
TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE 
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_________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Ikt.sz.: 622-6/2013. 

 
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
 
Készült:  Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 11-én 

du. 1650 órai kezdettel – a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében – 
megtartott rendkívüli üléséről. 

 
Jelen vannak: mellékelt jelenléti ív szerint: 
 Szilágyi Sándor    polgármester 
 Bagdi Sándor    alpolgármester 
 Losonczi János   alpolgármester 
 Derzsényi János   települési képviselő 
 Dr. Gadóczi István  települési képviselő 
 Simon Albert   települési képviselő 
 Tóth Imre    települési képviselő 
 
 Polgármesteri Hivatal részéről:  
 Füzesiné Nagy Zita  jegyző 
 Zsólyominé Gyenes Anikó jegyzőkönyvvezető 
 Langó Józsefné   pénzügyi irodavezető 
 
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 7 fő 
képviselő jelen van.  
 
Javaslatot tesz a jegyzőkönyvvezetőre Zsólyominé Gyenes Anikóra, valamint a 
jegyzőkönyv-hitelesítő személyére dr. Gadóczi István képviselőre és a napirendi pont 
tárgyalására. 

 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő. 
 
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a jegyzőkönyvvezető, 
jegyzőkönyv-hitelesítők személyét – 7 fő igen szavazattal elfogadta. 

 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő. 

 
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a napirendi pont tárgyalását – 7 
fő igen szavazattal elfogadta. 
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Napirendi pontok: 

 
1./ Tiszacsege Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő 2013-

2016.évi fizetési kötelezettségeinek megállapításáról 
 Ea.: Szilágyi Sándor polgármester 

 
2./ Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 5/2013.(II. 18.) önkormányzati 

rendelet módosításáról 
 Ea.: Szilágyi Sándor polgármester 
 
3./ Javaslat Egyek-Újszentmargita-Tiszacsege központi orvosi ügyeleti díjának 

módosítására 
 Ea.: Szilágyi Sándor polgármester 
 
4./ Különfélék 
 

 
1. Napirendi pont 

 
Tiszacsege Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő 2013-
2016.évi fizetési kötelezettségeinek megállapításáról 
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester 
/Előterjesztés írásban mellékelve./ 

 
Szilágyi Sándor polgármester:  

A költségvetési rendelet módosításával összefüggő az Önkormányzata adósságot 
keletkeztető ügyleteiből eredő 2013-2016.évi fizetési kötelezettségeinek 
megállapítása.  
Ismertetem a határozati javaslatot:  
„Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete az adósságot keletkeztető 
ügylethez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Kormány 
rendelet 2. § (1) bekezdése alapján az önkormányzat saját bevételeinek összegét, 
valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő 2013-2016. évi fizetési 
kötelezettségeinek három évre várható összegét a határozat melléklete szerint hagyja 
jóvá.” 
Aki egyetért a határozati javaslattal, kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze. 
 

 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő. 

 
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – Tiszacsege Város 
Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő 2013-2016.évi fizetési 
kötelezettségeinek megállapítását – 7 fő igen elfogadta és az alábbi határozatot 
hozta: 
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31/2013.(III. 11.) KT. számú HATÁROZAT: 
 

 
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete az adósságot keletkeztető 
ügylethez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Kormány 
rendelet 2. § (1) bekezdése alapján az önkormányzat saját bevételeinek összegét, 
valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő 2013-2016. évi fizetési 
kötelezettségeinek három évre várható összegét a határozat melléklete szerint hagyja 
jóvá. 
 
Határidő azonnal 
Felelős: Szilágyi Sándor polgármester 
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1..melléklet a 31/2013.(III. 11.) KT. számú határozathoz 

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  

    2013.év 2014.év 2015.év 2016.év 
Helyi adók 1. 77 000 80 400 80 400 80 400 
Osztalék, koncessziós díjak 2.         
Díjak, pótlékok, bírságok 3. 4 500 4 000 4 000 4 000 

Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni 
értékű jog értékesítése, 
vagyonhasznosításból származó bevétel 4. 25701 20 306 20 634 21 338 
Részvények, részesedések értékesítése 5.         
Vállalt értékesítésből, privatizációból 
származó bevétel 6.         
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés 7.         
Saját bevételek (01+….+07) 8. 107201 104 706 105 034 105 738 
Saját bevételek  ( 8.sor) 50%-a 9. 53601 52 353 52 517 52 869 
Előző években keletkezett tárgyévi 
fizetési kötelezettség ( 11+…+17) 

10. 14 500 0 0 0 

Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása 11.         
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőke 
tartozása 12. 14 500       
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.         
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. 14 500 0 0 0 
Fizetési kötelezettséggel csökkentett 
saját bevétel (09-26) 

27. 39101 52 353 52 517 52 869 
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2. Napirendi pont 

 
Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 5/2013.(II. 18.) önkormányzati 
rendelet módosításáról 
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester 
/Előterjesztés írásban mellékelve./ 

 
 

Szilágyi Sándor polgármester:  
 A kitöltési iratanyagba a 78 millió Ft hiányunkat másképp tüntetjük fel, ez 

összességében a költségvetésünket nem módosította olyan értelemben, hogy se több, 
se kevesebb hiány nem jelentkezik, ugyan azok a költségvetési számok vannak az 
eredeti rendeletben is, ezen a soron kell szerepeltetni, amire állami támogatást 
kaphatunk, itt kell jelezni, a programrendszer itt érti meg a feldolgozását a 
költségvetésünknek, ezért kellett ezen módosítani.  
Aki egyetért az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 5/2013.(II. 18.) 
önkormányzati rendelet módosításával, kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.  

  
   

A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő. 
 
 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – az önkormányzat 2013. évi 
költségvetéséről szóló 5/2013.(II. 18.) önkormányzati rendelet módosítását – 7 fő 
igen szavazattal elfogadta és az alábbi rendeletet alkotja:  

 
Tiszacsege Város Önkormányzata  

12/2013. (III. 12.) önkormányzati rendelete 
az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló  

5/2013. (II. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 

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

1. § 

Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 5/2013. (II.18.) önkormányzati rendelet (a 
továbbiakban Rendelet) 2. § (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek: 
„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetését 

a) 851.107 ezer Ft költségvetési bevétellel,  
b) 914.769 ezer Ft költségvetési kiadással, 
c)   63.662 ezer Ft költségvetési hiánnyal 
állapítja meg. 
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(2) Az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott költségvetési hiányból 55.860 ezer Ft a 

működési hiány és 7.802 ezer Ft a felhalmozási hiány.” 

2. § 
(1) A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 
(2) A Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép. 
(3)  A Rendelet 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép. 
(4) A Rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép. 

3. § 
A Rendelet 2. §. (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(6) A működési hiány belső finanszírozása az előző évi költségvetési pénzmaradvány 

felhasználásával történik.” 
4. § 

(1) A Rendelet 8. melléklete helyébe az 5. melléklet lép. 

(2) A Rendelet 12. melléklete helyébe a 6. melléklet lép. 

(3) A Rendelet 13. melléklete helyébe a 7. melléklet lép. 

5. § 
Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2013. január 1-jétől kell 
alkalmazni. 
 
Tiszacsege, 2013. március 12. 
 
 
 
  Szilágyi Sándor                Füzesiné Nagy Zita 
    polgármester                jegyző 
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3. Napirendi pont 

 
Javaslat Egyek-Újszentmargita-Tiszacsege központi orvosi ügyeleti díjának 
módosítására 
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester 
/Előterjesztés írásban mellékelve./ 

 
Szilágyi Sándor polgármester:  
 Elmondta Doktor Úr, hogy nagyon régóta nem változtattunk az orvosi ügyelet bérén, 

nem emeltek, sajnos a fizetéseken sem emeltek az elmúlt 5 évben. Alapvetően az a 
jogos igény, amit ezelőtt fél évvel is felvetettek az orvosok, hogy a környéken a 
tiszacsegei orvosi ügyeletnél a legkevesebb az ügyeleti díj. Úgy gondolom, meg a 
hozzám érkező jelzések azt fogalmazzák meg bennem, hogy az ügyeleti díjakon emelni 
kell. Kérdezem a Képviselő Társaimat, hogy van-e kiegészítésük? Egyek és 
Újszentmargita hozzájárult az emeléshez.  
Aki egyetért azzal, hogy a központi orvosi ügyeleti szolgálatban részt vevő orvosok, 
asszisztensek, gépkocsivezetők díjazását 2013. március 01. napjától az ügyeletes orvos 
(vállalkozási jogviszonyban): ügyeleti díja hétköznap: 1.600 Ft/óra,  hétvégén: 2.100 
Ft/óra, az ügyeletes asszisztens ügyeleti díja hétköznap: 800 Ft/óra, hétvégén: 1.000 
Ft/óra, az ügyeletes gépkocsivezető ügyeleti díja hétköznap 700 Ft/óra, hétvégén: 900 
Ft/óra, kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.  

 
  A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő. 
 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – Egyek-Újszentmargita-
Tiszacsege központi orvosi ügyeleti díjának módosítását – 6 fő igen szavazattal, 1 fő 
tartózkodása mellett elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

 
32/2013.(III. 11.) KT. számú HATÁROZAT: 

 
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Tiszacsege és 
Környéke Központi Orvosi Ügyeleti Szolgálatot Fenntartó Társulás által fenntartott, 
Tiszacsege Város Önkormányzata által működtetett központi orvosi ügyeleti 
szolgálatban részt vevő orvosok, asszisztensek, gépkocsivezetők díjazását 2013. 
március 01. napjától: 

 
- Ügyeletes orvos (vállalkozási jogviszonyban): ügyeleti díj hétköznap: 1.600 Ft/óra,  

ügyeleti díj hétvégén: 2.100 Ft/óra 
- Ügyeletes asszisztens (vállalkozási jogviszonyban): ügyeleti díj hétköznap: 800 

Ft/óra, ügyeleti díj hétvégén: 1.000 Ft/óra 
- Ügyeletes gépkocsivezető (vállalkozási jogviszonyban): ügyeleti díj hétköznap: 700 

Ft/óra, ügyeleti díj hétvégén: 900 Ft/óra 
 

összegben állapítja meg. 
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A fent említett ügyeleti díjak számla ellenében teljesített bruttó összegnek minősülnek. 
 
Képviselő-testület felkéri Szilágyi Sándor polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Szilágyi Sándor polgármester 

 
 
4. Napirendi pont 

 
Különfélék 
 
a.) Tájékoztatás a Hortobágyi Nemzeti Park magassági korlátozásáról 

Ea.: Szilágyi Sándor polgármester 
/Szóbeli előterjesztés alapján./ 

 
 

Szilágyi Sándor polgármester:  
 Tájékoztatás képpen annyit szeretnék elmondani, hogy kértem a Nemzeti Parkot, hogy 

azokat a magassági korlátozásokat, amelyeket ezen a területen be szeretnének vezetni, 
tovább fejtsék ki az indokaikat, mert ezeket az indokokat kevésnek tartjuk ahhoz, hogy 
így elfogadjuk.  

 
Losonczi János alpolgármester:  
 Írásban keressenek meg bennünket.  
 

 
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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