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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
 
 
Készült:  Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 07-

én de. 0800 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, az ülést megnyitja. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel 5 fő 
képviselő jelen van. Dr. Gadóczi István és Derzsényi János távolmaradását jelezte.  
 
Javaslatot tesz a jegyzőkönyvvezetőre Zsólyominé Gyenes Anikóra, valamint a 
jegyzőkönyv-hitelesítő személyére Losonczi János képviselőre és a napirendi pont 
tárgyalására. 
 
 
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a jegyzőkönyvvezető, 
jegyzőkönyv-hitelesítők személyét – 5 fő igen szavazattal (Dr. Gadóczi István és 
Derzsényi János nem volt jelen a szavazásnál) elfogadta. 

 
 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a napirendi pont tárgyalását – 5 
fő igen szavazattal (Dr. Gadóczi István és Derzsényi János nem volt jelen a szavazásnál) 
elfogadta. 

 
 

Napirendi pontok: 
 
 

1./ Beszámoló az önkormányzat 2012. I. félévi gazdálkodásának helyzetéről 
 Ea.: Szilágyi Sándor polgármester 
 
2./ Önhiki pályázat benyújtása 
 Ea.: Szilágyi Sándor polgármester 
 
2./ Különfélék. 
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1. Napirendi pont 
 
 

Beszámoló az önkormányzat 2012. I. félévi gazdálkodásának helyzetéről 
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester 
/Előterjesztés írásban mellékelve./ 

 
 

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

ismertesse.  
 
Losonczi János PÜB. elnök: 
 A megkapott anyagból nyilván látszik, hogy a gazdálkodás visszafogott, 

költségtakarékos gazdálkodást tudtunk megvalósítani. A hiteltörlesztéseknél előrelépés 
történt. Nyilván a pénzügyi lehetőségünkből adódóan vannak területek, ahol 
valamennyivel le vagyunk maradva, de összességében ezek 1-2%-os eltérések, nem 
jelentősek. A bizottság úgy értékelte, hogy a beszámolót elfogadja, jónak ítéli meg a 
jelenlegi pénzügyi kondíciónkhoz képest az önkormányzat jól gazdálkodott.  

 
Szilágyi Sándor polgármester:  
 A beszámoló minden részlete a valóságnak megfelelő. Egyetértek a kiegészítéssel. A 

lakosok felé annyit szeretnék mondani, hogy nagyon nehéz megoldani azt a feladatot, 
amit örököltünk, a 604 millió Ft-os örökséget saját erőből nem is tudtuk megoldani, 
kimutatható a takarékos gazdálkodás. Továbbra is az önhiki nélkül, a 
belügyminisztérium segítsége nélkül lehetetlen megoldani ezt a feladatot. A Jegyző 
Asszonnyal, illetve a képviselő-testülettel együtt kidolgoztuk annak a módját, hogy 
sikerüljön leküzdeni a gazdálkodási nehézséget. Képviselő Társaimnak is, Jegyző 
Asszonynak is külön köszönöm, hogy felelősen költünk el minden forintot, a Pénzügyi 
Irodavezető Asszony munkájának az eredménye is benne van. Mindent megteszünk 
annak érdekében, hogy javuló tendenciát mutat a gazdálkodásunk, szakmailag is 
gazdaságilag is úgy vezetjük az önkormányzatot, hogy a lehető legszigorúbb 
gazdálkodást hajtjuk végre. Mást nem kívánok elmondani. Van-e valakinek 
hozzászólása? Mivel nincs, felkérem Farkas Lajos könyvvizsgálót röviden tájékoztassa a 
lakosságot, hogy hogy állunk.  

 
Farkas Lajos könyvvizsgáló: 
 A beszámoló 1-es és 2-es mellékletét értő szemmel végig nézve le lehet vonni a 

konzekvenciát. Azzal kezdeném, amivel a legnagyobb problémája volt az elmúlt 
időszakban önkormányzatnak a gazdálkodásban. Veszteséges volt, forráshiányos volt a 
gazdálkodása. Erre az évre is 106 millió Ft-os költségvetési hiányt terveztek, ha 
időarányosan néznénk, akkor több, mint 50 milliós hiány jelent az első félévben. Ezzel 
szemben az derül ki, hogy 26 millió Ft-os költségvetési többlet van, ennek a 
meghatározó része a működési költségvetésben realizálódott, 17 millió Ft. Ezek nagyon 
szép számok a tárgyév vetületében. Ha magáról a tárgyévi költségvetésről beszélünk, 
akkor ezek már nagyon jó számok, már kezelhetők az eredményei, csak mindenütt ott 
van a hozadék az előző évekből, ami a felgyűlt hiányokban, felgyűlt hitelekben, felgyűlt 
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szállítói tartozásokban van és feszítő finanszírozási helyzeteket okoz napról napra, akár 
a szállítók vonatkozásában, akár a lejáró hitel vonatkozásában, akár az év végére 
várható önkormányzatokkal szembeni követelmények vonatkozásában, hogy nem lehet 
működési hitelállománya az önkormányzatnak. Ha ezeket már mellé tesszük az első 
félévi tényadatnak, akkor már nem annyira jó. Már akkor látjuk, hogy szorulunk. Hiába 
mondjuk el, hogy csökkentettük a hitelállományt is az első félévben 18 millió Ft-tal, 
csak mennyi van még. A jelentésem végén írtam, hogy akár milyen jól gazdálkodnak, 
nem tartom valószínűnek, hogy letudják dolgozni a hiteleiket évvégére. Majd 
meglátják, hogy mennyi önhiki támogatást kapnak a második fordulóban, megítélésem 
szerint be kell adni a harmadik fordulóba is a pályázatot. Eddig 10 önkormányzat félévi 
beszámolóját láttam, 10-ből 9-nél ugyan ez a helyzet. Év végén igen nagy feszültség 
lesz. A kintlévőség, tartozás állomány, a követelés állománya az önkormányzatnak, 
amelyet értékvesztéssel láttak el, az értékvesztés összege, már kétszer akkora, mint 
ami maradt még nyilvántartott tartozás állomány. Hogy ennek elejét vegyük, hogy ez 
tovább növekedjen mégiscsak be kellene hajtani ezeket a maradék összegeket, mert ez 
is segítség lenne az önkormányzatnak. Amíg látszik minimális lehetősége a behajtásra, 
akkor ezzel addig számolni kell.  

 
Szilágyi Sándor polgármester:  
 Tiszacsegén úgy gondolom az adófizetési morál jó. Mindent megteszünk azért, hogy a 

helyzetünk javuljon. Ismertetem a határozati javaslatot:  
„Tiszacsege Város Önkormányzati Képviselő–testülete az államháztartásról szóló 
2011.évi CXCV. törvény 87.§ (1) bekezdése alapján az önkormányzat 2012. első félévi 
gazdálkodásának helyzetéről szóló beszámolót – a könyvvizsgálói jelentés 
figyelembevételével - elfogadja. 
A Képviselő-testület megállapítja, hogy az önkormányzat 2012. első félévi 
gazdálkodása súlyos likviditási nehézségekkel küzdött, ezért 
a) a működőképesség megtartása érdekében fokozott figyelmet kell fordítani a 

többletforrások feltárására, valamint a kintlévőségek minél hatékonyabb 
beszedésére; 

b) az elkövetkezendő időszakban fokozott  takarékos  gazdálkodást kell folytatni; 
c) pályázati pénzeszközökkel csökkenti kell az önkormányzati hiány összegét; 
d) be kell nyújtani a támogatási igényt az ÖNHIKI pályázat II. ütemére.” 

Ezeket folyamatosan tesszük, már mást nem tudunk. Ha bárkinek van még javító 
szándéka, minden megoldást figyelembe vennénk. Minden lehetőséget átbeszélünk, 
hogy nehogy kihagyjunk valamit. Aki a határozati javaslattal egyetért, kérem, hogy 
kézfelnyújtással jelezze.  

 
 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – az önkormányzat 2012. I. félévi 
gazdálkodásának helyzetéről szóló beszámolót – 5 fő igen szavazattal (Dr. Gadóczi 
István és Derzsényi János nem volt jelen a szavazásnál) elfogadta és az alábbi 
határozatot hozta: 
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165/2012.(IX. 07.) KT. számú HATÁROZAT: 

 
 

Tiszacsege Város Önkormányzati Képviselő–testülete az államháztartásról szóló 
2011.évi CXCV. törvény 87.§ (1) bekezdése alapján az önkormányzat 2012. első félévi 
gazdálkodásának helyzetéről szóló beszámolót – a könyvvizsgálói jelentés 
figyelembevételével - elfogadja. 
 
A Képviselő-testület megállapítja, hogy az önkormányzat 2012. első félévi 
gazdálkodása súlyos likviditási nehézségekkel küzdött, ezért 

 
e) a működőképesség megtartása érdekében fokozott figyelmet kell fordítani a 

többletforrások feltárására, valamint a kintlévőségek minél hatékonyabb 
beszedésére; 
 

f) az elkövetkezendő időszakban fokozott  takarékos  gazdálkodást kell folytatni; 
 

g) pályázati pénzeszközökkel csökkenti kell az önkormányzati hiány összegét; 
 

h) be kell nyújtani a támogatási igényt az ÖNHIKI pályázat II. ütemére. 
 

Határidő:folyamatos 
Felelős:    Szilágyi  Sándor polgármester 
                Füzesiné Nagy Zita jegyző 
                Intézményvezetők 

 
 
2. Napirendi pont 

 
 

Önhiki pályázat benyújtása 
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester 
/Előterjesztés írásban mellékelve./ 

 
 

Szilágyi Sándor polgármester:  
 Ezzel kapcsolatban nem tudom, hogy van-e valakinek kiegészítése. Folyamatosan ezen 

vagyunk, ez nagyon komoly munkát igényel a pénzügyi dolgozóktól. Minden törvényes 
lehetőséget megragadunk, hogy az önhiki pályázaton a maximális összeget tudjuk 
elnyerni. Nagyságrendben 108 millió Ft kellene ahhoz, hogy a likviditási gondunk 0-ra 
jöjjön ki. Azokat a segítségeket, amelyeket igénybe lehet venni, mindent 
megmozgattunk. Eddig úgy sikerült gazdálkodnunk az elmúlt 5 hónapban, hogy a 
munkabérhitelt nem kellett kihasználni. November elejére mindenféleképpen 
számítunk az önhiki támogatásra. Aki egyetért az önhiki pályázat benyújtásával, kérem, 
hogy kézfelnyújtással jelezze.  
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Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – Önhiki pályázat benyújtását – 
5 fő igen szavazattal (Dr. Gadóczi István és Derzsényi János nem volt jelen a 
szavazásnál) elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

 
 

166/2012.(IX. 07.) KT. számú HATÁROZAT: 
 
az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2012. évi támogatására 

vonatkozó igény benyújtásáról 
 
1.) Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország 2012. évi 

központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 6. számú mellékletének 2. 
pontja alapján (továbbiakban: 6. számú melléklet) támogatási igényt nyújt be az 
önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő helyi önkormányzatok 2012. évi 
támogatására.  

 
2.) Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önhibájukon kívül hátrányos 

helyzetben lévő önkormányzatok 2012. évi támogatásának igényléséhez a fenti 
törvény alapján a következő nyilatkozatot teszi: 
 
I. A települési önkormányzat lakosságszáma 2011. január 01-jén 1000 fő feletti. 
 
II. A települési önkormányzat helyi adó bevezetéséről döntött és 2012. évben ilyen 

jogcímen 80.400 ezer Ft összegű bevételt tervez.  
 
III.  Az önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletét vagy módosított 

költségvetési rendeletét 108.835 ezer forint összegű működési célú hiánnyal 
fogadta el. 

 
IV.   

a.)  Az önkormányzat az Ötv. szabályai szerint kötelező könyvvizsgálatra 
kötelezett. 

b.)  A kötelező könyvvizsgálat esetén az önkormányzat 2011. évi zárszámadását 
a könyvvizsgáló elfogadta. 

 
V. Az önkormányzat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50.§ (1) 

bekezdés a) pontjában meghatározott rendezett munkaügyi kapcsolatok 
követelményeinek megfelel. 

 
Határidő: 2012. szeptember 10. 
Felelős: Szilágyi Sándor polgármester 
 



6 
 

 
3. Napirendi pont 
 

Különfélék 
 

a.) Tájékoztató az óvodával kapcsolatos nyomozati eljárásról 
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester 
/Szóbeli előterjesztés alapján./ 
 

 
Szilágyi Sándor polgármester:  
 Az óvoda helyzetét Szanyi Katalin igazságügyi könyvszakértővel megvizsgáltattuk, utána 

Szabó István ügyvéd Úrral, hogy mi ne hibázzunk és mind a ketten megállapították, 
hogy szakmai hiányosság van. Szabó István ügyvéd Úr a büntető felelősséget is 
felvetette és jelen pillanatban a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Nyomozó Osztályán van 
ez az ügy. Kimondottan, amit már a VÁTI is jelzett, a 40 milliós pótmunkának a 
gyakorlati bizonyítása, hogy mit végeztek, nehezen fog menni, ki lett számlázva és nem 
látják mögötte az elvégzett munkát, jelen pillanatban nyomozás alatt van, folyik a 
nyomozati munka. Azt szeretném, hogy kezdeményezzük dr. Szabó István ügyvéd 
Úrnál, hogy adja bíróságra és polgári peres úton érvényesítse a 40 millió Ft-os 
követelésünket vagy annak egy részét. Az igazságügyi könyvszakértő megállapította, 
hogy vannak könyvelési problémák és szabálytalanságok benne. A büntető jogász pedig 
egyértelműen leírta, hogy szabálytalanságok vannak benne, ezért konkrétan meg van 
határozva, hogy ez a felelősség ő általuk kit terhel. Ezért kérem azt, hogy adjuk oda 
Ügyvéd Úrnak, vizsgálja meg, hogy kit pereljünk, aki ellen az igényünket be kell 
nyújtani, mert amikor ezt az anyagot átvizsgálta, ő már sejtette, illetve le is írta, hogy 
büntetőjogi felelősség terhel egyes személyeket. Azt tudni kell, hogy ilyen esetekben 
mindenért a polgármester az első számú felelős, biztos megkeresik, hogy ebben mi a 
véleménye. Igaz van kollektív felelősség, itt az egyéni felelősségét még a képviselőknek 
is megfogják keresni, ezzel számolni kell. Ezzel mi a tiszacsegei lakosoknak tartozunk. 
Kérdezem a képviselő Társaimat, hogy egyetértetek-e azzal, hogy polgári peres úton 
elindítsam ezt a folyamatot és felkérjem a Szabó Ügyvédi Irodát, hogy érvényesítse a 
mi követelésünket. Van-e ezzel kapcsolatosan kérésetek?  

 
Losonczi János PÜB. elnök: 

Mielőtt a keresetet benyújtjuk előtte hagy lássa a testület, hogy mi kerül benyújtásra, 
ezzel a feltétellel jónak látom, hogy minél előbb a pénzünkhöz jussunk, egyébként 
semmi akadályát nem látom.  

 
Szilágyi Sándor polgármester:  
 Természetes ez a kérés. Aki egyetért az óvoda beruházás kapcsán polgári peres eljárás 

kezdeményezésével, valamint az elhangzott kiegészítéssel, kérem, hogy 
kézfelnyújtással jelezze.  
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Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – óvoda beruházás kapcsán 
polgári peres eljárás kezdeményezését – 5 fő igen szavazattal (Dr. Gadóczi István és 
Derzsényi János nem volt jelen a szavazásnál) elfogadta és az alábbi határozatot 
hozta: 

 
167/2012.(IX. 07.) KT. számú HATÁROZAT: 

 
 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Tiszacsege, 
Óvoda u. 3. szám alatti óvoda beruházás kapcsán az önkormányzatot ért 40 millió Ft-os 
kár megtéríttetését polgári peres úton érvényesíti.  
 
Képviselő-testület felhatalmazza Szilágyi Sándor polgármestert, hogy a bírósági kereset 
előkészítése érdekében vegye igénybe a Dr. Szabó István Ügyvédi Irodát.  

 
Határidő: azonnal  
Felelős: Szilágyi Sándor polgármester 

 
 
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 
 
 
 

Losonczi János 
jegyzőkönyvhitelesítő 

 
 
 


