről Újszentmargita Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – 
székhelye: 4065 Újszentmargita, Rákóczi u. 125., képviseletében eljár:  Csetneki Csaba 
polgármester 
 
(továbbá együtt: Társult Önkormányzatok)  
 
között az alulírott napon és helyen, a következő feltételek szerint: 
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1. Társult Önkormányzatok a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 41. §. 

(1) bekezdésében foglalt felhatalmazással élve a helyi önkormányzatok társulásairól és 
együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. tv. (a továbbiakban: társulási törvény) 8. 
§-ának rendelkezései szerint megállapodnak az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. 
törvény 152. § (1) bekezdés c.) pontjában meghatározott helyi önkormányzati feladat („az 
alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátás”) közös ellátásában, központi orvosi ügyelet 
kialakításával és fenntartásával, határozatlan időtartamra. 

 
2. A társulás neve, székhelye, működési területe: 

a.) A társulás neve: Tiszacsege és Környéke Központi Orvosi Ügyeleti Szolgálatot 
Fenntartó Társulás (a továbbiakban: Társulás) 

b.) A társulás székhelye: 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. 
c.) A társulás működési területe: Tiszacsege, Egyek és Újszentmargita települések 

teljes közigazgatási területe. 
 
3. A társulás tevékenységi köre 

a.) A társulás tevékenységi köre a Társult Önkormányzatok háziorvosi és házi 
gyermekorvosi (továbbiakban együtt: háziorvosi) körzeteiben a háziorvosi feladatok 
munkaidőn kívüli (hétköznapi és hétvégi) ellátásának biztosítása központi orvosi 
ügyeleti szolgálat közös szervezésével és finanszírozásával. 

b.) A központi orvosi ügyelet működtetője Tiszacsege Város Önkormányzatának 
Polgármesteri Hivatala. 

 
4. A fenntartással járó költségek viselése 

a.) Egyek és Újszentmargita települések Képviselő-testületei falhatalmazzák Tiszacsege 
Város Önkormányzatát, hogy megkösse településeik lakosainak ellátására a 
finanszírozási szerződést az Egészségbiztosítási Pénztárral, és ennek alapján az 
ügyeleti díjat az Egészségbiztosítási Pénztár közvetlenül Tiszacsege Város 
Önkormányzatának utalja. 

b.) A központi orvosi ügyelet fenntartásával (működésével) járó költségek fedezésére az 
Egészségbiztosítási Pénztár által folyósított ügyeleti díj és amennyiben ez nem fedezi 
a kiadásokat, úgy a társult önkormányzatok költségvetési hozzájárulásai (a 
továbbiakban: kiegészítő hozzájárulás) szolgálnak. 

c.) A központi orvosi ügyelet fenntartásával járó költségeket a Társult Önkormányzatok 
a tárgyév január 1-jei lakosságszámuk arányában viselik. 

d.) A fenntartáson felül szükségessé váló költségek (felújítás, beruházás) viselésének 
arányáról a Társult Önkormányzatok Képviselő-testületei esetenként döntenek, 
melynek elfogadásához a Társult Önkormányzatok Képviselő-testületei 
mindegyikének egyetértése szükséges. 

 
e.) A központi orvosi ügyelet költségvetésének tervezetét Tiszacsege Város 

Önkormányzata készíti el, mely a Társult Önkormányzatok Képviselő-testülete 
részéről a tárgyév január 31-ig elfogadásra kerül és az elfogadást követően Tiszacsege 
Város Önkormányzata költségvetésébe elkülönítetten épül be. 

 
f.) Társult Önkormányzatok képviselő-testületei megállapodnak abban, hogy az éves 

költségvetési rendeletükben kiemelt előirányzatként legalább a települések 
lakosságszáma arányában kiegészítő hozzájárulást biztosítanak a finanszírozás és a 
kiadások különbözetének fedezetére. 
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g.) A kiegészítő hozzájárulást Egyek és Újszentmargita települések önkormányzatai havi 

bontásban utalják, mely az f.) pont szerinti éves kiemelt előirányzat 1/12-ed része, 
legkésőbb tárgyhó 5. napjáig. Tiszacsege Város Polgármesteri Hivatal Költségvetési-, 
és Pénzügyi Irodája az elszámolásról negyedévente tételes kimutatást készít, melyet a 
negyedévet követő hónap 30. napjáig a Társult Önkormányzatok részére tájékoztatást 
céljából megküld.  
Amennyiben a Társult Önkormányzatok a vállalt pénzügyi hozzájárulást nem teljesítik 
a követelés felhatalmazással történő beszedési megbízás alapján érvényesíthető.  

 
h.) Tiszacsege Város Önkormányzatának polgármestere a költségvetési beszámolóval 

egyidejűleg számot ad a Társult Önkormányzatok polgármestereinek a központi orvosi 
ügyelet költségvetéséről, az ügyeleti díj és az önkormányzatok kiegészítő 
hozzájárulásai felhasználásáról, és ezzel egyidejűleg  a kiutalt előleg és a tényleges 
teljesítés különbözetével pénzügyileg elszámol.  

 
i.) Egyek és Újszentmargita település kérésére a kiegészítő hozzájárulás felhasználását 

célszerűségi és gazdálkodási szempontból ellenőrizheti. 
 
5. A társulás jogállása 

 
5.1. A Társulás önálló jogi személyiséggel nem rendelkezik. 
5.2. A Társulás működésével kapcsolatos adminisztratív feladatokat Tiszacsege Város 

Önkormányzatának polgármestere látja el, Tiszacsege Város Önkormányzati 
Polgármesteri Hivatala segítségével. 

5.3. A központi orvosi ügyelet közös fenntartásával kapcsolatos feladat- és hatásköröket 
Tiszacsege Város Önkormányzatának polgármestere gyakorolja. 

5.4. A központi orvosi ügyeltben foglalkoztatott orvosokkal és szakdolgozókkal 
(szakasszisztens, ápoló, gépkocsivezető) és a technikai személyzettel (takarítónő) 
kapcsolatos munkáltatói és megbízói jogokat Tiszacsege Város Önkormányzatának 
polgármestere gyakorolja. 

5.5. Tiszacsege Város polgármestere köteles a 5.3. és 5.4. pontok alapján hozott döntései 
előtt a Társult Önkormányzatok polgármestereinek véleményét kikérni, döntéseiről 
pedig a Társult Önkormányzatokat a polgármesterek útján tájékoztatni. 

 
6. A társulás ellenőrzése 

Tiszacsege Város Önkormányzatának polgármestere a zárszámadási rendelet 
tárgyalásakor a társulás tevékenységéről, pénzügyi helyzetéről tételesen, a társulási cél 
megvalósulásáról írásban számol be a Társult Önkormányzatok Képviselő-testületeinek. 
A központi orvosi ügyelet vezetője a polgármester beszámolójával egyidejűleg a szakmai 
munkáról tájékoztatást ad. 

 
7. A társuláshoz csatlakozás rendje 

A Társult Önkormányzatok a Társuláshoz való csatlakozás lehetőségét kizárják. 
 
8. A társulási megállapodás felmondásának szabályai 

8.1. A tagság egyoldalú felmondása 
A társulási megállapodást a tagnak egyoldalúan felmondani kizárólag a naptári év 
utolsó napjával lehet. A felmondásról szóló – minősített többséggel hozott – döntést 
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a képviselő-testület legalább három hónappal korábban köteles meghozni és a 
társulás tagjaival közölni. (Társulási tv. 4. § (2) bek.) 

 
8.2. A tagság év közben történő felmondása 

Az év közben történő felmondás joga kizárólag a többi társult képviselő-testület 
minősített többséggel hozott, a felmondáshoz hozzájáruló döntése esetén 
gyakorolható. (Társulási törvény 4. § (1) bek. e.) pont)    A felmondásról szóló – 
minősített többséggel hozott – döntést a képviselő-testület legalább három hónappal 
korábban köteles meghozni és a társulás tagjaival közölni. 

 
8.3. Tag kizárása 

a.) A társulás tagjainak több mint a fele minősített többséggel hozott határozatával a 
naptári év utolsó napjával fontos okból kizárhatja a társulásból azt a képviselő-
testületet, amely a megállapodásban foglalt kötelezettségének ismételt felhívásra 
határidőben nem tesz eleget. (társulási tv. 4. § (3) bek.)  

b.) A Társult Önkormányzatok fontos oknak minősítik, ha 
b.a. a tag a költségvetési hozzájárulását nem vagy nem határidőben utalja, 
b.b. a tag a Társulás vagy a központi orvosi ügyelet működéséhez szükséges 

döntési – rendeletalkotási, határozathozatali – kötelezettségének nem tesz 
eleget. 

 
9. Az elszámolás rendje a társulás megszűnése esetén 

9.1. A Társult Önkormányzatok az egészségbiztosítási finanszírozáson felüli, a 
költségvetési hozzájárulásából származó vagyonszaporulatot a Ptk. közös tulajdon 
megszűntetésére vonatkozó szabályai szerint osztják meg. 

9.2. Az elszámolás tekintetében a megszűnés időpontját követő 30 napon belül meg kell 
állapodni. 

 
10. A Társult Önkormányzatok a megállapodás módosításáról, megszüntetéséről vagy 

felmondásáról a kezdeményezés megküldéséről számított 60 napon belül döntenek. 
 
11. Társult Önkormányzatok jelen megállapodásból eredő vitás kérdéseiket tárgyalásos 

úton egyeztetéssel kívánják rendezni, melynek 30 napon túli eredménytelensége esetén a 
jogvitában bíróság dönt. 

 
A Társulási Megállapodás a képviselő-testületek mindegyikének minősített többséggel hozott 
döntése alapján, az aláírásra feljogosított polgármesterek aláírásával jön létre.  
 
 

Z Á R A D É K 
 
 
A Társulási Megállapodás jelen módosítását, mint a társult önkormányzatok képviselő-
testületeinek akaratával mindenben megegyező okiratot írják alá a mai napon a települések 
polgármesterei azzal, hogy a Társulási Megállapodás egyebekben nem változik.  
 
Ez a megállapodás 2012. március 01. napján lép hatályba azzal, hogy az érintett 
önkormányzatok képviselő-testületének jóváhagyó határozatával együtt érvényes.   
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Tiszacsege, 2012. február 23. 
 
A Társulási Megállapodás módosítását jóváhagyó képviselő-testületi határozatok száma:  
 
 
Tiszacsege Város Önkormányzata:            30/2012.(II. 12.) KT. számú határozat 
 
Egyek Nagyközség Önkormányzata:         18/2012.(I. 26.) sz. Határozat 
      
Újszentmargita Község Önkormányzata:  17/2012.(II. 15.) számú Határozat        
 
 
Kelt: Tiszacsege, 2012. február 23. 
 
 
 
  Szilágyi Sándor                           Dr.  Miluczky Attila                          Csetneki Csaba 
Tiszacsege Város           Egyek Nagyközség             Újszentmargita Község 
  polgármestere             polgármestere                                 polgármestere” 
 
 
Végrehajtásért felelős: Szilágyi Sándor polgármester 
 
 

 
7. Napirendi pont 

 
 

Javaslat a PÉTEGISZ Nonprofit Zrt. Alapszabály módosítására 
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester 
/Előterjesztés írásban mellékelve./ 

 
 
Szilágyi Sándor polgármester:  
 Felkérem Aljegyző Asszonyt, hogy szóbeli kiegészítését megtenni szíveskedjen.  
 
Dr. Vámosi Margit aljegyző: 
 A PÉTEGISZ Nonprofit Zrt. alapszabályának módosítását technikai kérdések 

indokolták, egyrészt azért, mert Tiszacsegén a polgármester személye változott, ezt 
nekik át kell vezettetni, illetve többletbevételt szeretne elérni a Zrt., hogy a kiadásait 
saját erőből tudja finanszírozni, ezért vállalkozási tevékenységei között nevesíteni 
kívánja a reklámügyi tevékenységet, illetőleg a honlap címének az aktualizálása miatt 
indokolt az alapszabály módosítása.  

 
Losonczi János PÜB. elnök: 
 Bizottság elfogadásra javasolja a módosítást.  
 
Szilágyi Sándor polgármester:  
 Annyival szeretném kiegészíteni, hogy a működési hiányukhoz is kérték, hogy járuljon 

hozzá a tiszacsegei Önkormányzat, mely megközelítőleg 4,7 millió Ft. Jegyző 
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Asszonnyal megbeszéltük és elfogadhatatlannak tartottam és kértem, hogy a Nonprofit 
Zrt. oldja meg ennek a finanszírozását és Tiszacsegének erre vonatkozóan semmilyen 
következménye ne legyen. Két önkormányzati társulási ülésen vettünk részt Jegyző 
Asszonnyal, ahol határozottan mind a ketten azt az állásfoglalást képviseltük, hogy 
Tiszacsege Város Önkormányzata, amit az előző képviselő-testület Jónás Sándor 
vezényletével megkötött, az ránk nézve hátrányos és kérjük a módosítását, mert 
Tiszacsege Város Önkormányzata nem vállalhatja fel a működési költséget. Ezt sikerült 
is velük egyeztetni és a társult önkormányzati ülésen el is fogadták a határozatot, amit 
megküldtek önkormányzatunknak, így ezzel a kiadással már nem kell számolnunk. 
Ismertetni szeretném a határozati javaslatot:  
„Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja jelen határozat 
mellékleteként csatolt PÉTEGISZ Polgár és Térsége Egészségügyi Központ Nonprofit 
Zártkörűen Működő Részvénytársaság Alapszabály módosítását, valamint egységes 
szerkezetbe foglalt Alapszabályát. 
A képviselő-testület felkéri Szilágyi Sándor polgármestert, hogy a PÉTEGISZ Nonprofit 
Zrt. vezérigazgatóját a döntésről értesítse.” 

 Aki egyetért a határozati javaslattal kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.  
 
 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a PÉTEGISZ Nonprofit Zrt. 
Alapszabály módosítását – 5 fő igen szavazattal (Bagdi Sándor, Simon Albert nem volt 
jelen a szavazásnál) elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

 
 

31/2012.(II. 10.) KT. számú HATÁROZAT: 
 
 

Tiszacsege város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja jelen határozat 
mellékleteként csatolt PÉTEGISZ Polgár és Térsége Egészségügyi Központ Nonprofit 
Zártkörűen Működő Részvénytársaság Alapszabály módosítását, valamint egységes 
szerkezetbe foglalt Alapszabályát. 
 
A képviselő-testület felkéri Szilágyi Sándor polgármestert, hogy a PÉTEGISZ 
Nonprofit Zrt. vezérigazgatóját a döntésről értesítse. 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős: Szilágyi Sándor polgármester 
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melléklet a 31/2012.(II. 10.) Kt. számú határozathoz:  
 

ALAPSZABÁLYT MÓDOSÍTÓ 
OKIRAT 

 
 
Amely létrejött a PÉTEGISZ Polgár és Térsége Egészségügyi Központ Nonprofit Zártkörűen 
Működő Részvénytársaság Alapszabályának módosítására. 
 
1. Az Alapszabály 2.7. pontja az alábbiak szerint változik: 

Név: Tiszacsege Város Önkormányzata 
Székhely: 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. 
Képviseletre jogosult neve: Szilágyi Sándor 
Anyja neve: Kovács Julianna 
Lakcím: 4066 Tiszacsege, Batthyányi u. 2/A. 

 
2. Az Alapszabály 3.2. pontja az alábbiak szerint változik:  

 A társaság cél szerinti közhasznú tevékenységi körei  
 

 A társaság fő tevékenysége:  Általános járóbeteg-ellátás (közhasznú) 

  Egyéb tevékenységi körök:  Szakorvosi járóbeteg-ellátás (közhasznú) 
Fekvőbeteg-ellátás               (közhasznú) 

                                                Egyéb humán-egészségügyi ellátás (közhasznú) 
 

A Társaság egyéb, nem közhasznú, vállalkozási tevékenysége: 

Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

Reklámügynöki tevékenység 
 
3. Az Alapszabály 18.1. pontja az alábbiak szerint változik:  
 

Azokban az esetekben, amikor a Gt. a társaságot kötelezi arra, hogy közleményt tegyen 
közzé, a társaság e kötelezettségének a társaság honlapján tesz eleget.  

 
A honlap címe: www.petegisz.hu 

 
A társaság alapítói kijelentik, hogy az Alapszabály egyéb rendelkezései változatlanok 
maradnak. 
 
Kelt: Polgár, 2011. november 28. 
 
Az alapítók (részvényesek) aláírása: 
 
 
…………………………………………………………………………………………….. 
Név: Polgár Város Önkormányzata, képviseletre jogosult neve: Tóth József 
 
 
…………………………………………………………………………………………….. 
Név: Folyás Község Önkormányzata, képviseletre jogosult neve: Magyar Sándor 
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…………………………………………………………………………………………….. 
Név: Görbeháza Község Önkormányzata, képviseletre jogosult neve: Giricz Béla Lászlóné 
 
 
…………………………………………………………………………………………….. 
Név: Tiszagyulaháza Község Önkormányzata, képviseletre jogosult neve: Mikó Zoltán 
 
 
…………………………………………………………………………………………….. 
Név: Újszentmargita Község Önkormányzata, képviseletre jogosult neve: Csetneki Csaba 
 
 
…………………………………………………………………………………………….. 
Név: Újtikos Község Önkormányzata, képviseletre jogosult neve: Takács József 
 
 
…………………………………………………………………………………………….. 
Név: Tiszacsege Város Önkormányzata, képviseletre jogosult neve: Szilágyi Sándor 
 
 
…………………………………………………………………………………………….. 
Név: Tiszadob Nagyközség Önkormányzata, képviseletre jogosult neve: Bán György 
 
 
Ellenjegyzem Polgáron, 2011. november 28. napján 
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PÉTEGISZ Polgár és Térsége Egészségügyi Központ 
NONPROFIT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 

 
ALAPSZABÁLYA 

(egységes szerkezetben) 
 
Alulírott alapítók (részvényesek), a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. 
törvény (Gt.) és az 1997. évi CLVI. törvény rendelkezéseinek megfelelően a 
következők szerint módosítják az alábbi nonprofit közhasznú zártkörűen 
működő részvénytársaság alapszabályát. 
 

1. A társaság neve, székhelye 
 

1.1. A társaság cégneve: PÉTEGISZ Polgár és Térsége Egészségügyi Központ 
Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság 

 
A társaság rövidített cégneve: PÉTEGISZ Nonprofit Zrt. 

 
1.2.  A társaság székhelye: 4090 Polgár, Hősök útja 1.  

A társaság székhelye egyben a központi ügyintézés helye is. 
 

2. A társaság alapítói (részvényesei) 
 

2.1.  Név: Polgár Város Önkormányzata 
Székhely: 4090 Polgár, Barankovics tér 5. 
Képviseletre jogosult neve: Tóth József 
Anyja neve: Pöstényi Ágnes 
Lakcím: 4090 Polgár, Botond u. 49. 

 
2.2. Név: Folyás Község Önkormányzata 

Székhely: 4095 Folyás, Felszabadulás u. 13. 
Képviseletre jogosult neve: Magyar Sándor 
Anyja neve: Keresztesi Erzsébet 
Lakcím: 4095 Folyás, Attila utca 2. 

 
2.3.  Név: Görbeháza Község Önkormányzata 

Székhely: 4075 Görbeháza, Böszörményi út 39. 
Képviseletre jogosult neve: Giricz Béla Lászlóné 
Anyja neve: Makó Margit 
Lakcím: 4075 Görbeháza, Aradi u. 4. 
 

2.4. Név: Tiszagyulaháza Község Önkormányzata 
Székhely: 4097 Tiszagyulaháza, Kossuth u. 73. 
Képviseletre jogosult neve: Mikó Zoltán 
Anyja neve: Czankó Ilona 
Lakcím: 4097 Tiszagyulaháza, Kossuth u. 71. 
 

2.5. Név: Újszentmargita Község Önkormányzata 
Székhely: 4065 Újszentmargita, Rákóczi u. 125. 
Képviseletre jogosult neve: Csetneki Csaba 
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Anyja neve: Kiss Regina  
Lakcím: 4065 Újszentmargita, Bödönhát u. 30.  
 

2.6. Név: Újtikos Község Önkormányzata 
Székhely: 4096 Újtikos, Arany János u. 12. 

  Képviseletre jogosult neve: Takács József 
       Anyja neve: Nagy Erzsébet 

Lakcím: 4075 Görbeháza, Világos u. 24. 
 

2.7. Név: Tiszacsege Város Önkormányzata 
Székhely: 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. 
Képviseletre jogosult neve: Szilágyi Sándor 
Anyja neve: Kovács Julianna 
Lakcím: 4066 Tiszacsege, Batthyányi u. 2/A. 
 

2.8. Név: Tiszadob Nagyközség Önkormányzata 
Székhely: 4456 Tiszadob, Andrássy u. 37. 
Képviseletre jogosult neve: Bán György 
Anyja neve: Szurkos Mária 

       Lakcím: 4465 Tiszadob, Széchenyi u. 13.  
 

3. A társaság tevékenysége 
 

3.1. A társaság cél szerinti közhasznú tevékenysége 
 
A társaság a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI: törvény 26. § c) 
pontjába foglalt tevékenységek közül az alapító részvényesi önkormányzatok részére 
az alábbiak közhasznú tevékenységeket végzi: 
 
- egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító, egészségügyi rehabilitációs 

tevékenység kistérségi járóbeteg szakellátás keretén belül; 
 
A társaság közhasznú – a társadalom közös szükségleteinek kielégítését nyereség- és 
vagyonszerzési cél nélkül szolgáló – tevékenységet végez.  
Szolgáltatásaiban – tagjain kívül – bármely rászoruló részesülhet. 
A társaság közhasznú tevékenysége keretében ellátja a tevékenységi körébe tartozó 
feladatokat az alapító önkormányzatok lakosai és a rászorult betegek részére. Az 
egészségügyi ellátások keretében járóbeteg szakrendelés folytatásával látja el 
közhasznú feladatát. 
 
A társaság közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól 
független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. 
 

3.2. A társaság cél szerinti közhasznú tevékenységi körei  
 
A társaság fő tevékenysége:  Általános járóbeteg-ellátás (közhasznú) 
 
Egyéb tevékenységi körök:  Szakorvosi járóbeteg-ellátás (közhasznú) 

Fekvőbeteg-ellátás                (közhasznú) 
Egyéb humán-egészségügyi ellátás (közhasznú) 
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A Társaság egyéb, nem közhasznú, vállalkozási tevékenysége: 

Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
Reklámügynöki tevékenység 

 
Üzletszerű gazdasági tevékenységet a társaság a közhasznú tevékenysége elősegítése 
és megvalósítása érdekében kiegészítő jelleggel folytat, e tevékenység a közhasznú 
célokat nem veszélyeztetheti. 
A társaság gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratban 
meghatározott tevékenységére fordítja. 
 
3.3. A társaság vezérigazgatója nem jogosult a tevékenységi körök módosítására. 
 

4. A társaság működésének időtartama, működési formája 
 
4.1. A társaság időtartama: határozatlan 
 
4.2. A részvénytársaság működési formája: nonprofit közhasznú zártkörűen működő 
részvénytársaság. 
 

5. A társaság alaptőkéje 
 
5.1. A társaság alaptőkéje 5.000.000 Ft, azaz ötmillió forint, amely 5.000.000 Ft, azaz 
ötmillió forint készpénzből áll, amely az alaptőke 100 százaléka. 
Ebből az alapításkor befizetett összeg 1.250.000 Ft, amely 25 százaléka az átvenni 
vállalt részvények névértékének. 
 
5.2. A társaság alaptőkéje 5.000 darab 1.000 Ft névértékű névre szóló 
törzsrészvényből áll. 
 
5.3. A részvények előállítása dematerializált módon történik. 
 
5.4. A részvények kibocsátási értéke megegyezik a részvények névértékével. 
 
5.5. Az alapítók jelen alapszabály elfogadásával kötelezettséget vállalnak valamennyi 
részvény átvételére. 
 

6. Az alaptőke rendelkezésre bocsátása, a részvények az alapítók 
(részvényesek) közötti megosztása 

 
6.1. Az 5.3. pontban meghatározott részvények az alapítók (részvényesek) között az 
alábbiak szerint oszlanak meg: 
 
Név: Polgár Város Önkormányzata 
Vagyoni hozzájárulás: 2.593.000 Ft, amelyből 
készpénz: 2.593.000 Ft, 
Részvények száma: a pénzbeli hozzájárulás után: 2.593 db, 
összesen: 2.593 db. 
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Név. Folyás Község Önkormányzata 
Vagyoni hozzájárulás: 64.000 Ft, amelyből 
készpénz: 64.000 Ft, 
Részvények száma: a pénzbeli hozzájárulás után: 64 db, 
összesen: 64 db. 
 
Név. Görbeháza Község Önkormányzata 
Vagyoni hozzájárulás: 437.000 Ft, amelyből 
a) készpénz: 437.000 Ft, 
Részvények száma: a pénzbeli hozzájárulás után: 437 db, 
összesen: 437db. 
 
Név: Tiszagyulaháza Község Önkormányzata 
Vagyoni hozzájárulás: 131.000 Ft, amelyből 
készpénz: 131.000 Ft, 
Részvények száma: a pénzbeli hozzájárulás után: 131 db, 
összesen: 131 db. 
 
Név: Újszentmargita Község Önkormányzata 
Vagyoni hozzájárulás: 252.000 Ft, amelyből 
 készpénz: 252.000 Ft, 
Részvények száma: a pénzbeli hozzájárulás után: 252 db, 
összesen: 252 db. 
 
Név: Újtikos Község Önkormányzata 
Vagyoni hozzájárulás: 162.000 Ft, amelyből 
készpénz: 162.000 Ft, 
Részvények száma: a pénzbeli hozzájárulás után: 162 db, 
összesen: 162db. 
 
Név: Tiszacsege Város Önkormányzata 
Vagyoni hozzájárulás: 825.000 Ft, amelyből 
készpénz: 825.000 Ft, 
Részvények száma: a pénzbeli hozzájárulás után: 825 db, 
összesen: 825 db. 
 
Név: Tiszadob Nagyközség Önkormányzata 
Vagyoni hozzájárulás: 536.000 Ft, amelyből 
készpénz: 536.000 Ft, 
Részvények száma: a pénzbeli hozzájárulás után: 536 db, 
összesen: 536 db. 
 
6.2. Amennyiben az alapítók (részvényesek) az alaptőke készpénz részét teljes 
egészében alapításkor nem fizették be, kötelesek a fennmaradó összeget 2010. március 
31-ig, legkésőbb azonban a cégbejegyzéstől számított egy éven belül befizetni a 
társaság számlavezető bankjába. 
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7. A részvény átruházásának korlátozása 

 
A részvények átruházásához a részvénytársaság beleegyezésére van szükség a Gt. 205. 
§-ában meghatározott módon. 
 

8. A társaság gazdálkodásának szabályai 
 
A társaság gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az alapító 
okiratban meghatározott közhasznú tevékenységére fordítja, illetve az a társaság 
vagyonát gyarapítja. 
 

9. A közgyűlés 
 
9.1. A közgyűlés a társaság legfőbb szerve.   
 
A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik: 
 

a.) az alapító okirat módosítása 
b.)  a társaság működési formájának megváltoztatása 
c.)  közhasznúsági jelentés elfogadása 
d.)  vezérigazgató kinevezése, visszahívása és javadalmazásának megállapítása 
e.) felügyelőbizottság tagjainak kinevezése, visszahívása és díjazásának 

megállapítása 
f.)  könyvvizsgáló kijelölése, visszahívása és díjazásának megállapítása 
g.)  a szervezeti és működési szabályzat jóváhagyása 
h.)  a felügyelőbizottság ügyrendének jóváhagyása 
i.)  a társaság alaptőkéjének felemelése vagy leszállítása 
j.)  a társaság jogutód nélküli megszűnésének, átalakulásának elhatározása 
k.) egyes részvénysorozatokhoz fűződő jogok megváltoztatása, egyes 

részvényfajták, részvényosztályok átalakítása 
l.)  a társaság üzleti tervének jóváhagyása 
m.)  a társaság közbeszerzési és beszerzési szabályzatának jóváhagyása 
n.)  az éves beszámoló elfogadása, és az adózott eredmény felhasználásáról való 

döntés 
o.)  10 millió Ft összeghatár fölötti hitelfelvétel 
p.)  olyan szerződés megkötésének a jóváhagyása, amelyet a társaság a vezető 

tisztségviselőjével, vagy annak közeli hozzátartozójával (Ptk. 685. § b.) pont) 
köt 

q.)  a vezérigazgatóval, a felügyelőbizottsági taggal, illetve a könyvvizsgálóval 
szembeni követelés érvényesítése 

r.)  gazdasági társaság alapítása, gazdasági társaságban részesedésszerzés, 
meglévő részesedés növelése, illetve átruházása 

s.)  mindazok az egyéb ügyek, amelyeket a Gt., vagy az alapszabály a közgyűlés 
kizárólagos határkörébe utal 

 
9.2. A közgyűlést a vezérigazgató hívja évente legalább egyszer össze, a közgyűlés 

kezdő napját legalább 15 nappal megelőzően a részvényeseknek küldött meghívó 
útján.  
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9.3. A közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosító részvények által 
megtestesített szavazatok több mint felét képviselő részvényes jelen van.  
Ha a közgyűlés nem határozatképes, a megismételt közgyűlés az eredeti 
napirenden szereplő ügyekben a megjelentek számára tekintet nélkül 
határozatképes. A nem határozatképes és a megismételt közgyűlés között legalább 
három napnak kell eltelnie, de ez az időtartam nem lehet hosszabb, mint 
huszonegy nap. 
 

9.4. A társaság a közgyűlés hatáskörébe tartozó ügyekben írásbeli döntéshozatallal is 
határozhat. 

 
9.5. A részvényhez fűződő szavazati jogot a részvény névértéke határozza meg. A 

közgyűlésen szavazati joggal a részvényes a részvény, vagy letéti, illetve 
tulajdonosi igazolás birtokában, a részvénykönyvbe történő bejegyzést követően 
rendelkezik. 

 
9.6. A részvényesek a határozatképességre vonatkozó szabályok alkalmazását az 

egyszerű többséget igénylő kérdésekben nem zárják ki. 
 
9.7. A közgyűlés határozatait, amennyiben a törvény másként nem rendelkezik, a 

szavazati joggal jelenlévők egyszerű többségével hozza meg. 
 
9.8. A közgyűlésről jelenléti ívet és jegyzőkönyvet kell vezetni a törvényben foglalt 

formában és tartalommal. A jegyzőkönyvnek vagy kivonatának egy hiteles 
példányát a jelenléti ívvel és a meghívóval 30 napon belül a cégbírósághoz be kell 
nyújtani. A jegyzőkönyv tartalmazza a közgyűlés helyét és idejét, a jelenlévőket 
és az általuk képviselt szavazati jog mértékét, továbbá a közgyűlésen lezajlott 
fontosabb eseményeket, nyilatkozatokat és a határozatokat, az azokra leadott 
szavazatok és ellenszavazatok számát, illetve a szavazástól tartózkodókat vagy az 
abban részt nem vevőket. 
A jegyzőkönyvet a vezérigazgató és egy – a közgyűlésen jelenlevő, hitelesítőnek 
megválasztott – részvényes írja alá. 
A vezérigazgató a közgyűlés által hozott határozatokról folyamatos nyilvántartást 
vezet (határozatok könyve). A határozatokat azok meghozatala után 
haladéktalanul be kell vezetnie a határozatok könyvébe. 
A jegyzőkönyvbe és a határozatok könyvébe bármelyik tag, illetve a közhasznú 
működést érintő valamennyi közgyűlési jegyzőkönyvbe és határozatba bárki 
betekinthet, és az azokban foglaltakról a vezérigazgató által hitelesített másolatot 
kérhet. A betekintés iránti írásbeli kérelmet a vezérigazgatóhoz kell benyújtani. A 
vezérigazgató a kérelem beérkezésétől számított nyolc napon belül köteles eleget 
tenni az iratbetekintés iránti kérelemnek. Az iratot köteles megmutatni, abba 
betekintést engedni, valamint azokról a kérelmező költségére másolatot készíteni 
és azt aláírásával hitelesíteni a társaság telephelyén- amely egyben az ügyintézés 
hely is-  nyolc óra és tizennégy óra közötti időpontban. A társaság éves mérlege a 
cégbíróságon is megtekinthető. 
Ha a közgyűlés olyan döntést hoz, mely a részvényeseken kívül másokat is érint, 
ennek rövid tartalmát a vezérigazgató köteles a döntés meghozatalát követő nyolc 
napon belül írásban a társaság honlapján megjelentetni. 

 
9.9. A közgyűlés ülései nyilvánosak. 



34 
 

10. A vezérigazgató 
 

10.1. A társaságnál igazgatóság kinevezésére nem kerül sor, a vezérigazgató jogait 
vezérigazgató gyakorolja. 

 
10.2. A vezérigazgató: 

Név: Kiss Ilona Andrea 
Anyja neve: Katona Ilona Margit 
Lakcím: 4090 Polgár, Petőfi u. 9/A I/8. 
A megbízatás határozott időre szól. 
A megbízatás kezdő időpontja: 2009. június 23. 
A megbízatás lejárta: 2014. június 22. 
 

10.3. A vezérigazgató fizetőképességi nyilatkozat tételére nem köteles. 
 
10.4. A vezérigazgatóra vonatkozó kizáró és összeférhetetlenségi szabályok 
 

Nem lehet vezérigazgató az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen 
szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos 
jogkövetkezmények alól nem mentesül. 
 
Nem lehet vezérigazgató, akit jogerős bírói ítélettel a vezető tisztség gyakorlásától 
eltiltottak, e tilalom hatálya alatt. 
 
Nem lehet vezérigazgató, akit valamely foglalkozástól eltiltottak, az ítélet hatálya 
alatt, ha az abban megjelölt tevékenységet főtevékenységként folytatja a társaság. 
 
Gazdasági társaságnak megszüntetési eljárás során való törlését követő két évig 
nem lehet a társaság vezérigazgatója az a személy, aki a törlést megelőző naptári 
évben a gazdasági társaságnál vezető tisztségviselő volt. 
 
A vezérigazgató – a nyilvánosan működő részvénytársaságban való 
részvényszerzés kivételével – nem szerezhet részesedést a társaságéval azonos 
tevékenységet főtevékenységként megjelölő más gazdálkodó szervezetben, 
továbbá nem lehet vezető tisztségviselő a társaságéval azonos főtevékenységet 
végző más gazdasági társaságban, illetve szövetkezetben, kivéve, ha ehhez a 
közgyűlés hozzájárul. 
 
A vezérigazgató és közeli hozzátartozója, valamint élettársa nem köthet a saját 
nevében vagy javára a társaság főtevékenységi körébe tartozó ügyleteket. 
 
A vezérigazgató és közeli hozzátartozója, valamint élettársa a felügyelő bizottság 
tagjává nem választható meg. 
 
Közhasznú szervezet megszűntét követő két évig nem lehet a társaság 
vezérigazgatója az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be - annak 
megszűntét megelőző két évben legalább egy évig - vezető tisztséget, amely az 
adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki.  
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10.5. Az vezérigazgató jogosítványai és kötelezettségei 
 

A vezérigazgató 
 

- jogosult a társaság képviseletére és ügyeinek intézésére; 
-  köteles a könyvvizsgálóval a polgári jog általános szabályai szerint szerződést 

kötni; 
- köteles elkészíteni vagy elkészíttetni a társaság mérlegét, vagyonkimutatását; 
- gondoskodik a jogszabályok által előírt szabályzatok nyilvántartásáról, 

elkészítéséről és ismertetéséről, a bejelentési kötelezettségek megtételéről; 
- köteles a cégbíróságnak bejelenteni a társaság alapszabályának módosítását, a 

cégjegyzékbe bejegyzett jogokat, tényeket, adatokat és ezek változását, 
valamint törvényben előírt más adatokat; 

- köteles a társaság részvényeseiről nyilvántartást, részvénykönyvet vezetni; 
- a Gt., és a társasági szerződés által előírt egyéb feladatokat ellátni; 
- köteles a társaság ügyeiről szerzett értesüléseit üzleti titokként megőrizni. 

 
A társaság munkavállalóival szemben a munkáltatói jogokat az vezérigazgató 
gyakorolja. 

 
10.6. A vezérigazgató felelőssége 
 

A vezérigazgató a társaság ügyvezetését az ilyen tisztséget betöltő személyektől 
általában elvárható gondossággal, a társaság érdekeinek elsődlegessége alapján 
köteles ellátni. A jogszabályok, a társasági szerződés, illetve a taggyűlés által 
hozott határozatok, illetve ügyvezetési kötelezettségek felróható megszegésével 
a társaságnak okozott károkért a polgári jog általános szabályai szerint felel a 
társasággal szemben. 
 

11. Cégvezető 
 
11.1. A társaságnál cégvezető kinevezésére nem kerülhet sor. 
 

12. Cégjegyzés 
 
12.1.  Az önálló cégjegyzésre jogosult: 

Név: Kiss Ilona Andrea vezérigazgató 
 

13. Felügyelőbizottság 
 

13.1.  A társaságnál felügyelőbizottság választására sor kerül. 
A felügyelőbizottság tagjai: 

 
Név: Romos Attila 
Anyja neve: Fónyad Erzsébet 
Lakcím: 4090 Polgár, Rákóczi u. 126/a 
A megbízatás határozott időre szól. 
A megbízatás kezdő időpontja: 2009. június 23.  
A megbízatás lejárta: 2013. december 31.  

 



36 
 

Név:  Dr. Borók Levente 
Anyja neve: Janka Mária 
Lakcím:  4032 Debrecen, Füredi u. 60. VII/23. 
A megbízatás határozott időre szól. 
A megbízatás kezdő időpontja: 2009. szeptember 9.  
A megbízatás lejárta: 2013. december 31.  
 
Név: Makó Albert 
Anyja neve: Papp Margit 
Lakcím: 4075 Görbeháza, Nefelejcs u. 5. 
A megbízatás határozott időre szól. 
A megbízatás kezdő időpontja: 2009. június 23.  
A megbízatás lejárta: 2013. december 31.  

 
13.2.  Összeférhetetlenségi szabályok a közhasznú szervezetekről szóló törvény 

alapján: 
 

Nem lehet a felügyelő bizottság elnöke vagy tagja az a személy, aki 
a)  a társaság tagja; 
b) a közhasznú szervezet a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére 

irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb 
jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik; 

c) a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül, kivéve a bárki által 
megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat; illetve 

d) az a)–c) pontban meghatározott személyek hozzátartozója. 
 

A közhasznú szervezet megszűntét követő két évig nem lehet a társaság 
felügyelő bizottságának a tagja az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél 
töltött be - annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig - vezető 
tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem 
egyenlítette ki. 

 
13.3. A felügyelő bizottság feladatai: 
 

- a közgyűlés részére ellenőrzi a társaság ügyvezetését; 
- köteles megvizsgálni a számviteli törvény szerinti beszámolót és arról jelentést 

készíteni, a beszámoló elfogadásáról a közgyűlés csak az írásbeli jelentés 
birtokában határozhat; 

- köteles megvizsgálni a közgyűlés napirendjén szereplő valamennyi lényeges 
üzletpolitikai jelentést, illetve minden olyan előterjesztést, amely a közgyűlés 
kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyre vonatkozik; 

- ha megítélése szerint a vezérigazgató tevékenysége jogszabályba, társasági 
szerződésbe, illetve a közgyűlés határozatába ütközik, vagy egyébként sérti a 
társaság érdekeit, továbbá, ha a társaság működése során olyan 
jogszabálysértés vagy a társaság érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény 
(mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek 
elhárítása, illetve enyhítése a közgyűlés döntését teszi szükségessé rendkívüli 
közgyűlést hív össze, és javaslatot tesz annak napirendjére.  
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Amennyiben a közgyűlés a törvényes működés helyreállítása érdekében a 
szükséges intézkedést nem teszi meg, köteles haladéktalanul értesíteni a 
cégbíróságot; illetve a közhasznú működést érintő kérdésben az ügyészséget. 
– tagjai a közgyűlésen tanácskozási joggal vesznek részt. 

 
13.4. A felügyelő bizottság működése 
 

A felügyelő bizottság testületként jár el. A felügyelő bizottság tagjai sorából 
elnököt választ. A felügyelő bizottság akkor határozatképes, ha ülésein 
mindhárom tagja jelen van. Határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza.  
A felügyelő bizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek nincs 
helye. A felügyelő bizottság tagját e minőségben a társaság tagja nem utasíthatja. 
A felügyelő bizottság üléseit az elnök hívja össze és vezeti. Az ülés összehívását – 
az ok és cél megjelölésével – a felügyelő bizottság bármely tagja írásban kérheti 
az elnöktől, aki a kérelem kézhezvételétől számított 8 napon belül köteles 
intézkedni a felügyelő bizottság ülésének 15 napon belüli időpontra történő 
összehívásáról. Ha az elnök a kérelemnek nem tesz eleget, a tag maga jogosult az 
ülés összehívására. 
A felügyelő bizottság egyebekben az ügyrendjét maga állapítja meg, melyet a 
közgyűlés hagy jóvá. 
Ha a felügyelő bizottság tagjainak száma 3 fő alá csökken, vagy nincs, aki ülését 
összehívja, a vezérigazgató a felügyelő bizottság rendeltetésszerű működésének 
helyreállítása érdekében köteles összehívni a közgyűlést. 
 
A felügyelő bizottság a vezető tisztségviselőktől, vezető állású munkavállalóktól 
felvilágosítást kérhet.  A vezető tisztségviselő, illetve a gazdasági társaság vezető 
állású munkavállalói a felvilágosítást kérésre, a felvilágosítás kérés időpontját 
követő 15 napon belül kell hogy megadja a felügyelőbizottság részére írásban. A 
felügyelőbizottság a társaság könyveit és iratait – ha szükséges szakértők 
bevonásával - megvizsgálhatja. 
A felügyelő bizottság egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével bármely tagját 
megbízhatja, illetve az ellenőrzést állandó jelleggel megoszthatja tagjai között. Az 
ellenőrzési jog megosztása nem érinti a felügyelő bizottsági tag felelősségét, sem 
azt a jogát, hogy az ellenőrzést más, a felügyelő bizottság ellenőrzési 
feladatkörébe tartozó tevékenységre is kiterjessze. 
A felügyelő bizottsági tagok korlátlanul és egyetemlegesen felelnek a társaságnak 
az ellenőrzési kötelezettségük megszegésével okozott károkért. 

 
14. Könyvvizsgáló 

 
14.1 A társaság könyvvizsgálója: WINAUDIT Könyvvizsgáló és Adótanácsadó  

       Betéti Társaság 
 
Kamarai nyilvántartási száma: 002295 
cégjegyzékszám: 09-06-013394 
Székhely: 4033 Debrecen, Kisfaludy u. 11. 
A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős természetes személy neve: 
Vida Ildikó 
Kamarai nyilvántartási száma: 005854 
Anyja neve: Hevesi Ildikó Etelka 
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Lakcím: 4024 Debrecen, Nap u. 5.  
A megbízatás kezdő időpontja: 2009. június 23. 
A megbízatás lejárta: 2014. május 30. 

 
Nem lehet a társaság könyvvizsgálója az a személy, aki 
a)  a vezető szerv elnöke vagy tagja, 
b) a közhasznú szervezettel a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére 

irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban 
áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik, 

c) a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által 
megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és a társadalmi 
szervezet által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak 
megfelelő cél szerinti juttatást -, illetve 

d) az a)-c) pontban meghatározott személyek hozzátartozója. 
 
14.2. A könyvvizsgáló feladatköre 
 

A könyvvizsgáló feladata, hogy gondoskodjon a számviteli törvényben 
meghatározott könyvvizsgálat elvégzéséről, és ennek során mindenekelőtt annak 
megállapításáról, hogy a gazdasági társaság számviteli törvény szerinti 
beszámolója megfelel-e a jogszabályoknak, továbbá megbízható és valós képet 
ad-e a társaság vagyoni és pénzügyi helyzetéről, működésének eredményéről. 
A társaság könyvvizsgálóját a taggyűlésnek a társaság számviteli törvény szerinti 
beszámolóját tárgyaló ülésére meg kell hívni. A könyvvizsgáló az ülésen köteles 
részt venni. 
Ha a könyvvizsgáló megállapítja, illetve egyébként tudomást szerez arról, hogy a 
társaság vagyonának jelentős csökkenése várható, illetve olyan tényt észlel, amely 
a vezető tisztségviselők vagy a felügyelő bizottság tagjainak a Gt.-ben 
meghatározott felelősségét vonja maga után, köteles a taggyűlés összehívását 
kezdeményezni. Ha a taggyűlés összehívására nem kerül sor, illetve a 
jogszabályok által megkívánt döntéseket nem hozza meg, a könyvvizsgáló erről a 
társaság törvényességi felügyeletét ellátó cégbíróságot értesíti. 
 
A könyvvizsgáló a társaság üzleti ügyeiről szerzett értesüléseit üzleti titokként 
köteles megőrizni. 
A könyvvizsgáló a könyvvizsgálóra vonatkozó jogszabályokban, illetve a Polgári 
Törvénykönyvben meghatározott felelősségi szabályok szerint felel. 

 
15. Beszámolási szabályok, közhasznúsági jelentés 

 
A társaság köteles az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági 
jelentést készíteni. 
A közhasznúsági jelentés elfogadása a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik. 
 
Az éves közhasznúsági jelentés tartalmazza: 
 
– a számviteli beszámolót; 
– a költségvetési támogatás felhasználását; 
– a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást; 
– a cél szerinti juttatások kimutatását; 
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– a központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi 
önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési 
önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékét; 

– a vezető tisztségviselőnek nyújtott juttatások értékét, illetve összegét; 
– a közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámolót. 
 
Az éves közhasznúsági jelentésbe bárki betekinthet, illetőleg abból saját költségére 
másolatot készíthet. 
 

16. A működéssel kapcsolatban keletkezett 
iratokba való betekintés rendje 

 
16.1. A közhasznú szervezet működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba bárki 

betekinthet. A betekintés iránti írásbeli kérelmet a vezérigazgatóhoz kell 
benyújtani. A vezérigazgató a kérelem beérkezésétől számított nyolc napon belül 
köteles eleget tenni az iratbetekintés iránti kérelemnek. Az iratot köteles 
megmutatni, abba betekintést engedni, valamint azokról a kérelmező költségére 
másolatot készíteni és azt aláírásával hitelesíteni a társaság telephelyén - amely 
egyben az ügyintézés helye is -  nyolc óra és tizennégy óra közötti időpontban. A 
társaság éves mérlege a cégbíróságon is megtekinthető. 

 
16.2. A vezérigazgató a közhasznú szervezet működésének szolgáltatási 

igénybevételének módját a beszámolói közlését a társaság honlapján teszi közzé 
a szervezet működését, szolgáltatási igénybevételét, illetve a beszámolói 
közlések kezdő időpontjától számított 8 napon belül. 

 
17. A társaság megszűnése 

 
17.1. Jogutód nélküli megszűnés 
 

A társaság jogutód nélküli megszűnése esetén a társaság részvényesei részére a 
tartozások kiegyenlítését követően csak a megszűnéskori saját tőke összege 
adható ki, legfeljebb a tagok vagyoni hányadának teljesítéskori értéke erejéig. 
Az ezt meghaladó vagyont a részvényesek az alapító okiratban meghatározott 
közhasznú célokra kötelesek fordítani.  

 
17.2. Jogutódlással történő megszűnés 
 

A társaság más társasági formába csak nonprofit jellegének megtartásával 
alakulhat át, kizárólag nonprofit gazdasági társaságokkal egyesülhet, illetve 
nonprofit gazdasági társaságokká válhat szét. 
 

18. Egyéb rendelkezések 
 
18.1. Azokban az esetekben, amikor a Gt. a társaságot kötelezi arra, hogy közleményt 

tegyen közzé, a társaság e kötelezettségének a társaság honlapján tesz eleget.  
 

A honlap címe: www.petegisz.hu 
 

http://www.petegisz.hu/
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18.2. A jelen alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a Gt., a társaságnak és 
tagjainak az ott nem szabályozott vagyoni és személyi viszonyaira a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, a közhasznúságra vonatkozó 
viszonyaira az 1997. évi CLVI. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. 

 
Az egységes szerkezetű Alapszabály elkészítésére az alapszabály 1.3 és 2.2 pont 
módosítása miatt került sor.  
 
Kelt: Polgár, 2011. november 28.  
 
Az alapítók (részvényesek) aláírása: 
 
........................................................................................................................................... 
Név: Polgár Város Önkormányzata, képviseletre jogosult neve: Tóth József 
 
 
........................................................................................................................................... 
Név: Folyás Község Önkormányzata, képviseletre jogosult neve: Magyar Sándor 
 
 
........................................................................................................................................... 
Név: Görbeháza Község Önkormányzata, képviseletre jogosult neve: Giricz Béla Lászlóné 
 
 
........................................................................................................................................... 
Név: Tiszagyulaháza Község Önkormányzata, képviseletre jogosult neve: Mikó Zoltán 
 
 
........................................................................................................................................... 
Név: Újszentmargita Község Önkormányzata, képviseletre jogosult neve: Csetneki Csaba 
 
 
........................................................................................................................................... 
Név: Újtikos Község Önkormányzata, képviseletre jogosult neve: Takács József 
 
 
........................................................................................................................................... 
Név: Tiszacsege Város Önkormányzata, képviseletre jogosult neve: Szilágyi Sándor 
 
 
........................................................................................................................................... 
Név: Tiszadob Nagyközség Önkormányzata, képviseletre jogosult neve: Bán György 
 
Ellenjegyezte: 
........................................................................................................................................... 
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8. Napirendi pont 

 
 

Testvérvárosok hálózatának kialakítására pályázat benyújtása 
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester 
/Előterjesztés írásban mellékelve./ 

 
 

Szilágyi Sándor polgármester:  
A Testvérvárosok hálózatának kialakítására vonatkozó pályázat benyújtásához sajnos 
február 15-ig nem tudtuk a kellő információt összegyűjteni, ezért elhalasztottuk. 
Szeptember 15-ei hatállyal újra ki lesz írva, most nem kockáztatjuk. Jelen pillanatban 
2,1 milliós hasonló ilyen határokon átnyúló kapcsolatot nyertünk, erre való tekintettel is 
nem biztos hogy hátrányunkra válik, hogy a pályázat benyújtását szeptember 15-ei 
határidővel elhalasszuk. 

 
 
9. Napirendi pont 

 
 

Különfélék 
 

a.) Tájékoztató a faosztásról 
Ea.: Losonczi János PÜB. elnök 
/Szóbeli előterjesztés alapján./ 

 
 

Losonczi János PÜB. elnök: 
 A Tisztelt Lakosságot szeretném tájékoztatni, hogy a mai nap folyamán elkezdtük a 

szociális tűzifa kiosztását. Mindenki értesítést fog róla kapni, legyen türelemmel, azzal 
segítse a munkánkat, ha nem nap, mint nap érdeklődik, rövid időn belül mindenki 
megfogja kapni ezt az általa igényelt tűzifát. Azt szeretném még nyomatékosítani, hogy 
az igények bejelentését folyamatosan várjuk, aki igényelheti jöjjön tegye meg az 
igénylését, csatolja a kereseti igazolásokat, ami ehhez szükséges és ő is megfogja kapni 
az igényelt tűzifát. Halad a dolog, egy nap 75 főt tudunk kiszolgálni. A kiosztás 
gyorsaságát befolyásolhatja az időjárás és a szállítási körülmény, egyébként az 
önkormányzatunk minden feltétellel rendelkezik, a megfelelő fizikai létszámot és az 
adminisztrációs létszámot biztosítottuk a gördülékeny kiosztáshoz, tehát rajtunk nem 
múlik, de a rajtunk kívül álló okok is befolyásolhatják. Mindenkinek köszönöm a 
megértését, amennyiben kérdés van, természetesen várom a megkeresést, hogy tudjuk a 
kérdést tisztázni.  

 
Szilágyi Sándor polgármester:  
 Annyi kiegészítést szeretnék tenni, hogy rengeteget tettünk ezért, hogy ilyen nagyon 

komoly összeget megnyerjünk. Az ügy lebonyolításával Losonczi János Pénzügyi és 
Ügyrendi Bizottság Elnöke van megbízva, ha valakinek nincs rendkívüli kérdése a 
faügylettel kapcsolatban, azt tudom mondani, hogy először Losonczi János Urat 
keressék meg, mert a képviselő-testület is elfogadta, hogy ezzel a feladattal őt bízzuk 
meg, teljes jogkörrel, felhatalmazással él, mindenben az ő döntése az érvényes, ha 
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valami rendkívüli eset miatt nem kell, mint Polgármesternek felülbírálni. Hihetetlen 
felelősségteljes munka 25 millió Ft értékű fát ennyi embernek kiosztani, ezért arra 
kérem a Tisztelt Lakosokat, hogy tényleg tartsanak már bennünket tiszteletben, 
hihetetlen munka előzte meg a fa szétosztásának is a lehetőségét. A Szociális Bizottság 
több órán át azon mesterkedett, hogy szabályosan hogy lehet kiosztani ezt a fát. Minden 
jelenleg érvényben lévő jogszabályok betartása mellett hozta meg a döntést a Szociális 
Bizottság Tóth Imre Úr vezetésével és ezt hajtja végre Losonczi János Úr. Arra kérek 
minden Tisztelt Tiszacsegei Lakost, hogy ezen ne változtassunk, ha nem muszáj, mert 
nagyon komoly munka előzi meg és a leghamarabb így jut mindenki tűzifához. Nagyon 
megköszönöm mindenkinek a megértését.  
 

 
Mivel több napirend pont és hozzászólás nem volt, Szilágyi Sándor polgármester 
megköszönte a Képviselő-testület munkáját és a meghívott vendégek megjelenését és az 
ülést bezárta.  
 

  
K. m. f. 

 
       Szilágyi Sándor      Füzesiné Nagy Zita 
         polgármester                 jegyző 

 
Dr. Gadóczi István 

jegyzőkönyvhitelesítő 
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