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Orosz Mihály Zoltán Érpatak Község polgármestere köszöntötte a megjelenteket, 
megállapította, hogy Érpatak Községének megválasztott 11 fő képviselőjéből 11 fő jelen van, 
így Érpatak Község Képviselő-testülete határozatképes. 
 
Orosz Mihály Zoltán Érpatak Község polgármestere 
 
Megkérem Nagy Sándor Újferhértó Város polgármesterét, hogy a rendkívüli együttes ülést 
vezesse le.  
 
Nagy Sándor polgármester az együttes ülés vezetését átvette.  
 
Nagy Sándor polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy az Újfehértó 
Város Képviselő-testületének megválasztott 18 fő képviselőjéből 14 fő jelen van, így az 
Újfehértó Város Képviselő-testülete  h a t á r o z a t k é p e s. 
 
Nagy Sándor polgármester 
 
Szeretném elsősorban kezdeményezni, hogy az írásos napirendi pontokban szereplő 5. 
napirendi ponttal kezdjük a tárgyalást, hiszen meghívott vendégeink, szakértők vannak jelen 
ebben a témában és még a mai nap folyamán máshelyen is jelen kell lenniük. A többi esetben 
szeretném jelezni, hogy minden napirendnél el fogjuk mondani, hogy ezeket a szakfeladatokat 
a jelenlegi jogszabálynak megfelelően társulási formában lehet ellátni. Mind a két testület 
részéről készül jegyzőkönyv, a vita együtt zajlik le minden témában, de külön- külön 
szavazunk a határozat-tervezetekről.  
 
Kérdés, észrevétel, vélemény van-e a napirendi pontokkal kapcsolatban? 
 
Ki az, aki elfogadja a napirendi pontot az elhangzott napirendi pont cseréjének javaslatával 
együtt? 
 
Újfehértó Város Képviselő-testület a napirendi pontokat az elhangzott javaslatokkal együtt 14 
igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag elfogadta és az alábbi 
napirendet állapította meg: 
 
Érpatak Község Képviselő-testület a napirendi pontokat az elhangzott javaslatokkal együtt  8 
igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 3 tartózkodással nélkül egyhangúlag elfogadta és az 
alábbi napirendet állapította meg: 

Napirendi javaslat 
 

1./ Előterjesztés a „Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Települési Szilárdhulladék-gazdálkodási  
     Rendszer” című projekt megvalósítására 
    (Írásbeli előterjesztés alapján)  
     Előadó: Nagy Sándor polgármester 

 
2./ Előterjesztés „Mikro-körzeti megállapodás” jóváhagyására  
    (Központi Egészségügyi Ügyeleti Szolgálat közös fenntartásáról) 
     (Írásbeli előterjesztés alapján)  
     Előadó: Nagy Sándor polgármester 
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3./ Előterjesztés „Mikro-körzeti megállapodás” jóváhagyására  
    (Belső ellenőrzés közös ellátásáról) 
     (Írásbeli előterjesztés alapján)  
     Előadó: Nagy Sándor polgármester 
 
4./ Előterjesztés „Mikro-körzeti megállapodás” jóváhagyására  
    (Pedagógiai Szakszolgálat kialakításáról, /működtetéséről/) 
     (Írásbeli előterjesztés alapján)  
     Előadó: Nagy Sándor polgármester 
 
5./ Előterjesztés „Mikro-körzeti megállapodás” jóváhagyására  
    (Szociális Támogató Szolgálat közös megvalósításáról) 
     (Írásbeli előterjesztés alapján)  
     Előadó: Nagy Sándor polgármester 
 
1. napirendi pont megtárgyalása 
 
1./ Előterjesztés a „Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Települési Szilárdhulladék-gazdálkodási  
     Rendszer” című projekt megvalósítására 
    (Írásbeli előterjesztés alapján)  
     Előadó: Nagy Sándor polgármester 
 
Nagy Sándor 
 
Köszöntöm Borbás Juditot a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területi Ügynökség 
munkatársát és Ébenhard Gábor BIO-GENESIS KFT munkatársát, akik ennek a tervnek az 
előkészítésével foglalkoznak. Kérem, hogy ismertessenek erről bennünket.  
 
Borbás Judit 
 
December 9-én Brüsszel döntött ennek a projektnek az I. szakasz pályázat elindításáról. 2002-
ben kezdődött ennek a projektnek az előkészítése, és 240 önkormányzat kötött egy 
konzorciumot. Jelen pillanatban Brüsszel az I. szakasz támogatásáról döntött, közel 9 
milliárdos fejlesztés indul meg a megyében. Az I. szakaszban a programok előkészítési 
munkái indulnak meg, pld. tervezés, területek kialakítása, a rekultivációs munkák.  A II. 
szakasz 2006-2007-es költségvetést fogja érinteni, amelyben a kohéziós részeket fogja 
tartalmazni, a fennmaradt területek rekultivációs munkáira. A 240 település 3 társulást hozott 
létre. Csak egy társulást fog támogatni, és egy olyan jogi személyiséggel rendelkező társulást 
kell létrehozni, melynek mind a 240 település tagja. Az, hogy mennyiben érinti az 
önkormányzatok költségvetését – 2006. évben a társulás alapítói díja terheli csak az 
önkormányzatokat.  A program megvalósításához szükséges saját erőt nem az 
önkormányzatoknak kell megfizetni, hanem a Társulás hitelből fogja megvalósítani. Brüsszel 
kéri, hogy ez a társulás minél hamarabb valósuljon meg.  
 
Nagy Sándor polgármester 
 
Érpatak költségvetését 2006. évi költségvetésében 300.000.-Ft-ban, Újfehértó költségvetését 
2.270.000.-Ft-ban érintené. Az említett Hulladék-gazdálkodási Társulások a napokban tartott 
értekezletén megjelent 63 polgármester, melyek között az érpataki polgármester Úr és magam 
is jelen voltam úgy döntöttünk, hogy amennyiben ez a Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási 
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Társulás létre fog jönni, úgy a Nyíregyháza és térsége Hulladék-gazdálkodási Társulást 
végelszámolással meg fogjuk szüntetni. Ez Érpatak esetében is igaz. A határozat-tervezet 5 
pontot tartalmaz, javasolom az 5. pontban a mindenkori önkormányzatot képviselő 
polgármester legyen, ezt jelen pillanatban nevesíteni is kell mind a két esetben a határozatban. 
Mind a két település területileg Nyíregyházához fog tartozni. 
 
Kérdés, észrevétel, vélemény van-e? 
 
Tóth András 
 
A partnerek közül hányan fogadták már el ezt a megállapodást? 
 
Borbás Judit 
 
Folyamatosan érkeznek a visszajelzések, erről február 15-éig kell benyújtani a döntést. Jelen 
pillanatban kb. 15 település fogadta el.  
 
Galambos János 
 
A beruházás költségelőirányzatához van észrevételem. Szeretnék egy fix összeget hallani. 
Ahogy összevetem a költségeket, többféle nagyságrendű összeg van feltüntetve. A 7/4. sz. 
mellékletében is közel 2 milliárd forinttal magasabb, amely összeggel számol a projekt 
előkészítője, de ettől is van egy nagyobb összeg, ami 35 milliárd Ft-ot meghaladó összeg, 
amit úgy gondolom, hogy 2-3-milliárdos eltérések vannak,- ez a különbözet hol fog 
lecsapódni? Szükséges volna ezt tisztázni, hogy mi a végleges szám? 
 
Orgován Zoltán   
 
Van-e más lehetőség és mennyiben érinti ez a lakosságot anyagilag?  
 
Székely József 
 
A beruházás I. szakaszában szereplő mérnöki költség mit takar? A másik az, hogy az előre 
nem látható kiadások, ami 2 mill. euró mit foglal magában? 
 
Tóth András 
 
Újfehértó Város a közelmúltban jelentős anyagi terhet vállalt az átrakó állomás építésére. Sok 
pénzt kellett bevállalni. Amikor elkezdődött ez a megyei a  projekt, a testület tárgyalt róla és 
döntöttünk arról, hogy igen. Akkor is felvetettem, hogy valamilyen szinten a beruházási 
projektnél kellene érvényesítenünk, hogy százmilliós nagyságrendben raktunk bele, ezt már a 
nagy projektbe nem kell megcsinálnunk. Kérdésem az, hogy a polgármester Úr a tárgyalások, 
egyeztetéseknél tekintettel volt-e a korábbi hallgatólagos megállapodásunkra, hogy nem 
biztos, hogy el kellene fogadnunk ezt a – „ per-koponya” elosztási módot, hanem valamilyen 
úton ezt külön kellene kezelni, hogy pld. Újfehértó százmilliós nagyságrendben belepakolta 
az újfehértóiak pénzét, ezt valamilyen szinte érvényesíteni kellene. Itt megint bele kell rakni 
több tízmillió forintot az I. ütem megvalósításához. Kérdésem, hogy volt-e valamilyen ilyen 
irányú tárgyalása a polgármester úrnak.  
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Érpataki lakos 
 
Újfehértó lakosainak fizetni kell a szemétszállítási díjat. Ezért sok esetben ide hordják 
Érpatakra a szemetüket, mert itt nem kell fizetni a lerakásért.  
Nagy Sándor 
 
Ez nem a napirendhez tartozik. De ismerjük a problémát, annyit szeretnék ehhez mondani, 
hogy ha akár önállóan, akár kistérségben fogja megcsinálni a hulladékgazdálkodást ezért 
fizetni kell. Akinél keletkezik a hulladék azt az ártalmatlanítási költséget be kell fizetni. 
Miután kötelező közszolgáltatásról lesz szó, minden önkormányzatnak lehetősége lesz hogy a 
szolgáltató által megajánlott díjtól alacsonyabb díjtételt alkalmazzon majd, de akkor a 
képviselő-testületnek a különbözetet ki kell fizetni. Most nem kistérségről beszélünk, ehhez a 
programhoz 240 település tartozik. A szilárd-hulladék kezelésére nincs más lehetőség, nincs 
más forrás, ennek a három társulásnak kellene ellátni ezt a feladatot. Azt, hogy hogyan fogják 
ellátni és elosztani ezeket a feladatokat az majd a következő lépés lesz. Arról van szó, hogy a 
programot meg kell valósítani. 
 
Barabás Judit 
 
2004. évben 34 milliárd 75 millió forint a kohéziós alapra benyújtott összeg. Ezt szakaszolva 
kapjuk meg. Ennek megkaptuk az első részét. A fennmaradó részre újra be kell nyújtani. A  
tervezésnél újra fel kell mérni, hogy mit kell rekultiválni.  Van tervezés, az egy külön 
címsoron szerepel, amit az Eu finanszíroz. 1-2 éven belül Érpatak hulladéklerakóját be kell 
zárni. Jelenleg Újfehértón is csak hulladékátrakóként működik. A mérnöki tevékenység a 
teljes projekt műszaki felügyeletét látja el, tervezés, műszaki kivitelezés. Ez több területet, 
több szakembert jelent.  A tartalékkal kapcsolatosan pontosan azért van beállítva, hogy az 
infláció, vagy esetlegesen területet ki kell sajátítani, vagy bizonyos újabb beruházásokat 
kelljen létrehozni. 
 
Nagy Sándor 
 
Tóth Andrásnak válaszolva a kérdésére, folynak az egyeztetések, de most ebben a formában 
nem tudják figyelembe venni, de ha ez a társulás létrejön, a tulajdonhányad arányában meg 
fog jelenni. Természetesen a hulladékátrakóknál a használható elemeket majd a későbbiek 
során figyelembe lehet venni.  
 
Borbás Judit 
 
Az a tulajdon hányad ami jelen pillanatban be van állítva a társulásnál, az nem vonatkozik a 
meglévő elemekre, külön társulási megállapodást is tartalmazza. Az                       
újonnan létesítőkre vonatkozik  a meglévőkre minden egyes társulási tag és a megállapodás 
alapján fog eldőlni, hogy milyen formába viszi be a társulásba. Ezek szakmai kérdések, 
ezekben minden önkormányzattal le kell ülni. 
 
Orosz Mihály Zoltán 
 
Az érpataki hulladéklerakóval kapcsolatban tájékoztatom a lakosságot, hogy a 
Környezetvédelemi Minisztérium 2006 december 31-ig adott haladékot arra, hogy azt 
megszüntessük, ezt tovább már nem lehet üzemeltetni. Ezeket meg kell tenni, nincs más 
lehetőség. Ezt követően meg kell oldani a hulladékgazdálkodást. Vagy bezárjuk, vagy fizetjük 
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a büntetést. Ezek nemzetközi határozatok és döntések alapján ezt meg kell oldani. Azzal 
kapcsolatosan, hogy ha Érpatakra hozzák máshonnan  szemetet, azt kérem, hogy jelezzék. Az 
senkinek nem használ, hogy illegálisan használják a lerakót. 
 
Tatai István érpataki képviselő 
 
Ettől a közös világtól az érpataki emberek félnek, nem akarnak társulni.  
 
Nagy Sándor  
 
Ez nem a két település dolgáról szól, Újfehértó ugyanolyan eleme ennek a társulásnak, mint 
Érpatak. Látniuk kell, hogy nem előnyről és hátrányról van szó, hanem ellátásról, vagy nem 
ellátásról szól a dolog.  
 
Éliás László érpataki lakos 
 
Van egy 2002-es rendelkezésem, amely azt mondja ki, hogy aki nem visz ki szemetet nem 
fizet.  
 
Nagy Sándor 
 
Ez amit Ön említ ez már nem él, de van egy törvény ami azt mondja ki, hogy kötelező 
közszolgáltatást igénybevétel esetén kötelező fizetni.  
 
Kovács Sándor elhagyta az üléstermet, így az újfehértói képviselő-testület létszáma 13 főre 
változott.  
 
Tóth János 
 
Kérdésem, hogy a II. ütemben várhatóan a lakosságra eső szemétszállítási díj csökken –e? 
 
Nagy Sándor  
 
Ha látványosan a 40 %-a kikerül a kommersz hulladékokból az újrahasznosító hulladék, akkor 
csökken. Az újrahasznosító elemek esetében bevételt képez majd.  
 
Tóth János 
 
A kötelező közszolgáltatásról, addig amíg működött a szemétlerakó addig 7.000.-Ft-ot fizettet 
Újfehértó, amint megépült az orosi a duplájára emelkedett. Legnagyobb gond, probléma a 
szemét. Önöktől függ, hogy elfogadják vagy nem, de ugyanakkor aki nem halad a korral az 
lemarad. Ezt nem Újfehértó találta ki, a lehetőséggel élni kell.  
 
Galambos János 
 
Az előttem szóló képviselő Úr észrevételéhez csak egy gondolatot szeretnék fűzni. A Földet 
unokáinktól kaptuk kölcsön, nekünk kell rá vigyázni úgy, ahogyan azt átvettük. Az 
észrevételem, hogy a társulási megállapodás 7. oldalán a 7.1.8 pontjával kapcsolatban 
javasolom, hogy módosítsák, ezt teljesíthetetlennek tartom, mely nem valósítható meg. Ennek 
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a megállapodásnak a pontját változtassák át az előzőekhez hasonlóan, hogy minősített 
többségi szavazat kelljen hozzá.  
 
Nagy Sándor 
 
Általában szeretném mondani ezzel kapcsolatban, hogy amennyiben egyetlen egy szavas 
változtatás van a megállapodásban akkor azt nem tudjuk elfogadni, ezzel a tartalommal kell 
elfogadni az összes önkormányzatnak.  
 
Borbás Judit 
 
Ezt a Megyei Közigazgatási Hivatal és jogászok készítették elő ezt az anyagot, és éppen azért 
hogy a kisebb önkormányzatok védelmében készítették így, hogy ami nem szerepel a 
meghívóban azt ne lehessen felvenni a napirendi pontok közé. Mert pl. ha két- három 
nagyobb önkormányzat ott van és nagyobb szavazási hányaddal rendelkezik, akkor képes 
felvenni olyan érdembeli napirendet, aminek anyagi vonzata van és a kisebb 
önkormányzatokra is kihat. Bárki kezdeményezhet napirendi javaslatot az elnöknél, de azt  a 
meghívó kiküldése ellőtt kell, hogy megtegye. 
 
Tóth András  
 
Én sem támogatom ezt az elképzelést, én is úgy látom, hogy a működőképesség megőrzése 
érdekében vannak ezek a garanciák. Természetes dolog, hogy a beérkezett javaslatokat 
napirendre kell tűzni és a következő ülésen arról tárgyalni kell. Itt egy projekt 
megvalósításáról van szó, én nem tudok objektumokban gondolkodni, itt probléma 
megoldásban igyekszem gondolkodni. A hulladékkezelésben már Újfehértó jelentős 
erőfeszítéseket vállalt, 123.800.000.-Ft-ot erre fordítottunk. A probléma megoldására úgy 
gondolom, hogy ez egy jelentős áldozat volt, és úgy gondolom, hogy Újfehértónak ez egy 
jogos igénye, hogy ezt a befizetést méltányolják majd akkor, amikor arról van szó, hogy a 
megyei megvalósuló projektjének a saját erejét hogyan tesszük össze. Azt javasolom 
Újfehértó Város képviselő-testületnek, hogy ami a tájékoztatóban szerepel, mint II. ütem 
Újfehértóra eső hányada, arra tekintettel, hogy nem része a most elfogadásra kerülő 
megállapodásnak, illetve nem melléklete, ezt ne fogadjuk el. Fejezzük ki azt, hogy mi igenis 
ragaszkodunk ahhoz, hogy szeretnénk azt a bizonyos 123.800.000.-Ft-ot, amit vállalt a város 
érvényesíteni ebben  a sajáterőben. De ettől függetlenül a napirendi pontban szereplő 
megállapodást fogadjuk el. És induljon meg az együttműködési társulat. Fogadjuk el az 5. sz. 
(általunk nem látott) mellékletben meghatározott működési költséget. Feltételezem, hogy azok 
alapján van meghatározva ebben a táblázatban az egyes településekre eső éves és egyéb díjak 
nagysága, feltételezem, hogy ez így van- tehát ezt fogadjuk el. Ahhoz ragaszkodjunk, hogy 
igenis Újfehértó a sajáterő meghatározásánál kezdeményezze azt, hogy azt a  123.800.000.-Ft-
ot vegyék valamilyen szinten figyelembe. Amellett, hogy elfogadjuk a társulási 
megállapodást. Így kényszerítjük a polgármestert, hogy a tárgyalásnál vegyék ezt figyelembe 
és ezt hozza vissza a testület elé hogyha akármilyen stádiumnál van az egyeztetés. Ez a 
javaslatom.  
 
Nagy Imre érpataki képviselő  
 
Érpataknak nincs más lehetősége, ha ebből kimarad, akkor komoly problémákkal küzdünk és 
egyedül maradunk. Utána még nagyobb probléma lesz a szemétszállítással.  
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Székely József 
 
A társulási megállapodás-tervezet nagyon szakszerű munka, ha valaki végigolvasta, láthatja, 
hogy egy profi munka. Az a javaslatom, hogy fogadjuk el ezt.  
 
Nagy Sándor 
 
A napirendi pont vitáját lezárom, amit Tóth János képviselő-társam elmondott, az úgy teljes, 
hogy az ártalmatlanításért kell annyit fizetni. Galambos János képviselő-társamtól kérdezem, 
hogy az elhangzottakra való tekintettel visszavonja-e a módosító javaslatát.  
 
Galambos János 
 
Visszavonom. 
 
Nagy Sándor 
 
Az amit, Tóth András képviselő úr javasolt előterjesztőként támogatom, de ezzel kapcsolatban 
szavazni fogunk.  
 
Kérdezem az újfehértói képviselő-testületet, hogy az idevonatkozó a Szabolcs-Szatmár-Bereg 
Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társuláshoz való csatlakozásáról határozat-tervezetet ki 
az, aki elfogadja? 
 
A képviselő-testület 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag 
elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
   

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISELŐ – TESTÜLETÉNEK 
 

8/2006. (I. 31.) számú 
 

h a t á r o z a t a 
 

a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási 
 Társuláshoz való csatlakozásáról 

 
A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 
 

1. a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társuláshoz való 
csatlakozást elfogadja. 

 
2. kijelenti, hogy a Társulás létrehozása tárgyában elkészített Társulási Megállapodás és 

alapító okirat-tervezetét megismerte, azt megvitatta, az abban foglaltakat magára 
nézve kötelezőnek ismeri el. 

 
3. kijelenti, hogy a tagsági díj mértékét elfogadja és a társulás felé minden gazdasági 

évben megfizeti. 
 

4. kijelenti, hogy a Társulás alapítási hozzájárulását az önkormányzat a 2006. évi 
költségvetésének terhére megfizeti. 
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5. Újfehértó Város Önkormányzat Képviselő-testületét a Társulásba a mindenkori 
önkormányzatot képviselő polgármester: Nagy Sándor (4244 Újfehértó, Eötvös József 
út 8/b. sz., személyi igazolvány száma: AF 104795) képviseli. 

 
      Felelős: képviselő-testület 
      Határidő: 2006. január 31. 
 
Nagy Sándor 
 
Érpatak Község képviselő-testületétől kérdezem, hogy ki az, aki a Szabolcs-Szatmár-Bereg 
Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társuláshoz való csatlakozásáról szóló határozat-
tervezetet elfogadja? 
 
Érpatak Község képviselő-testületet 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
egyhangúlag  elfogadja a határozat-tervezetet és az alábbi határozatot hozta: 
 

1/2006. (I. 31.) számú 
 

h a t á r o z a t a 
 

a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási 
 Társuláshoz való csatlakozásáról 

 
A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 
 

6. a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társuláshoz való 
csatlakozást elfogadja. 

 
7. kijelenti, hogy a Társulás létrehozása tárgyában elkészített Társulási Megállapodás és 

alapító okirat-tervezetét megismerte, azt megvitatta, az abban foglaltakat magára 
nézve kötelezőnek ismeri el. 

 
8. kijelenti, hogy a tagsági díj mértékét elfogadja és a társulás felé minden gazdasági 

évben megfizeti. 
 

9. kijelenti, hogy a Társulás alapítási hozzájárulását az önkormányzat a 2006. évi 
költségvetésének terhére megfizeti. 

 
10. Érpatak Község Önkormányzat Képviselő-testületét a Társulásba a mindenkori 

önkormányzatot képviselő Orosz Mihály Zoltán polgármester ( 4245 Érpatak, 
Napfény major  1. sz.), személyi igazolvány száma: AH 486278) képviseli. 

 
      Felelős: képviselő-testület 
      Határidő: 2006. január 31. 
 
Nagy Sándor 
Újfehértó Város Képviselő-testületétől kérdezem, hogy ki az, aki elfogadja amit Tóth András 
képviselő úr javasolt, ami úgy szól, hogy Újfehértó Város Képviselő-testülete a megépített 
hulladékátrakó állomás ellenértékét: 123.800.000.-Ft-ot érvényesíteni kívánj a társulásban 
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ennek a lényege ez, jegyző Urat kérjük, hogy a határozatban ezt fogalmazza meg, 
előterjesztőként támogatom. Ki az, aki elfogadja?  
 
A képviselő-testület a javasolt határozat-tervezet 13 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül egyhangúlag elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISELŐ – TESTÜLETÉNEK 
 

9/2006. (I. 31.) számú 
 

h a t á r o z a t a 
 

a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodás Program keretében  
megépített hulladékátrakó állomás ellenértékének jóváírásáról 

 
A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 
 
1./ a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodás Program keretében 
megépített újfehértói hulladékátrakó-állomás ellenértékét: 123.800.000.-Ft-ot  érvényesíteni 
kívánja a Társulásban, ragaszkodik ahhoz, hogy az önrész meghatározásánál ezt vegyék 
figyelembe.  
 
2./ felkéri a polgármestert, hogy az e tárgyban történő tárgyalásokról, egyeztetésekről  
-   akármilyen stádiumnál van az egyeztetés - a képviselő-testületet folyamatosan tájékoztassa.  
 

Felelős: polgármester 
      Határidő: folyamatos 
 
2. napirendi pont megtárgyalása 
 
2./ Előterjesztés „Mikro-körzeti megállapodás” jóváhagyására  
    (Központi Egészségügyi Ügyeleti Szolgálat közös fenntartásáról) 
     (Írásbeli előterjesztés alapján)  
     Előadó: Nagy Sándor polgármester 
 
Nagy Sándor 
 
Köszöntöm Dr. Dalanics Beátát, a Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás 
képviselőjét, Dr. Török László Balkány Község Jegyzőjét és az újfehértói kollegáimat.  
 
2005. december 31-ig volt egy megállapodás Érpatak és Újfehértó között az ügyeleti ellátással 
kapcsolatban. Ennek a finanszírozása úgy történt, hogy az ügyeletért megkapta egy főre 80 
Ft/hó,  Érpatak ezért 60 Ft/hó/fő kap a TB-től. A mostani jogszabály szerint, ha csatlakozik 
valamelyik kistelepülés akkor a 60 Ft-helyett 104.-Ft/fő/hó-t kaphat a lakosai után. Az 
ajánlatunk az, hogy fogadják el a Mikro-térségi megállapodást azzal, hogy a betegeit este 7-
től reggel 7-ig, hétköznapokon, illetve a hétvégi és sátoros ünnepeken ügyeleti ellátásban 24 
órán keresztül ellátja, akkor Érpataknak nem kell pótolni a TB részét. Hangsúlyozom, hogy 
Önöknek fizetni kellene, tavalyi évben sem fizették meg Újfehértónak az ügyeleti ellátást. 
 
 
 



 11

Dr. Török László   
 
Ezzel kapcsolatban a 2005. évi fejlesztési lehetőségek közül normatíva keretében gépjármű 
beszerzésére volt lehetősége Újfehértónak, valamint egy életmentő készülékekkel felszerelt 
táskát is tudtak beszerezni.  
 
Nagy Imre  
 
Ebben a kérdésben kellemesen csalódtunk. Itt korábban másképp hangzottak el ezek a dolgok.  
 
Nagy Sándor 
 
Nem a 100 eFt a lényege, hanem az, hogy a 60 Ft helyett, 104 Ft-ot kap. Ez egy teljesen 
korrekt ajánlat a részünkről.  
 
Orosz Mihály 
 
Ez a megállapodás kedvező Újfehértónak is.  
 
Nagy Sándor 
 
A TB-től nem kapunk többet, csak érpatakiak után kapunk. Újfehértó, ha úgy tetszik ebben az 
esetben nyűgöt kapott. Ezért az ellátásét egy fillérrel sem kapunk többet.  
 
Orosz Mihály 
 
Érpatakon 4 órában látja el a doktor a rendelést, a fennmaradó 8 óra ügyeleti idő hogyan fog 
ez alakulni. 
 
Nagy Sándor 
 
A szerződést úgy kell megkötni, hogy effektíve 4 órát dolgozik az orvos, de 8 órában van a 
munkaideje szabályozva, 4 órát köteles készenlétben lenni. Ebbe a plusz 4 órát ha bele 
akarjuk vinni, akkor azt, külön szerződésben kell rögzíteni.  
 
Orosz Mihály  
 
Ezt jó lenne tisztázni, hiszen a fennmaradó időt is ki kell tisztázni.  
 
Dr. Stéfán Katalin 
 
A nappali ellátás nem ránk tartozik. Ha a megállapodás megtörténik az ügyeleti ellátásra, 
akkor ezt mi meg fogjuk oldani.  
 
Orosz Mihály 
 
Ha megállapodunk a központi orvosi ügyelet ellátásában, akkor úgy gondolom, hogy ez 
Érpatak és Újfehértó esetében, akkor ez nem csak az ügyeltre vonatkozik. Mi akkor ezt nem 
tudjuk megoldani.  
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Nagy Sándor 
 
Az ügyelet nem a nappali ellátásra vonatkozik, hanem az éjszakai, és hétvégi ügyeletekre. A 
nappali ellátásra nem vonatkozik ez a megállapodás. Ebben nem lehet ezt belekeverni. 
 
Orosz Mihály 
 
Ezt a normatívát, ha most lekötjük akkor nem marad nekünk semmi. A nappali ellátást nem 
tudjuk így megoldani, ami érdekünk az, hogy amit adnak abból oldjuk meg.  
 
Nagy Sándor 
 
Amíg nem kapunk Érpataktól erre pénzt, akkor ezt nem fogjuk bevállalni, ezt meg kell érteni. 
A 4 óra vonatkozásában legyen egy külön megállapodás és külön ez a megállapodás.  
 
Orosz Mihály 
 
Érpatak normatívájával mi rendelkezünk.  
 
Tatai Zsolt 
 
Ha ez a megállapodás létrejön akkor az az orvos aki a háziorvos lesz, az adhat orvosi 
ügyeletet Újfehértón is? Ezt meg lehetne vele beszélni.  
 
Orgován Zoltán érpataki képviselő 
 
Az a kérdésem, hogy az orvosi ügyeletes autó miért nem jöhet ki Érpatakra és miért tagadták 
meg az érpataki lakosoktól a labort? Az orvosok azt mondták, hogy nem jöhet ki az autó. 
 
Nagy Sándor 
 
Tudni kell, hogy az ügyeleti ellátásért Érpatak kapja a támogatást. Újfehértó korrektül látja el 
az ügyeletet. Erre semmit nem kaptunk. A labor működését a TB nem finanszírozza, ezt az 
önkormányzat tartja fenn. Ha ez Önöket érdekli, - akkor a saját költségvetésükből 
finanszírozva - meg lehet állapodni róla. Amit mi bevállaltunk azt teljesítettük, és fogjuk is.  
 
Érpataki képviselő 
 
Ezzel kapcsolatban nincs is semmiféle aggályoskodás részünkről, csak az volt a kérdéses, 
hogy ez mennyibe kerül Érpataknak. Ez mivel tisztázódott nincs semmi akadálya. Ez 
problémát jelentett. 
 
Más érpataki képviselő 
 
Ezzel kapcsolatban az a kérdésem, hogy mi a jó ebben Újfehértónak, van valami amiért ezt 
elvállalja. Önzetlenség?  
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Nagy Sándor 
 
Kérem, hogy vegyék figyelembe, hogy engem köt a mi SZMSZ-ünk is.  
 
Tóth András 
 
Az a megjegyzésem, hogy 4 db szabálytalan előterjesztéssel találkoztam. Ez egy dolog, 
kaptunk egy összevont határozat-tervezetet is. Egyetértek a felvetésekkel. A megállapodás 
tervezetekben van, hogy szabad akaratunkból döntünk erről, én megjegyzem, hogy kötelezően 
önkéntesen fogunk megállapodni. Azért, mert a Kormánynak volt egy ilyen elképzelése, hogy 
bizonyos támogatásokat csak akkor fog megadni, ha ezek a társulások létre jönnek. Muszájból 
vagyunk itt, muszájból kell megállapodnunk azért, hogy a költségvetésünkben legalább ilyen 
forrásból tudjuk ezt biztosítani. A társulásoknál fog eldőlni, hogy hogyan fog ez részleteikben 
létrejönni, az a polgármesterek közötti megállapodás során jöhet létre. Van egy bontó 
megállapodásra lehetőség, ami szerint év végén erre sor kerülhet. Kérem, hogy ezeket 
támogassuk, a társulások ülésén megállapodnak a polgármesterekkel, és valamilyen szinten 
megállapodásra jutnak. Ezért kérem, hogy muszájból támogassuk. Ez egy kőkemény 
költségvetés, ezért kell, hogy döntsünk. 
 
Galambos János 
 
A megállapodással kapcsolatban hiányolom azt, hogy a bizottságok nem tárgyalták. A 
megállapodásnak az 5. fejezete nincs beszámozva, a 3. oldalán vannak létszámok, ezeket be 
kellene helyettesíteni. A képviselő-testületnek a hatásköre lenne ennek a meghatározása. 
Ugyanez vonatkozik a következő fejezetre is a kettő nincs szinkronban. Nem tudom 
értelmezni. Hiányolom, hogy nincs előterjesztésben megfogalmazva, hogy milyen pénzügyi 
hatásai lesznek ezeknek a megállapodásoknak. Nincsenek pénzügyi meghatározásai. 
 
Nagy Sándor 
 
Amíg nincs megállapodás, nincs értelme kidolgozni a pénzügyi részleteket, ennek létre kell 
jönni, tartalommal megtölteni a külön megállapodáskor kell. El fogjuk mondani, hogy mit 
jelent a többlete.  
 
Orosz Mihály 
 
Én is azt mondom, hogy ezt rögzíteni kell. A keret-megállapodás akkor lép életbe, ha ez a 
pluszmegállapodás létrejön.  A költségeket hogyan lesz elszámolva, ezek is érdekelnek. Ez a 
megállapodás, csak a részletező megállapodással jön létre.  
 
Nagy Sándor 
 
Képviselő-testületekkel ezt a keret-megállapodást nem lehet most megtenni. Vagy elfogadom, 
vagy nem. Az ügyelettel kapcsolatban Újfehértó megépített egy – csak ügyeleti ellátásra 
készült épületet- természetesen az ott felmerülő költségek fogják a költségeket az ügyeletre 
fogjuk terhelni. Mi tettünk egy tavalyi tényszámokra alapozó költség-számítást.   
 
Orosz Mihály 
 
Érpatak két nagy település között van, meg akarunk állapodni, de körül kell nézni.  
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Dr. Stéfán Katalin 
 
Csak az éjszakai és hétvégi ügyeltről van szó, kérem, hogy ezt vegyék figyelembe. 
 
Érpataki képviselő 
 
Jó lenne, ha most ebben megállapodnánk. Javasolnám, hogy fele-fele arányban legyen az 
arány.  
 
Nagy Sándor 
 
Ebben most nem lehet ilyen arányszámban megállapodni. Ha Érpatak és Újfehértó közösen 
látná el az ügyeletét.  
 
Gyermánné Szabó Katalin 
 
Ez a Mikro-térségi megállapodás kell, egy önkormányzat sincs úgy elengedve a 
költségvetésében, hogy ezt egyedül meg tudja oldani. Ezen ne vitatkozzunk állapodjunk meg.  
 
Tóth András elhagyta az üléstermet az újfehértói képviselő-testület létszáma 12 főre változott. 
 
Orosz Mihály 
 
Indítványozom, hogy ez a megállapodás a kiegészítő megállapodással együtt érvényes, ha az 
elmarad, akkor gyakorlatilag nincs jelentősége ennek.  
 
Nagy Sándor  
 
Meg kell érteni, hogy a Többcélú Kistérségihez be kell adni. Úgy nem lehet, hogy csinálom is 
meg nem is. Az összegző határozatban természetesen az benne van, hogy kötelesek vagyunk 
ezt a megállapodást megkötni, ezért nem értem a javaslatot.  
 
Orosz Mihály  
 
Visszavonom a javaslatomat. 
 
Nagy Sándor 
 
A napirendhez módosító javaslat nincs. Újfehértó Város Képviselő-testületét kérdezem, hogy 
ki az aki a határozat-tervezetet elfogadja? 
 
A képviselő-testület a határozat-tervezetet 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül egyhangúlag elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

 
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISELŐ – TESTÜLETÉNEK 

 
10/2006. (I. 31.) számú 

 
h a t á r o z a t a 
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Mikro-körzeti megállapodás  jóváhagyására  
 

(Központi Egészségügyi Ügyeleti Szolgálat közös fenntartásáról) 
 
 

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 
 
 
a Központi Egészségügyi Ügyeleti Szolgálat közös fenntartásáról szóló „Mikro-körzeti 
megállapodás”-t a mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.  
 

Felelős: polgármester 
      Határidő: folyamatos 
Nagy Sándor 
 
Érpatak Község Képviselő-testületét kérdezem, hogy ki az, aki a határozat-tervezetet 
elfogadja? 
 
Érpatak Község Képviselő-testülete a határozat-tervezetet 11 igen szavazattal, ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül egyhangúlag elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 

2/2006. (I. 31.) számú 
 

h a t á r o z a t a 
 

Mikro-körzeti megállapodás  jóváhagyására  
 

(Központi Egészségügyi Ügyeleti Szolgálat közös fenntartásáról) 
 

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 
 
 
a Központi Egészségügyi Ügyeleti Szolgálat közös fenntartásáról szóló „Mikro-körzeti 
megállapodás”-t a mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.  
 

Felelős: polgármester 
      Határidő: folyamatos 
 
3. napirendi pont megtárgyalása 
3./ Előterjesztés „Mikro-körzeti megállapodás” jóváhagyására  
    (Belső ellenőrzés közös ellátásáról) 
     (Írásbeli előterjesztés alapján)  
     Előadó: Nagy Sándor polgármester 
 
Nagy Sándor 
 
Dr. Török Lászlót kérem, hogy ismertesse a napirendi ponttal kapcsolatosan a tájékoztatóját. 
 
Dr. Török László  
Az anyagi részével kezdem,  90 ezer forintot ad költségvetési tervenként a belsőellenőrzési 
feladatok megszervezésére, ezt a feladatot törvény írja elő. Lehetőség van külsős céggel 
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elláttatni a feladatot, vagy a másik lehetőség keretében az újfehértói Polgármesteri Hivatal 
belső-ellenőrével a Mikro-térségi feladat ellátás keretében lehet elláttatni ezt.  
 
Nagy Sándor 
 
Ez jelen pillanatban - a normatívát illetően - Érpatak nem kap semmit. Ezt az 
Államháztartásról szóló törvényt előírja, hogy valamilyen formában a belső-ellenőrzési 
feladatokat el kell láttatni. Ennek a formáját azért nem tudjuk még, hogy milyen formában 
tudja visszaosztani, kb 500 e Ft- nagyságrendet jelent, ha külső céggel kívánja elláttatni. Létre 
kell, hogy jöjjön a megállapodás. Kérdés, észrevétel, vélemény van-e a napirendi ponttal 
kapcsolatban? 
 
Orosz Mihály 
 
Most is működik belső ellenőr Érpatakon, saját költségvetésünkből fizetjük. Most ez 
maradjon? 
 
Nagy Sándor 
 
Ezzel kapcsolatosan  holnapi nap folyamán a jegyzőknek tartott értekezleten erről meg lehet 
egyezni, hogy ki, milyen formában láttatja el. Erre csak így kaphatunk pénzt. 
 
Érpataki képviselő 
 
Hogyan szeretné ezt elláttatni. 
 
Nagy Sándor  
 
Munkaterv és ellenőrzési terv szerint, amit az államháztartási törvény meghatároz.  
 
A napirendi pont vitáját lezárom. Kérdezem Újfehértó Város Képviselő-testületét, hogy ki az, 
aki elfogadja a napirendi ponttal kapcsolatos határozat-tervezetet? 
 
A képviselő-testület a határozat-tervezetet 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül egyhangúlag elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

 
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISELŐ – TESTÜLETÉNEK 

 
11/2006. (I. 31.) számú 

 
h a t á r o z a t a 

Mikro-körzeti megállapodás  jóváhagyására  
(Belső ellenőrzés közös ellátásáról) 

 
A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 
 
a  Belső ellenőrzés közös ellátásáról szóló „Mikro-körzeti megállapodás”-t a mellékletben 
foglaltak szerint jóváhagyja.  

Felelős: polgármester 
      Határidő: folyamatos 
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Nagy Sándor 
 
Kérdezem Érpatak Község Képviselő-testületét, hogy ki az, aki elfogadja a napirendi ponttal 
kapcsolatos határozat-tervezetet? 
 
Érpatak Község képviselő-testülete a határozat-tervezetet 11 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül egyhangúlag elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

 
 

3/2006. (I. 31.) számú 
 

h a t á r o z a t a 
Mikro-körzeti megállapodás  jóváhagyására  

(Belső ellenőrzés közös ellátásáról) 
 

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 
 
 
a  Belső ellenőrzés közös ellátásáról szóló „Mikro-körzeti megállapodás”-t a mellékletben 
foglaltak szerint jóváhagyja.  
 

Felelős: polgármester 
      Határidő: folyamatos 
 
4. napirendi pont megtárgyalása 
4./ Előterjesztés „Mikro-körzeti megállapodás” jóváhagyására  
    (Pedagógiai Szakszolgálat kialakításáról, /működtetéséről/) 
     (Írásbeli előterjesztés alapján)  
     Előadó: Nagy Sándor polgármester 
 
Nagy Sándor 
 
Dr. Török Lászlót kérem, hogy ismertesse a napirendi ponttal kapcsolatosan a tájékoztatóját. 
 
Dr. Török László  
 
Érpatakon ezen a területen nincs feladat-ellátás. Eddig Nagykállót vették igénybe. Legjobb 
tudomásom szerint Újferhértón működik Pedagógiai Szakszolgálat, ami önállóan működik, 
érvényes engedéllyel rendelkezik. 
 
Nagy Sándor 
 
Ezekre Érpatak önállóan nem pályázhat, de ha ezeket a feladatokat el akarja láttatni, akkor 
mikro-körzeti megállapodás keretében megteheti. Erre plusz pénzt nem kell nekik fordítaniuk.  
 
Móricz Zsigmond Általános Iskola Igazgatója 
   
Az, hogy az általános iskola fejlesztő pedagógust, vagy logopédust más szakembert 
foglalkoztat, az a közoktatási törvényben van meghatározva. Van Érpatakon ilyen ellátásra 
szoruló gyerek. Nagykálló nem fogadja ezeket a gyerekeket, Újfehértó meg még nem fogadja. 
Ezek a gyerekek hátrányosabb helyzetbe kerülnek.  
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Nagy Sándor 
 
Ha ez a megállapodás létrejön a szakemberek itt helyben fogják megszűrni a gyerekeket és 
utána a kezelésekre már ki kellene a speciális helyekre szállítani.  Ehhez speciális 
szakképzéssel rendelkező pedagógusok kellenek. Azt ígérjük, hogy a megadott időpontban 
fogadjuk őket. Ebben a pillanatban fegyelmi eljárást lehetne kezdeményezni az igazgatónő 
ellen, hiszen a jogszabályban előírt feltételeknek nem felel meg, hisz nincs ilyen ellátásra 
lehetőségük a gyerekeknek.  
 
Pallai Ágnes 
 
Sok a rászorult gyerek és igenis meglátszik rajtuk fél év múlva a foglalkozás az, hogy milyen 
ellátást kap. Ebben az intézmény fenntartónak és az intézményvezetőnek kell dönteniük. 
Örülnék, ha Érpatakon is lehetne ilyen fejlesztő pedagógia munkát ellátni és ha ezt a 
továbbképzési keretet fel tudnák vállalni.  
 
Érpataki képviselő 
 
Ha Újfehértónak ez ilyen nagy nyűg, akkor miért került ide a téma. Nem tudom, hogy ezt 
Érpatakon miért nem tudja megoldani. 
 
Nagy Sándor 
 
Újfehértó most jutott oda el, hogy szakszolgálatot működtetni. Érpataknak ilyen végzettséggel 
rendelkező pedagógusa nincs. Ezt így nem lehet, ha nincs kialakítva a feltétel. Mi egy 
törvényes lehetőséget kínálunk, hogy az érpataki gyerekek is a joguknak megfelelő ellátásban 
részesüljenek.  
 
Tóth János 
 
Ahhoz, hogy pedagógiai szakszolgálat működjön, pszichológiai egyetemi végzettségel kell, 
hogy rendelkezzen a pedagógus. Ez egy speciális képzés. Tisztelettel kérem Önöket, hogy 
jöjjenek el és nézzék meg, hogy hogyan működik egy ilyen szolgálat.  
 
Érpataki képviselő 
 
Ha a társulás létre fog jönni bármikor ki lehet lépni? 
 
Nagy Sándor 
 
Ha megfelelő végzettségű pedagógus lesz Érpatakon, akkor a megállapodás szerint az 
Újfehértói Szakszolgálat alkalmazni fogja őt, ha kérik. 
 
Molnár Árpádné érpataki lakos 
 
Nagyon nagy szüksége van erre a gyerekeknek, lehet hogy a képviselők nem így látják, mert 
nem érzik, de tapasztalatból mondom, hogy ott rendszeresen foglalkoznak vele. Fontos a 
nyelvi készség, a későbbiekben kihatással jár, ezt miért nem lehet megérteni. Ezt ha nem tudja 
megpályázni a képviselő-testület, akkor ezt a lehetőséget nem kell elvenni a gyerekektől.  
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Szigeti Istvánné Pedagógiai Szakszolgálat Újfehértó 
 
Ez a szolgálat azt jelenti, hogy vannak ebben az iskolában is beszédhibás, tanulási 
problémával küzdő, gyógy-testnevelésre  szoruló gyerekek és olyanok is vannak akiknek 
pszichiátriai problémái vannak. Ez eredhet a családi problémák, vagy más egyéb lelki sérülés 
miatt. Ezeknek a gyerekeknek speciális kezelés jár. Mi nem azt akarjuk, hogy Újfehértóra 
vigyük az általános iskolás gyerekeket. 
 
Várady Béláné 
 
Olyan érzésem van, hogy  az Érpatakiakban van valami félreértés, nem akarunk mi 
kihasználni senkit, hanem közösen, jó szívvel megoldani olyan problémát, amelyre most van 
lehetőség. És mind a két település jól jár. 
 
Juhász Istvánné Újfehrétó Város Képviselő-testületének alpolgármestere elhagyta az 
üléstermet, így a testület létszáma 11 főre változott.  
 
Galambos János  
 
Ügyrendi javaslatom, hogy zárjuk le a vitát.  
 
Nagy Sándor  
 
Az SZMSZ-ünk szerint ügyrendi javaslat értelmében, vita nélkül egyszerű szótöbbséggel a 
napirendi pont vitája lezárható. Újfehértó Város Képviselő-testületétől kérdezem, ki az, aki 
elfogadja az ügyrendi javaslatot? 
 
Újfehértó Város Képviselő-testülete az ügyrendi javaslatot 11 igen szavazattal, ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot.  
 
Érpatak Község képviselő-testületétől kérdezem, hiszen nem ismerem az Önök SZMSZ-ét,  ki 
az, aki elfogadja azt, hogy ebben a témában a vitát lezárjuk? 
 
Érpatak Község Képviselő-testülete a vita lezárását  11 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadta.  
 
Nagy Sándor 
 
Újfehértó Város Képviselő-testületétől kérdezem, ki az, aki elfogadja a napirendi ponthoz 
tartozó határozat-tervezetet? 
 
A képviselő-testület a határozat-tervezetet 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül egyhangúlag elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
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ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISELŐ – TESTÜLETÉNEK 

 
12/2006. (I. 31.) számú 

 
h a t á r o z a t a 

 
Mikro-körzeti megállapodás  jóváhagyására  

 
(Pedagógiai Szakszolgálat kialakításáról, /működtetéséről/) 

 
 

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 
 
 
a Pedagógiai Szakszolgálat kialakításáról, /működtetéséről/ szóló „Mikro-körzeti 
megállapodás”-t a mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.  
 

Felelős: polgármester 
      Határidő: folyamatos 
Nagy Sándor 
 
Kérdezem Érpatak Község Képviselő-testületét, hogy ki az, aki elfogadja a napirendi ponttal 
kapcsolatos határozat-tervezetet? 
 
Érpatak Község képviselő-testülete a határozat-tervezetet 11 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül egyhangúlag elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 

4/2006. (I. 31.) számú 
 

h a t á r o z a t a 
 

Mikro-körzeti megállapodás  jóváhagyására  
 

(Pedagógiai Szakszolgálat kialakításáról, /működtetéséről/) 
 

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 
 
 
a Pedagógiai Szakszolgálat kialakításáról, /működtetéséről/ szóló „Mikro-körzeti 
megállapodás”-t a mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.  
 

Felelős: polgármester 
      Határidő: folyamatos 
5. napirendi pont megtárgyalása 
5./ Előterjesztés „Mikro-körzeti megállapodás” jóváhagyására  
    (Szociális Támogató Szolgálat közös megvalósításáról) 
     (Írásbeli előterjesztés alapján)  
     Előadó: Nagy Sándor polgármesterű 
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Dr. Török László   
 
Három el nem látott szociális ellátásra van lehetőség ebben a megállapodásban. A 
jelzőrendszeres segítségnyújtásról, a közösségi ellátásról és a támogató szolgáltatásokról. A 
jelzőrendszeres segítségnyújtás keretében az idősek egy jelzőkészüléket kapnak és annak 
segítségével kérhetik az orvost, rendőrséget, vagy valakit akire szüksége van. A közösségi 
ellátás keretében elsősorban szenvedélybetegségekben szenvedőknek nyújt segítséget. A 
támogató szolgálat keretében hátrányos helyzetű, mozgáskorlátozott emberek mozgását, 
ügyintézését segítené. Ezt 5 ezer fő alatti település nem igényelheti. Erős szakmai feltétek 
vannak, erre önállóan a települések nem képesek.  
 
Nagy Sándor 
 
Ez egy speciális feladat, Érpatakon lesz  az a személy aki a jelzéskor ki fog menni a segítségre 
szorulókhoz, ez egy 24 órás ügyelet, az újfehértói támogató szolgálaton keresztül.    
 
Orosz Mihály 
 
Milyen lesz az együttműködés a Családsegítő Szolgálattal? 
 
Nagy Sándor 
 
Ha megvan a keret megállapodás, annak függvényében működhet. Ezt korrektül meg lehet 
oldani. Külön megállapodás keretében, egyeztetve az intézményvezető asszonnyal.  
 
A napirendi pont vitáját lezárom.  
 
Kérdezem az újfehértói képviselő-testülettől, hogy ki az, aki a napirendi ponthoz kapcsolódó 
határozat-tervezetet elfogadja? 
 
Az újfehértói képviselő-testület a határozat-tervezetet 10 igen szavazattal, ellenszavazat 
nélkül, 1 tartózkodással elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

 
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISELŐ – TESTÜLETÉNEK 

 
13/2006. (I. 31.) számú 

 
h a t á r o z a t a 

 
Mikro-körzeti megállapodás  jóváhagyására  

 
    (Szociális Támogató Szolgálat közös megvalósításáról) 

 
A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 
 
 
a Szociális Támogató Szolgálat közös megvalósításáról szóló „Mikro-körzeti megállapodás”-t 
a mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.  
 

Felelős: polgármester 
      Határidő: folyamatos 
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Nagy Sándor 
 
Kérdezem az érpataki képviselő-testülettől, hogy ki az, aki a napirendi ponthoz kapcsolódó 
határozat-tervezetet elfogadja? 
 
Az érpataki képviselő-testület a határozat-tervezetet 10 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 
1 tartózkodással elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
  
 

5/2006. (I. 31.) számú 
 

h a t á r o z a t a 
 

Mikro-körzeti megállapodás  jóváhagyására  
 

    (Szociális Támogató Szolgálat közös megvalósításáról) 
 

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 
 
 
a Szociális Támogató Szolgálat közös megvalósításáról szóló „Mikro-körzeti megállapodás”-t 
a mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.  
 

Felelős: polgármester 
      Határidő: folyamatos 
 
Nagy Sándor 
 
A mikro-térségi feladatok ellátását összegző határozat-tervezetet ki az, aki elfogadja? 
 
Az újfehértói képviselő-testület a határozat-tervezetet 11 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül egyhangúlag elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISELŐ – TESTÜLETÉNEK 
 

14/2006. (I. 31.) számú 
 

h a t á r o z a t a 
Újfehértó és Érpatak települések között létrejött Mikro-térségi 

feladat ellátási megállapodásról 
 

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 
 
1./ mint Újfehértó és Érpatak települések között létrejött Mikro-térségi megállapodás tagja  
     hozzájárul ahhoz, hogy a   
 

•  Központi Egészségügyi Ügyeleti Szolgálat közös fenntartásáról szóló Mikro-körzeti 
megállapodásban foglaltakra vonatkozóan Újfehértó Város Képviselő-testületének 
Polgármesteri Hivatal(át) - ,   
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• Belső ellenőrzés közös ellátásáról szóló Mikro-körzeti megállapodásban foglaltakra 
vonatkozóan Újfehértó Város Képviselő-testületének Polgármesteri Hivatal(át), 

• Pedagógiai Szakszolgálat kialakításáról, működtetéséről szóló Mikro-körzeti 
megállapodásban foglaltakra vonatkozóan az Általános, Művészeti Iskola és 
Pedagógiai Szakszolgálat(ot) -,  

• Szociális Támogató Szolgálat közös fenntartásáról szóló Mikro-körzeti 
megállapodásban foglaltakra vonatkozóan a Szállást Biztosító Idősek Klubja(át)  

 
fenntartó önkormányzata a Mikro-térség által közös feladat ellátásként vállalt feladatokat  
saját intézményeken keresztül lássa el Újfehértó és Érpatak Önkormányzatok 
közigazgatási területén. 

 
2./ felhatalmazza a polgármestert, hogy az intézmények fenntartói képviseletében a Mikro- 
     térségi feladatok ellátására vonatkozó megállapodást írja alá.  
   

Felelős: polgármester 
      Határidő: folyamatos 
 
Nagy Sándor 
 
Az érpataki képviselő-testülettől kérdezem, hogy ki az, aki a határozat-tervezetet elfogadja? 
 
Érpatak Község Képviselő-testülete a határozat-tervezetet 11 igen szavazattal, ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül egyhangúlag elfogadta. 

 
ÉRPATAK KÖZSÉG KÉPVISELŐ – TESTÜLETÉNEK 

 
6/2006. (I. 31.) számú 

 
h a t á r o z a t a 

 
Újfehértó és Érpatak települések között létrejött Mikro-térségi 

feladat ellátási megállapodásról 
 

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 
 
1./ mint Újfehértó és Érpatak települések között létrejött Mikro-térségi megállapodás tagja  
     hozzájárul ahhoz, hogy a   
 

•  Központi Egészségügyi Ügyeleti Szolgálat közös fenntartásáról szóló Mikro-körzeti 
megállapodásban foglaltakra vonatkozóan Újfehértó Város Képviselő-testületének 
Polgármesteri Hivatal(át) - ,   

• Belső ellenőrzés közös ellátásáról szóló Mikro-körzeti megállapodásban foglaltakra 
vonatkozóan Újfehértó Város Képviselő-testületének Polgármesteri Hivatal(át), 

• Pedagógiai Szakszolgálat kialakításáról, működtetéséről szóló Mikro-körzeti 
megállapodásban foglaltakra vonatkozóan az Általános, Művészeti Iskola és 
Pedagógiai Szakszolgálat(ot) -,  

• Szociális Támogató Szolgálat közös fenntartásáról szóló Mikro-körzeti 
megállapodásban foglaltakra vonatkozóan a Szállást Biztosító Idősek Klubja(át)  

 



 24

fenntartó önkormányzata a Mikro-térség által közös feladat ellátásként vállalt feladatokat  
saját intézményeken keresztül lássa el Újfehértó és Érpatak Önkormányzatok 
közigazgatási területén. 

 
2./ felhatalmazza a polgármestert, hogy az a Mikro-térségi feladatok ellátására vonatkozó  
     megállapodást írja alá.  
   

Felelős: polgármester 
      Határidő: folyamatos 
 
 
Mivel egyéb kérdés, észrevétel, vélemény nem hangzott el, Nagy Sándor Újfehértó Város 
polgármestere a rendkívüli együttes képviselő-testületi ülést 19 óra 20 perckor bezárta. 
 
 

K. m. f. 
 
 

Nagy Sándor              dr. Mátyás B. Szabolcs  
polgármester               j e g y z ő 
 
 
 

 
Orosz Mihály Zoltán  ……………..………..                 dr. Mátyás B. Szabolcs  
   polgármester          jkv. hitelesítő     mb.   j e g y z ő 
 
 
 
 
 
 


