
 

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS 
POLGÁRMESTERI HIVATALA 
4244 Újfehértó, Szent István út 10. 

Tel.:(42) 290 000  Fax: (42) 290 003 
E-mail: polghivatal@ujfeherto.hu 

Web: www.ujfeherto.hu 
 

Száma:14- …… /2006. 
J E G Y Z Õ K Ö N Y V  

 
Készült: Újfehértó Város Képviselő-testületének 2006. február 14-én (kedd) du. 14 órai  
               kezdettel a Technológiai Inkubátorház Dísztermében megtartott    
                a zárt ülést követő - n y i l v á n o s  ü l é s é r õ l  -. 
 
Jelen vannak: Nagy Sándor polgármester, Balsa József, Banka Attila, 
                         Galambos János, Gyermánné Szabó Katalin, Kovács Sándor, Nagy József,  
                         Orf Ferenc, Papp Ferenc, Papp Lászlóné, Puskás László, Ricska Zsolt,  
                         Székely József, Szilágyi Antalné, Tóth András, Tóth János, Várady Béláné  
 
Tanácskozási joggal jelen van: dr. Mátyás B. Szabolcs jegyző 
  
A Polgármesteri Hivatal részéről: Dr. Szűcs Andrea igazgatási osztályvezető 
               Iványi Istvánné pénzügyi osztályvezető 
     Pincés Mihályné jegyzőkönyvvezető 
 
Meghívottként jelen van:  Juhász Istvánné Városüzemeltetési KHT ügyvezetője 
     Vámosi Tibor Városüzemeltetési KHT FB elnöke 

Molnár Károlyné Városi Könyvtár és M. K. igazgatója 
Molnár Károlyné B.-Zs. E. Gimn. és Szakiskola igazg. 
Pallai Ágnes ÁMI igazgatója 
Cserbán Miklósné ÁMI gazdasági vezető   
Váradyné Istenes Erzsében a Lengyel L. Óvoda vezetője 

     Katona Attila INNO INVEST KFT ügyvezetője 
     Dr. Venyigei Gabriella gyermekorvos 
 
Nagy Sándor polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a megválasztott 
18 fő képviselőből 17 fő jelen van, így a képviselő-testület  h a t á r o z a t k é p e s. 
 
Az írásos meghívóban szereplő napirendi pontokhoz szóbeli kiegészítésem nincs. Kérdés, 
észrevétel, van-e a napirendi pontokkal kapcsolatban?  
 
Ki az, aki a meghívóban szereplő napirendi pontokat elfogadja? 
 
A képviselő-testület a napirendi javaslatot 17 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül egyhangúlag elfogadta és az alábbi napirendi pontokat állapította meg: 
 

Napirendi javaslat 
 

1./ a) Tájékoztató a legutóbbi testületi ülés óta történt eseményekről, tárgyalásokról 
          Száma:14-27/2006.   
          (Írásbeli előterjesztés alapján) 
          Előadó: Nagy Sándor polgármester 
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     b) Előterjesztés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
         Száma: 14-26/2006. 
         (Írásbeli előterjesztés alapján) 
         Előadó: Nagy Sándor polgármester 
 
     c) Tájékoztató egyes fontosabb jogszabályokról 
          Száma: 14-28/2006. 
          (Írásbeli előterjesztés alapján) 
          Előadó: dr. Mátyás B. Szabolcs jegyző 
 

d) Ismertetés az átruházott hatáskörben hozott döntésekről 
         (Szóbeli előterjesztés alapján ) 
         Előadó: Nagy Sándor polgármester és az átruházott hatáskört  
                       gyakorló bizottságok elnökei 
 
2./ Előterjesztés a 2005. évi költségvetésről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló  
     rendelet módosítására 
      Száma:14-16/2006. 
     (Írásbeli előterjesztés alapján) 
      Előadó: Nagy Sándor polgármester 
 
3./ Előterjesztés a 2006. évi költségvetés, valamint a költségvetés vitelének szabályairól szóló  
     rendelet megalkotására   
     Száma: 14-18/2006. 
    (Írásbeli előterjesztés alapján) 
    Előadó: Nagy Sándor polgármester 
 
4./ Előterjesztés a 2006. évi költségvetéshez beérkezett intézményi pótigények, illetve egyéb  
     támogatási igények elbírálására 
     Száma. 14-19/2006. 
     (Írásbeli előterjesztés alapján) 
     Előadó: Nagy Sándor polgármester 
 
5./ Előterjesztés „Orvosi rendelő rekonstrukció, átalakítás Újfehértón” című pályázat  
     benyújtásáról 
     Száma. 14-22/2006. 
     (Írásbeli előterjesztés alapján) 
     Előadó: Nagy Sándor polgármester 
 
6./ Előterjesztés „ Újferhértó Százados u. 21. sz. 3890/1 hrsz. alatti Általános Iskola  
    Mentőállomássá történő átalakítása” című pályázat  benyújtásáról 
     Száma. 14-23/2006. 
     (Írásbeli előterjesztés alapján) 
     Előadó: Nagy Sándor polgármester 
 
7./ Előterjesztés „Újfehértó Petőfi út 269. hrsz. alatti Egészségügyi Centrum ” című pályázat  
    benyújtásáról 
     Száma. 14-24/2006. 
     (Írásbeli előterjesztés alapján) 
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     Előadó: Nagy Sándor polgármester 
 
8./ Előterjesztés ÖKOFESZTIVÁL- kiállítás és vásár megszervezéséhez pályázat  
     benyújtásáról 
     Száma. 14-25/2006. 
     (Írásbeli előterjesztés alapján) 
     Előadó: Nagy Sándor polgármester 
 
9./ Előterjesztés a  Bajcsy-Zsilinszky Endre Gimnázium és Szakképző Iskola  
      intézményvezetői állásának betöltésére pályázat kiírásáról 
      Száma. 14-17./2006. 
      (Írásbeli előterjesztés alapján) 
      Előadó: Nagy Sándor polgármester 
 
10./ Előterjesztés szándéknyilatkozat a házi gyermekorvosi szolgálat területi ellátási  
       kötelezettség megbízására  
       Száma. 14-29/2006. 
       (Írásbeli előterjesztés alapján) 
       Előadó: Nagy Sándor polgármester 
 
11./ Előterjesztés a 166/2005. (XII. 13.) sz. határozattal elfogadott INNOHÍD Innovációs  
      Zártkörűen működő Rt. Alapító Okiratának módosítására   
      Száma. 14-30./2006. 
      (Írásbeli előterjesztés alapján) 
      Előadó: Nagy Sándor polgármester 
 
12./ Beszámoló a civilszervezetek részére 2005-ben nyújtott pénzügyi támogatások  
       felhasználásáról 
       Száma:14-20/2006. 
      (Írásbeli előterjesztés alapján) 
       Előadó: Nagy Sándor polgármester 
 
13./ Beszámoló az önkormányzati havi újság megjelentetéséről, szerkesztéséről  
       Száma:14-21/2006. 
       (Írásbeli előterjesztés alapján) 
       Előadó: dr. Mátyás B. Szabolcs jegyző 
 
14./ Közérdekű bejelentések, javaslatok 
 
1. napirendi pont megtárgyalása 
1./ a) Tájékoztató a legutóbbi testületi ülés óta történt eseményekről, tárgyalásokról 
          Száma:14-27/2006.   
          (Írásbeli előterjesztés alapján) 
          Előadó: Nagy Sándor polgármester 
 
Nagy Sándor polgármester 
 
Szóbeli kiegészítésem nincs a napirendi ponttal kapcsolatban? Van-e kérdés, észrevétel, 
vélemény? 
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Kovács Sándor 
 
Nem tartaná e jónak a későbbiekben a polgármester Úr, hogy a városfejlesztési tanácsnokot, 
vagy esetleg az alpolgármestert meghívná valamelyik eseményre, vagy rendezvényre. Ez a 
későbbiekre is vonatkozik.  
 
Várady Béláné 
 
Az utolsó bekezdésről a Jósa András Kórház szakrendelésével kapcsolatban bővebben 
szeretnék hallani tájékoztatást.  
 
Papp Ferenc 
 
A NFA üléséről bővebb tájékoztatást kérek. 
 
Nagy Sándor  
 
Egyetértek Tanácsnok úrral, ha olyan stádiumba kerülnek bizonyos tárgyalások, események, 
akkor be fogom őket vonni a feladatba. A szakrendeléssel kapcsolatosan ez egy hosszabb 
folyamat, kértük, hogy tegyék lehetővé, hogy nagyobb óraszámban legyen ez a feladat ellátva. 
Jelenleg a tárgyalás végeredménye az a tárgyalássorozat, mely tartalmazza azokat a 
feltételeket, hogy néhány szakrendelés bővítése lehetségessé válljon. Ha lehetőség van, rá a 
fizikoterápia szakrendelését bizonyos óraszámban meg lehetne oldani. Ez egy külön alku 
tárgyát képezi. Papp Ferenc kérdésére válaszom az, hogy a napirendi ponthoz kapcsolódó 
kiosztott levélben foglaltak adnak választ kérdésére. Azért vagyok gondban, - mert az Ön által 
megjelent újsághirdetéssel kapcsolatban -  Ön becsapja az embereket és földosztás ígéretével 
próbálja az embereket, bizonyos szempontból megszólítani. Az ominózus 454 ha terület 
jelenlegi helyzetét tudjuk tisztázni, erre a területre 2015-ig érvényes földbérleti szerződéssel 
rendelkeznek a bérlők, ezeket a korábbi szerződéseket meghosszabbították. Tárgyaltunk 
állami tulajdonú területekről, ami meghirdetésre került, de nem földosztásként fogják ezt 
meghirdetni. Az említett levélben kértem, hogy újfehértóiak szerezhessenek ebből a 
földterületekből hasznosításra területet. Első körben a szórványterületeken található újfehértói 
földterületből lehetett igényelni, de ezekben újfehértói terület nem volt. Még ebben az évben 
lesznek ebből a területből meghirdetve árverések. Még egy dolog, hogy az NFA meghirdette a 
szociális földprogramot. Ezt valamilyen testület által elfogadott szociális földprogram 
keretében, szociális alapon elbírált formában meg lehet hirdetni a későbbiek során.   
 
Papp Ferenc 
 
Nem földosztásról van szó, egyfajta tájékoztatásról van szó Újfehértó lakosságának, hiszen 
erről, hogy állami tulajdonú területek vannak itt, erről senki nem tájékoztatott bennünket. 
Egyfajta igényfelmérés van. Erről senki nem tájékoztatja a lakosságot. Sajnálom, hogy a 
2006. február 14-én értesültünk erről. Jó lett volna, hogy erről a testület korábban értesült 
volna. A másik, hogy állami tulajdonú földekből akarunk egy projekt megvalósítani. 
 
Nagy Sándor 
Ön nincs abban a helyzetben, hogy bárkinek az őstermelői igazolványát elkérje és valamilyen 
formában nyilvántartást vezessen.  
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Papp Ferenc  
 
Senkinek a számát nem fogom leírni, csak a jogosultságát, abban az esetben, ha valaki állami 
tulajdonú földet akar igénybe venni, akkor a jogosultságát szeretném igazolni, hogy milyen 
címben szeretné igazolni a jogosultságát. 
 
Nagy Sándor 
 
Ki az, aki a 14-27-es számú előterjesztést tudomásul veszi? 
 
A képviselő-testület a napirendi pontot 15 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 
tartózkodással tudomásul vette.  
 
b) Előterjesztés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
    Száma: 14-26/2006. 
   (Írásbeli előterjesztés alapján) 
    Előadó: Nagy Sándor polgármester 
 
Nagy Sándor 
 
Szóbeli kiegészítésem nincs. Kérdés, észrevétel, vélemény van-e a napirendi ponttal 
kapcsolatban? 
 
Ki az, aki a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló előterjesztést elfogadja? 
 
A képviselő-testület a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló előterjesztést 17 igen 
szavazattal, ellenszavazat  és tartózkodás nélkül egyhangúlag elfogadta. 
 
c) Tájékoztató egyes fontosabb jogszabályokról 
    Száma: 14-28/2006. 
    (Írásbeli előterjesztés alapján) 
    Előadó: dr. Mátyás B. Szabolcs jegyző 
 
dr. Mátyás B. Szabolcs 
 
Szóbeli kiegészítésem, hogy az Országgyűlési képviselő-választásra április 9. és 23-án kerül 
sor. Ezzel összefüggően, azok a határidők is meghatározásra kerültek, amit figyelembe kell 
venni az okmányirodák és a lakosság részéről. A lakosság az ajánlószelvénnyel együtt 
megkapta az értesítőt, február 10-éig meg kellett kapniuk. Újfehértón 200 embernek nem 
tudtuk kiküldeni, mert ezek az emberek nem tartózkodtak a megadott helyen, illetve azon a 
megadott címeken a tulajdonosok nem tudnak arról, hogy ilyen személyek be vannak 
jelentkezve. A névjegyzék levétele február 15-én 16 órakor fog megtörténni. Aki igényt, 
kifogást kíván megfogalmazni az 15-én 16 óráig teheti meg. A külképviseleti szavazással 
kapcsolatban március 17-ig 16 óráig teheti meg a jelzést, akinek van ezzel kapcsolatos igénye.  
Azoknak a személyeknek, akik más országokban kívánnak szavazni azok részére igazolást 
2006 április 7-én 16 óráig lehet kiadni, ez után már nem kérheti az igazolást. A szavazat 
számlálóbizottság tagjait 2006. március 20-ig kell megválasztani. Azoknak a pártoknak a 
képviselői, akik részt akarnak venni ezeken a választáson, azok is jelezzék. A következő 
testületi ülésen fogjuk ezt felterjeszteni.  
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Nagy Sándor 
 
Kérdés, észrevétel, vélemény van-e a napirendi ponttal kapcsolatban? 
 
Székely József 
 
A gyermekvédelmi támogatásról kapcsolatban kérdeznék. 
 
Tóth János 
 
A helyi önkormányzat és a többcélú kistérségi társulások központi forrásairól tudhatnánk 
valamit. 
 
dr. Mátyás B. Szabolcs 
 
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatásról van szó, amely a gyermekvédelmi 
kedvezményekről szól. Erről a kollegák tájékoztatást fognak adni. A többcélú kistérségi 
társulásokat érintő rendeletről, ebben meghatározott feladatokhoz társult önkormányzatok 
vannak kötve, amennyiben a feladat ellátásra létrejönnek ezek a társulások, akkor azon 
normatívigénylések megtörténhetnek. Pénzügyi Osztályon ez megtekinthető.  
 
Nagy Sándor 
 
Az utolsó dologra reagálva, ez a Pénzügyi Osztályon megtekinthető, ha valakit érint. Ez 
települési szinten felsorolja azokat az önkormányzatokat és feladatokat, amelyek ebben 
érintettek.  
 
A jogszabályi tájékoztatóról alakszerű határozatot nem kell hoznunk.  
 
d) Ismertetés az átruházott hatáskörben hozott döntésekről 
    (Szóbeli előterjesztés alapján ) 
    Előadó: Nagy Sándor polgármester és az átruházott hatáskört  
                  gyakorló bizottságok elnökei 
 
 
Várady Béláné  
 
A Szociális Bizottság 2006. I. 17-től 2006. II. 14-ig a következő határozatokat hozta: 
Közgyógy megállapító 13 db, átmeneti segély megállapító 11 db, temetési segély megállapító 
11 db, lakásfenntartási támogatás megállapító 1 db, elutasító 2 db, kérelmet visszavonó 2db, 
visszafizetés 1 db, eljárási bírsággal sújtott 2 db., gyermekvédelmi támogatás megszüntetve 
929 db, rendkívüli gyermekvédelmi támogatás megállapító 3 db, ápolási díj megállapító 8 db, 
emelt öszegű megállapító 13 db, emelt összegű elutasító 8 db, megkeresés Módszertani 
Központnak 7 db, fellebbezés 2db, időskorúak járadéka megállapító 1 db, megszüntető 1 db. 
Hulladékkezelési közszolgáltatási díjkedvezmény visszafizetése 4 db.  
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Nagy Sándor 
 
Polgármesteri hatáskörben 2006. I. 17-től 2006. II. 14-ig a következő határozatokat hoztam: 
 
Polgármesteri azonnali 10 db, rendszeres szociális segély megállapító 13 db. megszüntető 3 
db, elutasító 1 db, szüneteletető 7 db, munkaszerződés 11 db, egyéb adatszolgáltatás 3 db, 
helyi közlekedési támogatás 546 db. 
 
Ki az, aki elfogadja a saját hatáskörben hozott döntéseket?  
 
A képviselő-testület  a saját hatáskörben hozott döntéseket 17 igen szavazattal, ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül egyhangúlag elfogadta.  
 
Galambos János 
 
A Pénzügyi Bizottság, mint az 55 lakás számvizsgáló bizottsága megvizsgálta a társasház 
működését. 3 főt megbízott, a jelentést elkészítette, és a Pénzügyi Bizottság a számvizsgáló 
jelentését elfogadta, az előirányzatnak megfelelően. 
 
Nagy Sándor 
 
Ki az, aki elfogadja a Pénzügyi Bizottság saját hatáskörben hozott döntését.  
 
A képviselő-testület a saját hatáskörben hozott döntéseket 17 igen szavazattal, ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül egyhangúlag tudomásul vette.  
 
2. napirendi pont megtárgyalása 
2./ Előterjesztés a 2005. évi költségvetésről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló  
     rendelet módosítására 
      Száma:14-16/2006. 
     (Írásbeli előterjesztés alapján) 
      Előadó: Nagy Sándor polgármester 
 
Nagy Sándor 
 
A könyvvizsgálói jelentést megkapták a meghívóval egyidőben. Előterjesztőként 
kiegészítésem, hogy a legutóbbi tájékoztatás szerint a Parlament által 2004. évi költségvetés 
elfogadását követően a leghátrányosabb helyzetben lévő önkormányzatoknak SZJA 
kiegészítést biztosított. Ezért ennek a beemelése meg kell, hogy történjen. Javaslatom, hogy a 
1. sz. melléklet egészüljön ki még egy sorral, hogy 751 153 a bevétel 12.753 eFt-tal kerüljön 
megemelésére.  A 2. oszlopában 751 999 finanszírozási műveletek elszámolása Működési 
hitel Bevétel javasolt módosítás (-) 24.879 változna, ennek a sornak a bevétel módosított 
előirányzat 190.055eFt-ra változna. Erről a bizottságokat is tájékoztattam. A könyvvizsgáló 
jelezte, hogy kiegészítése nincs. 
 
Várady Béláné 
 
A Szociális Bizottság megtárgyalta és egyhangúlag továbbtárgyalásra javasolta.  
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Puskás László 
A Gazdasági Bizottság a rendelet-módosítást elfogadásra javasolta. 
 
Gyermánné Szabó Katalin 
A Kulturális Bizottság a rendelet-tervezetet 7 igen szavazattal elfogadásra javasolta. 
 
Székely József 
 
Az Ügyrendi Bizottság 5 igen szavazattal továbbtárgyalásra javasolta.  
 
Galambos János 
A Pénzügyi bizottság megtárgyalta és elfogadására javasolta. 
 
Nagy Sándor 
 
Kérdés, észrevétel, vélemény. Ki az, aki a kiegészítéssel együtt elfogadja a rendelet-
tervezetet? 
 
A képviselő-testület a rendelet-tervezetet 17 igen szavazat, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
egyhangúlag elfogadta és az alábbi rendeletet alkotta meg: 

 
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 
2/2006. (II. 15.) VKT 

r e n d e l e t e 
 

Újfehértó Város Önkormányzatának  2005. évi költségvetéséről és a 
költségvetés vitelének szabályairól szóló módosított 2/2005. (II. 10.) VKT 

számú rendelet módosításáról 
 
Újfehértó Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 
módosított 1992. évi XXXVIII. tv. 65. § (1) bekezdése alapján az 
önkormányzat 2005. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének 
szabályairól szóló módosított 2/2005. (II. 10.) VKT rendeletét (továbbiakban: 
R) az alábbiak szerint módosítja: 
 

1. § 
 
Újfehértó Város Önkormányzat 2005. évi pénzalapjának előirányzatát az 1-2 
sz. melléklet szerint módosítja és  
 

3.632.868 eFt bevételi főösszeggel 
3.632.868 eFt kiadási főösszeggel 

 
á l l a p í t j a  m e g . 

2. § 
 
 
E rendeletben foglaltakat 2005. december 31-el kell alkalmazni.  
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1. számú melléklet 
 
 
 
 

            
                                                             eFt-ban 

 
M e g n e v e z é s 

B e v é t e l 
eredeti 

előirányzat 
2005 

B e v é t e l  
módosított 
előirányzat 
2005.11.30. 

B e v é t e l 
javasolt 

módosítás 
+ - 

Bevétel 
módosított 
előirányzat 
2005.12.31. 

Polgármesteri Hivatal 
 
751 153 Önkorm. igazg.tevékenység 
 
-Munkaügyi Közp.-tól átvett pénzeszköz  
 (közmunka, közhasznú munka) 
-TB többletbevétel 
-Iskolatej programra érkezett támogatás 
-Előző évi kp-i kv-i kiegészülések és megtérülések 
 

531.499

 
 

1.009.720 

 
 
 
 

3.371 
 

3.182 
4.105 

12.753 
 

 

 
751 153  Összesen 
 

531.499
 

1.009.720 
 

23.411 1.033.131

 
701 015 Saját v. bérelt ing. haszn.  
 
751 845 Város és közs.gazd.feladatai 
 
751 867 Köztemető fenntart. felad. 
 
751 966 Önk.felad.-ra nem terv. elsz. 
 
-Államháztartási tartalék zárolás 
-Normatíva lemondás 
-Rendszeres szoc.segély 
-Rendszeres gyermekvéd.támogatás 
-Időskorúak járadéka 
-Ápolási díj 
-Normatív lakásfenntartási támogatás 
-Szoc.célú gyermekétkeztetés 
-Érettségi vizsgára 
-KET bevezetéséhez 
-Egyszeri önkorm. kieg. tám  
-Lakossági közműfejlesztés támogatás 
-Földgáz áremelés ellentételezésére 
 

300

28.000

1.300

1.665.520

 
300 

 
28.000 

 
1.300 

 
2.244.085 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

-8.723 
-1.228 
1.404 
9.685 

465 
3.402 

749 
635 
14 

704 
-804 
110 
693 

 

300

28.000

1.300

 
751 966  Összesen 
 

1.665.520
 

2.244.085 
 

7.106 2.251.191
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2 

 
 
 
                        eFt-ban 

 
M e g n e v e z é s 

B e v é t e l 
eredeti 

előirányzat 
2005 

B e v é t e l 
módosított 
előirányzat 
2005.11.30. 

B e v é t e l  
javasolt 

módosítás 
+  -  

B e v é t e l 
módosított 
előirányzat 
2005.12.31. 

 
751 999 Finanszírozási műveletek elsz. 
              Működési hitel 
 
851 967 Eü.ellátás egyéb feladatai 
 
853 192 Egyéb szoc. ellát. szállás nyújt.-sal 
 
853 211 Bölcsődei ellátás 
 
853 255 Szociális étkeztetés 
 
853 311 Rendszeres pénzbeni ellátások 
 
-Tartásdíj megelőlegezés 

347.146

2.680

4.200

905

9.426

 
 

214.934 
 

2.680 
 

4.200 
 

905 
 

9.426 

 
 

-24.879 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

48 

190.055

2.680

4.200

905

9.426

 
853 311  Összesen 

 
1.085 

 
48 1.133

 
853 344 Eseti pénzbeni ellátások  
-Közlekedési támogatás 
-Otthonteremtési támogatás 

 
8.086 

 
 

-15 
173 

 
 
853 344  Összesen 

 
8.086 

 
158 8.244

 
923 127 Közműv.könyvtári tevékenys. 
 
923 215 Múzeumi tevékenység 
 

1.500

50

 
1.500 

 
50 

 
1.500

50

 
Általános és Művészeti Iskola saját bevételi előirányzata 
 

75.717
 

88.462 
 

12.291 100.753

 
BEVÉTELEK  ÖSSZESEN 2.668.243

 
3.614.733 

 
18.135 3.632.868
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                                                  2. számú melléklet 
 
         
                                                   eFt-ban 

 
M e g n e v e z é s 

K i a d á s 
eredeti 

előirányzat 
2005. 

K i a d á s 
módosított 
előirányzat 
2005.11.30. 

K i a d á s 
javasolt  

módosítás 
+  - 

K i a d á s 
módosított 
előirányzat 
2005.12.31. 

 
Polgármesteri Hivatal 
 
751 153 Önkorm. igazg.tevékenység 
 
-KET bevezetéséhez 
-Gázáremelés ellentételezésére 
-Államháztartási tartalék zárolás 
 

1.032.244

 
 
 

1.820.353 
 
 

 
 
 
 
 

704 
693 

-8.723 

 
751 153  Összesen 1.032.244

 
1.820.353 

 
-7.326 1.813.027

631 211 Közútak, hidak üzemeltetése  25.000   
751 142  Területi körz. igazg.szervek tev. 5.024 5.024  5.024
751 845 Város és községgazdálkodás 
-Közhasznú és diplomás bér + járulékai 
-Lakossági közműfejl. támogatás       

141.453 150.936 
 
 

 
3.371 

110 

751 845 Összesen  141.453 150.936 3.481 154.417
751 867 Köztemető fenntartás kiadásai   3.905 3.905  3.905

751 922 Önkorm. elszámolásai   
-Dologi kiadások zárolása feladatelmaradás miatt 
 

1.036.130 1.010.574 
 
 

 
-8.600 

 
751 922 Ö s s z e s e n  1.036.130 1.010.574 -8.600 1.001.974

751 999 Finanszírozási műveletek 100.000 100.000  100.000

 851 297 Védőnői szolgálat  
 

21.022 24.745  24.745

851 297 Összesen 21.022 24.745  24.745
851 912 Anya és gyermekvédelem 1.272 1.272  1.272
851 967 Eü.ellát.egyéb feladatai 
--Vásárolt közszolgáltatásokra 

33.767 34.354 
 

 
3.182 

851 967 Összesen 33.767 34.354 3.182 37.536
853 192 Egyéb szoc.ellát.szállás nyújtással  
-  

29.008 29.138  
 

853 192 Összesen 29.008 29.138  29.138
853 211 Bölcsődei ellátás 
- 

30.401 30.070  

853 211 Összesen 30.401 30.070  30.070
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2 
 
 
                             eFt-ban 

 
M e g n e v e z é s 

K i a d á s 
eredeti 

előirányzat 
2005. 

K i a d á s 
módosított 
előirányzat 
2005.11.30. 

K i a d á s 
javasolt  

módosítás 
+  - 

K i a d á s 
módosított 
előirányzat 
2005.12.31. 

853 233 Házi segítségnyújtás  
 

8.733 8.801  
 

853 233 Házi segítségnyújtás 8.733 8.801  8.801
853 244 Családsegítés 
 

26.133 25.725  

853 244 Összesen 26.133 25.725  25.725
853 255 Szociális étkeztetés 7.733 6.221  6.221
853 311 Rendszeres pénzbeni ellátások 
- Ápolási díj 
- Rendszeres szoc. segély 
- Időskorúak járadéka 
- Gyermektartás díj megelőlegezés 
- Ápolási díj TB-je   

8.955   
2.830 
1.404 

465 
48 

572 
853 311  Összesen 8.955 71.253 5.319 76.572
853 322 Rendsz.gyermekvéd.pénzbeli ellát. 
-Rendszeres gyermekvédelmi támogatásra 

14.997 117.026  
9.685 

853 322 Összesen 14.997 117.026 9.685 126.711
853 344 Eseti pénzbeni ellátás 
-Lakásfenntartási támogatásra 
-Közlekedési támogatás 
-Otthonteremtési támogatás 

25.597 34.637  
749 
-15 
173 

853 344  Összesen 25.597 34.637 907 35.544
853 355 Eseti pénzbeni gyermekvéd.ellát.  
-Egyszeri önkorm. kieg. támogatás 

3.000 10.444  
-804 9.640

923 127 Közműv. könyvtári tevékenység 
 

29.469 33.063  

923 127  Összesen 29.469 33.063  33.063
923 215 Múzeumi tevékenység 
 

8.683 8.730  

923 215 Összesen 8.683 8.730  8.730
Általános és Művészeti Iskola  
saját bevételei terhére teljesíthető kiadási előirányzat 

75.717 88.462 12.291 100.753

 
KIADÁSOK ÖSSZESEN 2.668.243

 
3.614.733 

 
18.135 3.632.868

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 13

 
3. napirendi pont megtárgyalása 
 
3./ Előterjesztés a 2006. évi költségvetés, valamint a költségvetés vitelének szabályairól szóló  
     rendelet megalkotására   
     Száma: 14-18/2006. 
    (Írásbeli előterjesztés alapján) 
    Előadó: Nagy Sándor polgármester 
 
Nagy Sándor 
 
A jegyző elkészítette a költségvetési rendelet-tervezetet, amelyet a testület elé terjesztek. 
Ennek az írásos változatát megkapták 14-18/2006-os számon. A költségvetési rendelet-
tervezet néhány sarokszámával kapcsolatosan a bevételek alakulásáról ez összességében azt 
jelenti, hogy az összes bevétele várhatóan 4 %-os nagyságrenddel több a 2005. évihez képest. 
A forrás összetétele problémásabb. Ami jelentősen meginog, az a működési hitel, ez 519 
millió körül mozog. Az intézményi üzemeletetési bevételeknél egy jelentős csökkenés van. 
Van egy jelentős többletlétszám, akik ingyenesen fognak étkezni. Az önkormányzati 
forrásbővülésnél  1,3 %-os szám,  ez elírás a rendelet-tervezetben. Ebben szerepel a négy 
bevétel  a gépjárműadó, a helyi adók, a lakbérrel kapcsolatos bevétel és az SZJA által 
átengedett adónem. Az a négy pályázat, amiről még nem tudunk, hogy nyer-e. Az egyszeri 
felhalmozási bevételek biztosítják azt a forrást, amely szükséges a 2006. évi fejlesztés 
működéséhez. Röviden néhány fedezetről. Elsősorban azokról a normatívákról néhány adat, 
amely mutatja, hogy mennyiben fedi le a kiadásokat. A bölcsőde teljes szakmai és dologi 
kiadásai 48 %-ban fedezi le a kiadását. Az idősek otthona esetében a normatíva esetében 
összességében 70 %-ban, az étkeztetés nélkül. A Családsegítő esetében 46 %-ban, a Könyvtár 
esetében 38 %-át, az ÁMI-hoz tartozó részben önálló intézmények esetében a kollégium és 
gimnázium esetében 74 %-os a fedezeti szintje. Ha összességében nézem akkor ez egy 65 %-
os fedezetet mutat. Az ÁMI estében 65,7 %-os a fedezeti szint, viszont az egyik, a napközis 
ellátáshoz kapcsolódó 24,9 %-os kiadás, ebben az étkeztetés nem szerepel, az étkeztetés 
bevétele és kiadásai 50,4 %-ban fedezik ezeket az összegeket. Azt látni kell, hogy a 
nyersanyagköltséget fedi le, a rezsiköltséget máshonnan kell megfizetni az önkormányzatnak. 
Az Óvoda esetében korrigálni kell még az étkeztetéssel, így 51-52 %-os fedezettségi 
mutatóval rendelkezik.  A működési kiadásokkal kapcsolatban az előterjesztés 4. oldalában 3 
%-kal egy bázis előirányzat van jelölve, ennyiben haladja meg az ez évit. Jeleztük, hogy itt 
egy korrekciót végre kell hajtani a KHT miatti átkerült feladatok miatt, 6,5 %-os a 
növekedésével. Ez egy korrekt szám. Van  bérfejlesztési, jubileumi és egyéb pótlékokkal 
kapcsolatos kiadások. A nem rendszeres természetben juttatott kiadások esetében - a testület 
által jóváhagyott -, ami a tavalyi évben volt, az megmaradt. Az étkezési hozzájárulás 8-4 e Ft, 
2005. évi szinten van meghatározva. A jelentősebb tétel az, hogy a 10-20-30 éves dolgozók 
esetében  20-40-60 eFt összegben javasoljuk megállapítani a jubileumi juttatást. Két új tételt 
javasolunk beemelni, az egyik  2 x 6 ezer Ft-os munkaruha juttatás a közalkalmazottak részére 
és a helyi munkába járás költség adómentes juttatás költségtérítése. A be- és kijáró dolgozók 
esetében egy 6.919 e Ft-tal járul hozzá az önkormányzat. Felhívom a figyelmet, hogy a 
támogatások kifizetésénél a 2005. évi módosított várható kiadásokat figyelembe véve 
lényegesen alacsonyabb szinten került meghatározásra. Tervezésre került az első lakáshoz 
jutók támogatása, ennek feltétele, hogy a következő testületi ülésen a lakásrendeletet 
elfogadja a testület. Végezetül tartalmaz cél és általános tartalékot ez az előterjesztés, az 
általános tartalék 40 millió forintos  és a céltartalék kötelező, ez 2.720 eFt-os kiadást jelent.  
 



 14

A módosító javaslatok ismertetése a következő. Ezt kiosztással megkaptak az ülés 
megkezdése előtt az előterjesztő által jóváhagyott rendelet-tervezetben. Ennek az 1. pontjában 
említett módosítás technikai jellegű, ennek az átvezetését javasolom a rendelet-tervezetben. A 
következő tétel, ami a Görög Katolikus Egyházközség részére 200.000.-Ft-javasolok. Ezzel 
együtt a kiadás-bevételi oldal ennyivel módosul. Az útkarbantartás részére 2 millió forintot 
vonjon  és ezt a közvilágítási lámpatestekre biztosíts a KHT részére. A 4. javaslat a 2 óvodai 
csoport elhelyezésének tárgyi feltételeinek biztosítson 11 millió forintot. Ennek a másik lába 
fejlesztési hitel igénybevételével javasolom megteremteni. Az 5. a tehetséges fiatalok 
támogatásáról szóló rendelet – ezeket az összegeket július 1-től lehet kifizetni. A 6. a helyi 
önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásáról szóló támogatásnál egy új bekezdés kerül,  
valamint a civilrendeletet is módosítani kell. A 7. módosítás, ami egy új megfogalmazás a 
klasszikus bevétel kiadási oldal mellett működési hiánnyal vezettük át.  
 
Ezen túlmenően több módosító indítványom nincs. A bizottsági véleményt hallgassuk meg. A 
könyvvizsgálói jelentést megkaptuk. 
 
Várady Béláné 
 
A Szociális Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolta a rendelet-tervezetet. 
 
Puskás László 
 
A Gazdasági Bizottság az előterjesztést megtárgyalásra és igaz, hogy a két óvodai csoport 
elhelyezéséről szólt hosszasan a vitatta, de az előterjesztést elfogadásra javasolta, az 
előterjesztő által ismertetett első 7 módosítással együtt. 
 
Gyermánné Szabó Katalin 
 
A Kulturális Bizottság az előterjesztést megtárgyalta a polgármester által 6., 7. módosítást 
nem tárgyaltuk és a költségvetéssel együtt 6 igen 2 tartózkodással elfogadásra javasoltuk. 
 
Székely József 
 
Az Ügyrendi Bizottság 5 igen szavazattal továbbtárgyalásra és a rendelet-tervezetet 
elfogadásra javasolta. 
 
Galambos János 
 
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és megfogalmazta a véleményét. A Pénzügyi Bizottság 
írásos véleményét kiosztással megkapták. Három döntést hozott, az 1. döntés az 
előterjesztésről és a rendelet-tervezetről szól, ezt 8 igen 1 nem szavazattal elfogadásra 
javasolta.  A következő a határozat-tervezethez szól ezt 8 igen szavazattal, 1 tartózkodás 
mellett elfogadásra javasolta. A következő a vélemény kialakításáról szól, melyet 8 igen 
szavazattal, 1 tartózkodással elfogadásra javasolt.  
 
Nagy Sándor 
Kérdés, észrevétel, vélemény van-e? 
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Tóth András 
 
Ehhez a hét pontból álló módosítási javaslattal kapcsolatban kérdezem, a 7 javaslattal 
kapcsolatban, hogy  jó lenne, ha összhangba hoznánk a normaszöveg 3. § szövegével. Nem 
tudom, hogy mi lenne a célszerű, hogy vagy mind a kettőben működési hiányt kellene írni, 
vagy a forrás megjelölését, hozzuk össze a 3. §-sal.  A 6. javaslattal kapcsolatban 
gyakorlatilag az önszerveződő közösségekkel kapcsolatosan, az I. félévben rendezvényeket 
nem tudnának akkor tartani a civil szervezetek, mert nem ismerik azt, hogy mennyi 
támogatást kapnak az önkormányzattól. Senki nem merne belevágni. Megfontolásra 
javasolom, az elszámolással kapcsolatban egyetértek, de birtokában kellene lenni a döntésnek.  
Ezt kérem megfontolásra.  
 
Tóth János 
 
A működési hitel hogyan kezelhető, milyen módon, hogyan lehet kézben tartani? 
 
Kovács Sándor 
 
A 3. kiegészítéssel kapcsolatban, amit polgármester úr felsorolt, 2002-ben közvilágítás 
korszerűsítéssel kapcsolatban milyen megtakarítást értünk el. Mint civil elnök magam is 
javaslatot tettem arra, hogy a 7 millió forintos felhasználására tettem javaslatot, ezzel 
szemben polgármester úr 2 millióról beszél. Az eredeti javaslatomnak megfelelően, de 
minimum 4-5 millió forintban legyen ez. 
 
Nagy Sándor 
 
Amit Tóth András képviselő úr 6. számú módosító javaslatommal kapcsolatban felvetett, én 
úgy tudnám elképzelni, megértve azt amit felvetett képviselő úr, hogy a március 15. legyen, 
ami azt jelenti, hogy március 15-ét követően nyújtják be és április 15-ig elbírálható, ismerve a 
rendezvényeket, nem sok van, amit meg akarnak rendezni a civilszervezetek. A 
könyvvizsgáló úrtól kérdezem, hogy ez így megoldható.  
 
Szendői Jenő könyvvizsgáló 
 
Elfogadható, a táblázatnak megfelelő alábontásoknak nincs akadálya. 
 
Nagy Sándor 
 
A működési hiány kezelésével kapcsolatban, ha az ÖNHIKI-s pályázaton ugyanilyen 
nagyságrendben nyer a pályázatunk, akkor ez nem kérdés, hogy ténylegesen hogyan 
kezelhető, tényleg ebben reménykedünk. A dologi kiadásunknál látszik, hogy meghaladjuk 
azt a szintet, amelyet az ÖNHIKI-s számítási módnál el fognak ismerni nekünk. Ezzel 
egyidejűleg az a határozat-tervezet, amely egy óvatos felhasználásra inti és kötelezi a két 
önállóan gazdálkodó szervet, az lehetővé teszi, hogy az I félévet figyelembe véve, egyfajta ha 
szükséges, rendelet-módosításra sor kerülhet. A tervezésnél figyelembe vettük, azokat amik 
az ésszerűségen belül megtehető. Ha a tavalyi szintű működési hiányt nézzük, görgetjük 
magunk előtt azt a felvett működési hitelt. Ennek az összegnek a visszafizetése benne van 
ebben a hiányban.  
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Juhász Istvánné Városüzemeltetési KHT ügyvezetője 
 
2005. őszén valósult meg a közvilágosítás korszerűsítés, olyan tanulmányterv alapján, az 
akkori bekerülési költség, ugyanakkora összegbe került akkor is, ennyit kaptunk, a 
megvalósult beruházást apródonként visszafizetjük, 10 éves futamidőre vettük fel ezt.  
 
Galambos János 
 
Mikor lesz Újfehértó Város Sport koncepciójának az elkészítése. Nem tudunk különbséget 
tenni, hogy mit milyen összegben támogassunk, meg kellene határozni valamilyen formában a 
sport irányát. A sport egyesületek tevékenységéről csak a későbbi időpontban értesülünk. 
Nálunk három sport egyesület létezik, miért csak kettőt támogatunk a költségvetésben?  
 
Tóth András 
 
Úgy tudom van sport koncepciója. Úgy tudom, hogy háromnál több egyesület működik a 
városban. Van két indítvány, mely kapcsolódik a költségvetéshez, a másik az Galambos János 
indítványa, kérdezem, hogy ez költségvetési rendelet-tervezethez tartozik, vagy a 
költségvetési rendelethez a polgármester által előterjesztett határozathoz módosító indítvány, 
vagy olyan, amelyet a polgármester előterjesztőként befogadott határozati javaslat? 
Semmiképpen nem kezelhető indítványként.  
 
Nagy Sándor 
 
Van elfogadott koncepciója a városnak. Miért csak két egyesület van benne? Mert, ezt a kettőt 
kiemeli a sport rendelet. Előterjesztőként ezért így kell, hogy kezeljem. Tóth képviselő által 
felvetettekkel kapcsolatban, formálisan a következő napirendi pont az intézményi pótigény 
elbírálása. Formálisan meg is nyithatjuk a vitát a 4. napirendben. A két kérelemmel 
kapcsolatban el fogom mondani, hogy előterjesztőként mit támogatok és melyiket fogom 
megszavazatni. Az előterjesztő által benyújtott határozat-tervezethez új pontként lesz 
beemelve, amit Galambos János említett.  
 
Az a javaslatom, hogy nyissuk meg a 4. napirendi pontban a vitát. Ki az, aki elfogadja a 
javaslatot? 
 
A képviselő-testület a 16 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal a javaslatot elfogadta és a 4. 
napirendi pont fölött is megnyitotta a vitát.  
 
4. napirendi pont megtárgyalása 
4./ Előterjesztés a 2006. évi költségvetéshez beérkezett intézményi pótigények, illetve egyéb  
     támogatási igények elbírálására 
     Száma. 14-19/2006. 
     (Írásbeli előterjesztés alapján) 
     Előadó: Nagy Sándor polgármester 
 
Nagy Sándor 
 
Szóbeli kiegészítésem, hogy pontosítani szeretném, hogy a Könyvtár és Művelődési Központ 
esetében a beérkezett eszközigényeknél az első 3 dolog benne van a költségvetésben, csak az 
utolsó tétel, ami nem került beemelésre. A bizottsági véleményt kérem.  
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Várady Béláné 
 
A Szociális Bizottság továbbtárgyalásra javasolta. 
 
Puskás László 
 
A Gazdasági Bizottság az előterjesztést elfogadásra javasolta. 
 
Gyermánné Szabó Katalin 
 
A Kulturális Bizottság a határozat-tervezet elfogadásra javasolta. 
 
Székely József 
 
Az Ügyrendi Bizottság 5 igenszavazattal elfogadásra javasolta. 
 
Galambos János 
 
A Pénzügyi Bizottság 6 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett az előterjesztést 
továbbtárgyalásra, a határozat-tervezetet elfogadásra javasolta, azzal a kiegészítéssel amit 
polgármester úr elmondott. 
 
Nagy Sándor 
 
Kérdés ehhez a napirendi ponthoz van-e? 
 
Gyermánné Szabó Katalin 
 
Az intézményi költségvetésben a pótigényeknél pl. múzeum esetében az intézményi 
költségvetésben be van tervezve? 
 
Nagy Sándor 
 
Nem. A költségvetéshez érkezett pótigények esetében 4 tételként van felsorolva, ebből csak 
az utolsó tétel nem került beépítésre.  
 
Kovács Sándor 
 
A 4. napirendi ponttal kapcsolatban megdöbbenésnek adok hangot, mint a városfejlesztési 
tanácsnok arra tetem javaslatot, hogy Újfehértó város főtere ne úgy nézzen ki, ahogyan kinéz. 
A civilszervezetek képviselői hajlandóak lennének 5 millió forintot összeszedni, kérik a város 
támogatását, hogy a művelődési ház és a Múzeum közötti terület felújítása megtörténhessen. 
A helybeli Frühwald Kft. felajánlotta, hogy önköltségi áron az anyag megvásárolható. Ezt a 
szándékot egy tollvonással keresztbe húzzák. A polgármester úr is tett javaslatot, hogy ez a 
szökőkút itt megvalósulhasson, ezzel szemben a város vezetése együttesen a bizottságokkal 
elutasítja. Mint városfejlesztési tanácsnoknak ezt kötelességemnek tartom jelezni. Van arra a 
költségvetésben lehetőség, hogy – ez úgy is csak egy szám lenne még- mert ha a civilszféra 
ezt az 50 %-ot nem tudja összeszedni akkor oka fogyottá válik a dolog.  
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Papp Lászlóné 
 
A 2006. évi költségvetési rendelet-tervezettel kapcsolatban módosító indítványom, hogy a 
Görög Katolikus Egyház részére, a Római Katolikus Egyházközség támogatásához hasonlóan 
most is a lakossági teher 2 %-ával támogassuk, módosító javaslatom számszerűen 500 e Ft. A 
szükséges forrást a Városszépítő Egyesület részére 1. millió forint csökkentéséből lehet 
megteremteni. A civil szervezetek részére a egyesületeknek pályázat útján kielégíthető lesz az 
igényük.  Az előterjesztő által javasolt 200 e Ft-tal szemben, 500 eFt- támogatást javasolok. A 
forrás megjelölés az egészre vonatkozik.  
 
Tóth János 
 
Az utak karbantartására fordított pénzből egy fillért nem fordítunk az utak karbantartására, a 
lakosság közérdekében nagyobb komfort érzetet kellene adni.  
Tudom, hogy megszorítások köteleznek, de akkor minden intézményt egyformán érintsen. A 
pályázat benyújtásainak része, hogy elfogadott költségvetéssel lehet csak, prioritást kellene, 
hogy élvezzen. Módosító indítványom, hogy a 7. pontról külön szavazzunk. Csoportban nem 
tudom elfogadni. 
 
Nagy Sándor 
 
Ha ki akar emelni valamit, akkor azt tegye meg. Fogalmazza meg a módosító javaslatát.  
 
Galambos János 
 
A sport koncepcióval kapcsolatban örülök neki, hogy van. De hányan tudnak erről. Ha ezt az 
előző ciklusban elfogadták, akkor nem azért fogadták el, hogy legyen, hanem hogy az abban 
megfogalmazottak hogyan teljesüljenek. Azt sem tudom, hogy mik vannak abban újfehértó 
sport életével kapcsolatban megfogalmazva. A 2006. évi munkatervben sem szerepel. Jó 
lenne, ezzel foglalkozni. Megtekintheti bárki. De eddig nem tudtam, hogy van. A módosító 
javaslatommal kapcsolatban, nem azt nézem, hogy minek felel meg, hanem mi a célja. Arra 
vonatkozik, hogy a Városszépítők és a Város között létrejött egy szerződés, ebben különböző 
megfogalmazások vannak, ami áttekintésre szorul, mert olyan megfogalmazások vannak, 
melyek nem egyértelműek, a későbbiek során vitára adhatnak okot. A Pénzügyi Bizottság 
vizsgálja meg a tartalmát és egy kiegészítéssel, vagy javaslattal, állapodjon meg, hogy az 
elszámolás mire fog vonatkozni. Azért teszem ezt, mert a testület 4. alkalommal szavaz meg 
nagyobb összeget a Városszépítőknek. Ez nem tisztázott, hogy milyen formában kerüljön ez 
elszámolásra. Még javasolom, hogy a költségvetési tervezett-előirányzat közül vegye ki a 1 
millió forintot a Városszépítő Egyesülettől és pályázat útján, ha úgy döntenek a bizottságok 
juttassák el nekik és javasolom, hogy az I. világháborús emlékműnek az ápolása legyen 
finanszírozva ebből.  
 
Kovács Sándor 
 
Meg lehet nézni, hogy ebből az 1 millió forintot mire fordította az egyesület.  Nem értem a 
képviselő úr szándékát, ez az egyesület nem csak visz, hanem sportpályát épített, halastavat, 
teniszpályát, labdarúgás, kosárlabda rendezvényeket szervez, tömegsportok lebonyolításában 
vesz részt. Mindezért cserébe 2 ha terület fenntartásában vesz részt.   
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Tóth János 
 
Ebben a szabadidő parkban önkormányzati pénz és pályázati pénz is van, de amit 
megépítettünk az meg kell védeni.  
 
Galambos János 
 
Személyi érintettség kapcsán sajnálom, hogy rossz indulatúnak tekinti a képviselő úr a 
javaslatomat. Messzemenőkig elismerem a Kisrétkörön való tevékenységüket.  Az 
elszámolásával kapcsolatos szerződésmódosításra tettem javaslatot, ezt nem a költségvetési 
rendelet kapcsán, hanem pályázat útján nyerje el. Ha benyújtja a pályázatát én meg fogom 
szavazni. Ezt a többi civilszervezettel szemben diszkriminációnak tekintem, amellett hogy a 
Városszépítők Egyesület tevékenységét a városban elismerem. 
 
Papp Lászlóné 
 
Igaz az, hogy mennyire jó a Városszépítő Egyesület. Azért kértük, hogy pályázat alapján 
megkaphassa.  Miért nem lehet úgy érteni egy mondatot, ahogyan mondták. 
 
Gyermánné Szabó Katalin 
 
Úgy gondolom, hogy egyetlen civilszervezetnek sincs annyi kiadása, mint a Városszépítő 
Egyesületnek. A Kulturális Bizottság feladata, a Spot és a Kulturális alapra beérkezett 
pályázatok véleményezése. A pályázati keretben minimális ez az összeg. Amit a Városszépítő 
Egyesületnek meghatározunk feladatként az ehhez kevés.   
 
Papp Ferenc 
 
Látható, hogy mennyi a költségvetés, ehhez hozzátartozik, hogy milyen megszorításokat kell 
majd évközben az intézményeknek eszközölni.  
 
Nagy Sándor 
 
Kovács képviselő-társam megdöbbentésének adott hangot, hogy nem támogattam a 7 millió 
forintos igényét, de várom az ésszerű módosító javaslatot, hogy ez biztosítható legyen. Nem 
én fogom az igényét elutasítani, hanem a testület.  Nem fogok az 1 milliárdos pályázatra 
hivatkozni. Pappnénak a módosító indítványról szeretnék majd reagálni. Tóth Jánosnak a 
válaszom, hogy a realitások talaján meg kell maradni. Kötelező és nem kötelező feladatok 
ellátására kell odafigyelni. Galambos képviselő által elmondottakkal kapcsolatban, ezt bárki 
részéről napirendre lehet tűzni, még ebben a ciklusban lesz erre lehetősége. A módosító 
indítványokkal kapcsolatban az a javaslatom, hogy a Sport és Szabadidő Egyesület 
javaslatával kapcsolatban az előterjesztő szeretné támogatni olyan formában, hogy a rendelet-
tervezetet 5. § (10) bekezdésében az USE támogatását 250 e Ft-tal lecsökkentve és 
ugyanannyival a Szabadidő Egyesületet támogatását megemelve, ezt támogatom, így 7.750 e 
Ft-ot biztosít a labdarugó egyesület részére és 5.750 eFt-ot a Szabadidő Egyes részére. Pappné 
módosító javaslatát nem tudom előterjesztőként elfogadni ebben szavazni fogunk. Tóth János 
módosítóját is külön szavazunk. A harmadik módosító javaslat Galambos János részéről 
érkezett, ezt sem tudom támogatni. A 1. 3. módosító indítvány esetében ugyanaz a forrás 
került megfogalmazásra, ha az első megkapja a többséget, akkor a 3. esetben meg kell jelölni 
a forrást. Galambos módosító indítványát az írásost, előterjesztőként úgy tudom elfogadni, 
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hogy az általam beterjesztett határozat-tervezetben egy új pontban megfogalmazásra kerülne. 
Elfogadja-e Galambos úr ezt így? 
 
Galambos János 
 
Igen. 
 
Nagy Sándor 
 
Pappné módosító javaslatának lényege, hogy a Görög Katolikus Egyház részére 500 e Ft 
támogatás kerüljön ezt a Városszépítő Egyesülettől kerüljön átcsoportosításra. Ki az, aki 
elfogadja? 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, 5 ellenszavazattal, 5 tartózkodás mellett nem fogadta. 
el. 
 
Nagy Sándor 
Tóth János kérte, hogy a csomagból a 7. pont kerüljön ki és erről külön szavazzunk. Ennek 
kapcsán az előterjesztő által javasolttal szemben más javaslata a képviselő úrnak? Ha nincs Ki 
az, aki elfogadja az előterjesztő írásos javaslatát? 
 
A képviselő-testület 15 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül elfogadta, amit 
az előterjesztő javasolt. 
 
Nagy Sándor 
 
Galambos Jánosnak módosító indítványa arra vonatkozott, hogy a  Városszépítő Egyesülettől 
1.millió forintot  zárol és azt az I. világháborús emlékmű karbantartására, gondozására 
fordítja. Ki az, aki a javaslatot elfogadja? 
 
A képviselő-testület a javaslatot 6 igen szavazattal, 6 ellenszavazattal, 5 tartózkodással nem 
támogatta.  
 
Nagy Sándor 
A 4. napirendhez kapcsolódóan nem hangzott el módosító indítvány, Ki az, aki elfogadja a 
határozat-tervezetet? 
 
Tóth András 
 
Mi van akkor, ha nem kap többséget az előterjesztő által javasolt határozat-tervezet a 
többletigény kapcsán. Majd ha a képviselő-testület eldöntötte, hogy mégis szeretné ezt az 
összeget, akkor majd rá érünk gondolkodni, hogy hogyan.   
 
Nagy Sándor 
Nem értem, amit képviselő úr mond. Előterjesztőként a 4. napirendi kapcsán tettem fel a 
szavazást, a beérkezett pótigényről. Szavazás közben jelezte Kovács képviselő, hogy kerüljön 
a költségvetési rendeletbe ez az összeg amit mondott, de az a gondom, hogy nem módosító 
indítványként fogalmazta meg.  
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Tóth András 
 
Ügyrendiben kér szót.  
 
Szavazhatunk a költségvetési rendeletről, következő költségvetési rendeletnél majd a 
forrásmegjelölésről gondoskodunk. Nem látom szükségesnek, hogy a költségvetési rendelet 
elbírálása előtt tegyük meg a pótigényt. Sokszor volt már, hogy kötelezettséget vállaltunk és 
majd a forrást a későbbiek során határoztuk meg. Tanácsolom polgármester úrnak, hogy 
fogadja meg ezt.  
 
Nagy Sándor 
 
Ügyrendi javaslatként elfogadom, hogy mégis a 3. napirendi pontról legyen végszavazás és 
azt követően a 4. napirendről legyen végszavazás. Ki az, aki elfogadja, hogy a 3. napirendi 
pontról legyen meg a végszavazás? 
 
A képviselő-testület az ügyrendi javaslatot 17 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül egyhangúlag elfogadta. 
 
Nagy Sándor 
Ki az, aki a 2006. évi költségvetési rendelet-tervezetet a befogadott módosítási javaslatokkal 
együtt elfogadja? 
 
A képviselő-testület a 2006. évi költségvetési rendelet-tervezetet a módosításokkal együtt 14 
igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, 2 tartózkodással elfogadta és az alábbi rendeletet alkotta 
meg:  
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ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 
3/2006. (II. 15.) VKT 

 
r e n d e l e t e 

 
Újfehértó Város Önkormányzatának  2006. évi költségvetéséről és a költségvetés 

vitelének szabályairól 
 
 
A KÉPVISELŐ-TESTÜLET  
 
az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 
(továbbiakban  ÁHT. ) 65. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján 
Újfehértó Város 2006. évi költségvetésről és a költségvetés vitelének 
szabályairól a következő rendeletet alkotja: 
 

I. Fejezet 
A 2006. évi költségvetés vitelének szabályai 

 
A rendelet hatálya 

 
1.§. 

 
A rendelet hatálya a Képviselőtestületre, annak bizottságaira, a polgármesteri 
hivatalra és az önkormányzat által fenntartott költségvetési intézményekre 
terjed ki. 

 
A költségvetés címrendje 

 
2. §. 

 
(1) Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 67. §. foglaltak 
alapján állapítja meg az önkormányzat költségvetésének címrendjét.   
 
(2) Az önálló- és részben önálló gazdálkodási jogkörrel felruházott 
költségvetési szervek, valamint a polgármesteri hivatal külön - külön alkotnak 
egy - egy címet.  Ezeket a költségvetési rendelet 10. számú melléklete 
tartalmazza. 

 
A költségvetés bevételei és kiadásai 

3. §. 
 

A Képviselő-testület a  2006. évi költségvetését  
     

 2.261.917 eFt. bevétellel 
    2.792.649 eFt. kiadással  
       530.732 eFt hitellel 
 
az 1. számú melléklet szerinti részletezéssel állapítja meg. 
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A bevételek forrás összetétele: 

 
eFt 

Intézményi üzemeltetési bevételek 60.698 
Önkormányzatok sajátos bevételei 665.724 
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 86.000 
Normatív állami hozzájárulás 901.446 
Támogatás értékű bevételek 548.049 
Hitel (forrás kiegészítésre önhibáján kívüli, 
forráshiányos önkormányzati. támogatási 
kérelem) 
Fejlesztési célú hitel 

 
519.732 

 
11.000 

 
 

4. §. 
 

(1) Az önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények bevételeit és 
kiadásait, az éves átlagos állományi létszámát az alábbiak szerinti 

 
eFt 

Közalkalmazotti létszám 344 fő 
Köztisztviselői létszám 51 fő 
Fizikai foglalkoztatott létszám 4 fő 
Személyi jellegű kiadás 950.435 
Munkaadói járulékok 295.566 
Dologi kiadás 629.842 
Támogatás értékű kiadás (működési célú) 47.000 
Beruházási, felhalmozási kiadások 559.424 
Felújítások 16.166 
Támogatás értékű kiadás (felhalmozási 
célú) 

12.000 

Általános tartalék 40.000 
Céltartalék 7.350 
Államháztartási tartalék 2.720 
Ellátottak pénzbeli juttatásai 45.746 
Hiteltörlesztés 186.400 

 
 

fő összegekkel hagyja jóvá. 
 
(2) A Polgármesteri Hivatal és a hozzátartozó intézményeinek valamint az 
Általános és Művészeti Iskola és hozzátartozó intézményeinek bevételi 
előirányzatait a 3. sz. melléklet tartalmazza. 

 
(3) A Polgármesteri Hivatal és a hozzátartozó intézményeinek kiadási 
előirányzatait a 4.- 4/a. sz. melléklet szerint az Általános és Művészeti Iskola 
és a  hozzátartozó intézményeinek kiadási előirányzatait az 5. sz. melléklet 
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tartalmazza. Az intézményenkénti létszámokat a 6. sz. melléklet szerint 
állapítja meg. 
 
 
(4) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felhalmozási kiadásokat 
feladatonként a 7. sz. melléklet tartalmazza.    
 
(5) A 2006. évi költségvetés finanszírozási tervét a 8. sz. melléklet szerint, a 
többéves kihatással járó kötelezettségvállalások részletes bemutatását a 9. 
számú melléklet tartalmazza. 
 
(6) Képviselő-testület a költségvetési évet követő 2 év várható előirányzatait a 
11. számú mellékletben foglaltak szerint állapítja meg. 
 

5.§. 
 

(1) A Képviselő-testület az Újfehértó Város Tehetséges Fiataljainak 
támogatásáról szóló 3/2004.(II.02.) VKT számú rendelet 3.§. (2) 
bekezdésében megjelölt keretösszeget 500 eFt-ban határozza meg. A 
felhasználás csak a rendelet módosítását követően, július 01-től történhet. 

 
(2) Az első lakáshoz jutók támogatására meghatározott keretösszeget 12.000 

eFt-ban határozza meg, melynek felhasználása külön rendeletben kerül 
szabályozásra 

 
(3) Helyi közforgalmú tömegközlekedés működtetéséhez 14.000 eFt összeget 

határoz meg. 
 

(4) Az Újfehértói Polgárőrség részére 700 eFt, a Mályváskerti Polgárőrség 
részére 500 eFt támogatást biztosít működési költségeihez. 

 
(5)  A Görög Katolikus-, a Római Katolikus-, Református Egyházközségek 

részére 200-200 eFt összesen 600 eFt támogatást biztosít működési 
költségeikre. A Görög Katolikus Egyházközség részére további 200 eFt 
támogatást biztosít a hitelek visszafizetésének teljesítéséhez.  

 
(6) A Köztestületi Tűzoltóság működési kiadásaihoz 9.500 eFt támogatást 

biztosít.  
 

(7) A Városszépítő Újfehértóiak Egyesülete részére a Kisrétkör folyamatos 
karbantartásához 1.000 eFt támogatást biztosít.  

 
(8) A helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről 

szóló 4/2004.(II.05.) VKT rendelet 6.§. (1) bekezdése szerinti 
támogatásra szolgáló keretösszeget 5.000 eFt-ban határozza meg. 

 
(9) Az újfehértói rászoruló lakosok támogatási igényeinek zavartalan 

teljesítéséhez a RÉS Közalapítvány részére 100 eFt támogatást biztosít  
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(10) Az Újfehértói Sport Egyesület részére 7.750 eFt-ot, az Újfehértói Városi 
Sport és Szabadidő Egyesület részére 5.750 eFt támogatást közvetlenül 
az egyesületek működő szakágai által használt létesítményeinek 
fenntartására, az utaztatások szervezésére és a szükséges sporteszközök 
beszerzésére, valamint utánpótlás nevelésére biztosít. 

 
 

(11) A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői állományából 1 fő 
korengedményes nyugdíjazásához hozzájárul. Az Sz-Sz-B. Megyei 
Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság által hozott határozat alapján a 
köztisztviselőt megillető korengedményes nyugdíj összegét 2007. 
augusztus 29-ig átvállalja. 2006. évben 1.410 eFt-ot,  2007. évre esedékes 
1.120 eFt egy összegben a megjelölt időpontokban átutal az Igazgatóság 
részére. 

 
6.§. 

 
(1) A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési Tanács által 

meghirdetett a leghátrányosabb helyzetű kistérségek felzárkóztatásának 
támogatására szolgáló decentralizált helyi önkormányzati fejlesztési 
programra (KIFET) az Újfehértó Petőfi u. 269 hrsz alatti Egészségügyi 
Centrum építése céljából                       benyújtandó pályázathoz 
szükséges saját forrást a Polgármesteri Hivatal költségvetésében 10.058 
eFt összegben, önkormányzati fejlesztési forrásból biztosít. 

 
(2) A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési Tanács által 

meghirdetett a leghátrányosabb helyzetű kistérségek felzárkóztatásának 
támogatására szolgáló decentralizált helyi önkormányzati fejlesztési 
programra (KIFET) az Újfehértó Bartók Béla u. 274/4 hrsz alatti orvosi 
Rendelő rekonstrukciójára benyújtandó pályázathoz szükséges saját 
forrást a Polgármesteri Hivatal költségvetésében 8.281eFt összegben, 
önkormányzati fejlesztési forrásból biztosít.    

 
(3) Az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács által meghirdetett a 

decentralizált területi – és régiófejlesztési célelőirányzatra (TRFC) az 
Újfehértó Százados u. 21. sz. 3890/1 hrsz alatti általános iskola 
Mentőállomássá történő átalakítási munkáira benyújtandó pályázathoz 
szükséges saját forrást a Polgármesteri Hivatal költségvetésében 5.520 
eFt összegben, önkormányzati fejlesztési forrásból biztosít. 

 
(4) Az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács által meghirdetett a 

decentralizált területi – és régiófejlesztési célelőirányzatra (TRFC) 
Ökofesztivál, kiállítás és vásár megszervezésére benyújtandó pályázathoz 
szükséges saját forrást az Újfehértó Városi Könyvtár és Művelődési 
Központ költségvetésében 800 eFt összegben biztosít. 

 
A költségvetés végrehajtásának szabályai 

 
7.§. 
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 (1) A 3. §.-ban kimutatott forráshiány részbeni fedezetének megteremtése 
érdekében a polgármesteri hivatal elkészíti az önhibáján kívül hátrányos 
helyzetbe jutott önkormányzati kiegészítő támogatás benyújtásához szükséges 
igénybejelentést. 

 
(2) A (1) bekezdés szerinti intézkedések megtételéről, a támogatási igény 
kimunkálásáról és határidőben történő benyújtásáról, valamint az előző évi 
ÖNHIKI-s támogatási összeg 70 %-ának megfelelő előleg igényléséről a 
polgármester gondoskodik.    
 
 (3) A céltartalék címén tervezett összegből 7.100 eFt összeg különböző 
célokra történő felhasználására a polgármester jogosult. A felhasználható 
tartalékból nem teljesíthető alapítványok, társadalmi szervezetek támogatása, 
intézményi működtetést szolgáló kifizetés, szociális igények kielégítése.  

 
8. §.  

 
(1) Valamennyi középiskolai végzettségű köztisztviselőnek a Köztisztviselők 
jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. tv. 44/A §. (2) meghatározott 
illetménykiegészítés került megállapításra. 
 
(2) Elismerve az önkormányzat intézményében foglalkoztatott azon személyek 
munkáját, akik az adott intézményben 10, 20, 30 éves folyamatos 
foglalkoztatási jogviszonyban állnak - 2006. január 1. december 31. között 
töltik be a 10, 20, 30 éves munkaviszonyt - 20-, 40-, 60.000 Ft - nettó összegű 
jutalom kifizetését engedélyezi.   

 
(3.) Az önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények és a polgármesteri 
hivatal főfoglalkozású dolgozói részére étkezőhelyi vendéglátás 
igénybevételéhez 8000 Ft/hó támogatást ill. fogyasztásra készétel vásárlására 
jogosító utalvány formájában 4000 Ft /hó támogatást állapít meg, a bérnek 
pénzintézetnél nyitott bankszámlára utalásából adódó többletköltségek közül 
2000 Ft/év kerül megtérítésre.    
 
(4) Az intézményekben foglalkoztatott határozatlan – kivéve a GYED, GYES-
en, 30 napot meghaladó fizetés nélküli szabadságon lévők - ill. határozott időre 
/legalább 8 hónap/ szóló jelenlegi munkáltatónál közalkalmazotti 
jogviszonnyal rendelkező valamennyi közalkalmazott részére 2006 évben 2 
alkalommal, alkalmanként 6- 6.000 Ft értékű vásárlási utalvány adható. Első 
alkalommal június hónapban, második alkalommal december hónapban 
kerülhet sor az utalványok átadására.   
 
(5) A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 1. számú 
melléklet 8.34 pontjában meghatározott juttatás összege havonta 1.440 Ft. 
  

9.§. 
 

(1) Az intézmények részére engedélyezett létszámot és személyi juttatások 
előirányzatát évközben csak a Képviselő testület módosíthat. 
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(2) Az önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények a rendeletben 
megállapított bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői 
előirányzat felhasználási jogkörrel rendelkeznek. A jóváhagyott bevételi 
előirányzatain felüli többletbevétele terhére csak a forrásképződés mértékének, 
illetve ütemének figyelembevételével és az intézmény biztonságos 
működésének szem előtt tartásával - a pót előirányzati kérelem jóváhagyását 
követően – vállalhatnak kötelezettséget. Az intézmény a dologi kiadások között 
hajthat végre átcsoportosításokat. 
 
(3) A  megállapított kiadások főösszege csak a Képviselő-testület 
jóváhagyásával módosulhat. 
 
(4) A részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv előirányzatainak 
megváltoztatását, csak a meghatározott pénzügyi- gazdasági feladatainak 
ellátását végző, önállóan gazdálkodó költségvetési szerv vezetője által  
kezdeményezheti a Képviselő-testületnél.  

 
(5.) Az intézmények közötti feladatváltozást vagy bármely ok miatti 
átcsoportosítást csak a Képviselő testület engedélyezhet. 
 
(6.) Az önkormányzat irányítása alá tartozó intézményhez önkormányzati 
biztos kirendelését rendeli el akkor, ha az intézmény 30 napon túli tartozás 
állományának mértéke eléri az éves eredeti előirányzatának 10 %-át, és e 
tartozását 1 hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani.  

 
(7.) Valamennyi önállóan gazdálkodó költségvetési szerv köteles a 
gazdálkodás vitelét meghatározó szabályzatot a mindenkor érvényes központi 
szabályozás figyelembevételével elkészíteni, illetve a szükséges módosításokat 
végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságokért a felelősség a mindenkori 
intézményvezetőt terheli.   
          

10. §. 
 

Az önálló gazdálkodási jogkörrel felruházott költségvetési szervek kötelesek 
saját hatáskörükben kialakított számviteli rendjüket - a jegyző által 
meghatározott módon - számviteli politikájukban és számlarendjükben 
rögzíteni. 

 
Létszámváltozással kapcsolatos döntések 

 
11. §. 

  
(1) A BZSE Gimnázium és Szakképző Iskola engedélyezett 32 fő szakmai 
létszáma 2 fővel emelkedik 2006. január 01-től.  

 
12. §. 

 
Vegyes rendelkezések 
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(1.) Az önkormányzati vagyonáról és a vagyonnal kapcsolatos tulajdonosi 
jog(2) ok gyakorlásáról szóló módosított 25/2003. (X.31.) VKT rendelet az 
alábbi 5/A .§.-al egészül ki: 

  5/A. §. 
  

Elővásárlási jog alapján szerzett vagyon 
  

(1) E rendelet rendelkezései szerint kell eljárni azoknál az önkormányzati 
ingatlanok hasznosításánál is, amelyek – ide érte a bírósági 
végrehajtáshoz kapcsolódó ingatlan-végrehajtás alá vont ingatlanokat 
is – elővásárlási jog alapján kerülnek önkormányzati tulajdonba 

(2) A Képviselő-testület minősített többségű határozatával rendelkezik 
arról, hogy kíván-e élni azon ingatlan elővásárlási jogával, amely 
külön hrsz-on szereplő, 1/1 tulajdoni arányban lévő, azonnal 
beköltözhető és birtokba vehető.   

 
 (2.) a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 
4/2004.(II.05.) VKT rendelet 8. §. (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés 
lép: 

 
(1) Az önszerveződő közösségek pénzügyi támogatása (továbbiakban: 

pénzügyi támogatás) iránti pályázatokat írásban, az 1. számú 
mellékletben szereplő Pályázati Adatlap-on a Polgármesteri Hivatalhoz 
kell benyújtani a tárgyév március 15. napját – pályázati időszak kezdő 
napja – követő 30 napon belül. 

 
Záró rendelkezések 

 
(1.) E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.  
(2.) Ezen rendelet hatályba lépésével egy időben Újfehértó Város 
Önkormányzatának sporttal kapcsolatos feladatiról és azok finanszírozásáról 
szóló 16/2001.(XI.01.) VKT számú rendelet és ezen rendeletet módosító a 
helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 
4/2004.(II.05.) VKT rendelet 17. §. (2), (3) bekezdése hatályát veszti. 
 
Újfehértó, 2006. február 14. 
 
 

Nagy Sándor                             dr. Mátyás B. Szabolcs 
polgármester        j e g y z ő 
 
A rendeletet kihirdettem: 
 
Újfehértó, 2006. február 15-én 
            dr. Mátyás B. Szabolcs  
             j e g y z ő 
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1. számú melléklet 
                                            a 3./2006. ( II. 15. ) 

                                                                                                   VKT.  rendelethez 
 
 

Újfehértó Város Önkormányzat 2006. évi 
költségvetésének mérlege 

 
 

                                                         eFt-ban 
 

B E V É T E L E K 
 

 2006. évi  
előirányzat  

 
K I A D Á S O K 

 
2006. évi  

előirányzat  
 

 
I. Működési bevételek 
 
1.Intézményi műk. bevételek 
 
2.Önkorm. sajátos  bevételek 
- Helyi adók 
- Átengedett központi adók 
- Egyéb sajátos bevételek 
 
 
II. Támogatások. 
 
1. Önkorm. költségvetési  támogatás 
 
- Normatív támogatások 
- Normatív kötött támogatások 
 
 
III. Felhalm. és tőke jell. bev. 
 
1.Önkorm,sajátos felhalm. és  tőkebevételei 
- Ingatlanértékesítés bevétele 
 
IV. Támogatás értékű bevételek 
 
1. Működési célú OEP-től  
2. Felhalmozási célú  
    
V. Hitelek 
 

1. Működési célú hitel 
2. Fejlesztési célú hitel 

  
 
 

60.698

665.724
75.700

582.824
7.200

901.446

887.144
14.302

86.000

86.000

548.049

30.000
518.049

519.732
11.000

 
I. Intézményi műk. kiadások  
   
- Személyi juttatások 
- TB. és eü. hozzájár. 
- Támogatás értékű kiadás, 
  egyéb támogatás 
- Ellátottak pénzbeni juttatásai 
- Dologi kiadások 
 
 
II. Felhalmozási  kiadások 
 
- Támogatás értékű kiadás   
(felhalmozási célra)  
- Fejlesztési kiadások  
- Felújítások 
- Részvény 
- Beruh.-sal kapcs.ÁFA befizetés 
 
III. Hitel  törlesztés 
 
-  Fejlesztési hitel tőketörlesztés 
-  Fejlesztési hitel kamata 
-  Működési célú hitel    
   tőketörlesztés 
-  Működési célú hitel kamata 
   (éven belüli működési  és    
    folyószámla hitel kamata) 
 
 
 
IV Tartalék 
 
- Céltartalék 
- Államháztartási tartalék 
- Általános tartalék 
  

1.968.589

950.435
295.566

47.000
45.746

629.842

587.590

12.000

534.922
16.166

500
24.002

186.400

27.900
21.643

119.000

17.857

50.070

7.350
2.720

40.000

 
Ö S S Z E S E N :  

 
2.792.649

 
Ö S S Z E S E N : 2.792.649
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 2.számú melléklet 
                                                                                                       a 3./2006. ( II. 15.) 
                                                                                                      VKT.  rendelethez 

 
 

K I  M U T A T Á S  
 

a normatív állami támogatás bevételei 
2006. év 

 
 

                    eFt-ban 
J o g c í m  Mutató Normatíva 

Ft/mutató 
Normatív 

állami 
hozzájár. 

2006 
Telep.igazg.,kommun. és sport felad.-ra 13.838 1.400 19.373 
Lakott külterülettel kapcs.felad.-ok 231 3.800 878 
Tömegközlekedési feladatok 13.838 515 7.126 
Körzeti igazgatási feladatok –Alap hozzájárulás 
                                             -Okmányirodák működéséhez 
 
                                             -Gyám és építésügyi felad-hoz 
                                             -Építésügyi igazgatási feladatok  

1 
15.075 

 
15.675 
15.675 

3.300.000 
450 Ft, de 

legalább 
6.000.000 Ft 

280 
146 

3.300 
6.784 

 
4.389 
2.288 

Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatl. 17.800 100 1.780 
Pénzbeni szociális juttatások   76.579 
Lakáshoz jutás feladatai   22.084 
Szociális étkeztetés 120 70.800 8.496 
Házi segítségnyújtás 30 104.800 3.144 
Ápolás, bentlakásos és átm.elhely.-t nyújtó szoc.intézm.-ben  17 730.000 12.410 
Gyermekek nappali ellátása 
-bölcsődében 
-ingyenes intézményi étkeztetés 

 
30 
12 

 
460.000 
50.000 

 
13.800 

600 
Óvodai nevelés 496 199.000 98.704 
Ált.iskolai oktatás alaphozzájárulás 1-4 o. 
                                                         5-8 o. 
                                                     9-13 évf. 
Iskolai szakképzés(szakmai,elméleti képzés) 
                              (szakmai gyakorlati képzés)    1 évf. 
                                                                          záró évf. 

750 
825 
355 
15 
12 
3 

204.000 
212.000 
262.000 
210.000 
156.800 
67.200 

153.000 
174.900 
93.010 
3.150 
1.882 

202 
Gyógyped.nevelés alap hozzájár. óvodában 
                                                       1-4 o.  
                                                        5-8 o. 

4 
17 
25 

464.000 
464.000 
464.000 

1.856 
7.888 

11.600 
Alapfokú művészetoktatás – zeneművészeti ág 
                                            - tánc, báb 

171 
542 

105.000 
59.000 

17.955 
31.978 

Kollégiumi ellátás középfokú okt.-ban résztvevő 29 318.000 9.222 
Hozzájárulás közoktatási feladatokhoz 
-Ált.iskolai napk. vagy tanulószobai foglalkoztatás 
-Hozzájárulás pedagógia szakmai szolg.igénybev.-hez 

 
460 

2.487 

 
23.000 

720 

 
10.580 
1.791 

Egyéb hozzáj.közokt.intézm.fenntartó önk.-ok feladat ellát.-hoz 
-Óvodások 
-1-4 évfolyam 
-5-8 évfolyam 
-9-13 évfolyam 
-Szakképzési évfolyamon tanulók 

 
5 

19 
22 
11 
2 

 
15.000 
15.000 
15.000 
15.000 
15.000 

 
75 

285 
330 
165 
30 
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                                                                                                                                                                                   eFtt-ban 
Gyermek és ifjúságvéd-mel összefüggő feladatok, szolg.-ok 
50 %-os kedv.óvodások      
                                             1-4 évfolyam 
                                             5-8 évfolyam 
                                             9-13 évfolyam 
                                             kollégisták 
100 %-os kedv.óvodások      
                                            1-4 évfolyam 
Tanulók ingy.tankönyvellát.  1-4 évfolyam 
                                             5-8 évfolyam 
                                             9-13 éfvolyam 
                                             szakképz. nappali évf.-on tanulók    
 

33
115
230
15
12

224
380
536
612
235

5

 
55.000 
55.000 
55.000 
55.000 
55.000 
55.000 
55.000 
10.000 
10.000 
10.000 
10.000 

 

1.815
6.325

12.650
825
660

12.320
20.900
5.360
6.120
2.350

50

Helyi közműv. és közgyűjt.feladatok 13.838 1.166 16.135
Normatív felhasználási támogatás összesen:    887.144
Ped.szakvizsga és továbbképzés támogatás 211 11.700 2.469
Pedagógiai szakszolgálat 5 1.020 5.100
Szoc. továbbképzés és szakvizsga 27 9.400 254
Önk.-ok által szervezett közcélú foglalkoztatás támogatása  6.479
II. Normatív kötött felhaszn.  Tám. összesen  14.302
I-II. Ö s s z e s e n :   901.446
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           3. sz. melléklet 
a 3/2006. ( II. 15. )   VKT 
rendelethez 

 
2006 

 évi intézményi bevételi előirányzatok 
                                       
                eFt-ban 

M  e  g  n  e  v  e  z  é  s 2006 évi előirányzat 
  

Polgármesteri Hivatal 
 
  I. Működési bevételek 
    1. Intézményi működési bevételek 
    2. Önkormányzat sajátos működési  bevételei 

- Helyi adók 
- Átengedett központi adók 
- Egyéb sajátos bevételek 

 
   II.Támogatások 
1. Önkormányzat költségvetési támogatása 
- Normatív támogatások 
- Normatív kötött felhasználású támogatások 

 
   III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 
1. Önkormányzat sajátos felhalmozási  és  tőkejellegű bevételek 

 
  IV. Támogatás értékű bevételek 
  1.Működési célú pénzeszközök  
  2.Felhalmozási célú pénzeszközök 
 
  V. Hitelek 
  1.  Működési célú hitel 
  2. Fejlesztési célú hitel 
 
Városi  Bölcsőde 

  I. Működési bevételek 
 1. Intézményi működési bevételek 
 
Városi  Könyvtár és  Művelődési  Központ 
  I. Működési bevételek 
 1. Intézményi működési bevételek 
 
 Múzeum 
  I. Működési bevételek 
 1. Intézményi működési bevételek 

 Idősek Klubja 
  I. Működési bevételek 
 1. Intézményi működési bevételek 
 
Általános és Művészet i Iskola 
  I. Működési bevételek 
 1. Intézményi működési bevételek 
 
II. támogatás értékű bevételek 
Fejlesztési célú  

 

12.162
665.724
75.700

582.824
7.200

901.446
887.144
14.302

86.000

30.000
498.849

519.732
11.000

992

2.000

50

12.888

32.606

19.200

 



                                                                                                                                                                                                                                 4. számú melléklet  
                                                                                                                                                                                                          a 3/2005./2006. (II. 
15.) 
                                                                                                                                                                                                             VKT. rendelethez 
 

Polgármesteri Hivatal és a hozzá tartozó részben önálló intézmények kiemelt kiadási előirányzatai 2006-ben  
                                                                                                                                                                                                                                                                               eFt-
ban 

Megnevezés   Személyi
jellegű juttatás  

 Munkaadókat 
terhelő 

járulékok 

Dologi 
kiadások 

Támogatás 
értékű 
kiadás 

Hitel 
kiadások 

Tartalék Ellátottak
pénzbeni 
juttatásai 

Felhalmozási 
kiadások  

Összesen 

Önkormányzati igazg. tevékenység 
-Polgármesteri Hivatal köztisztv.,        
  ügykezelők, és fizikai alkalmazottak   
  személyi juttatásai 
-Önkormányzati képviselők és biz.tagok  
  tiszteletdíja 

 
 
 

165.881 
 

36.630 

 
 
 

48.160 
 

10.851 

 
 
 

129.171 
 

400 

 
 
 

59.000 
 

- 

 
 
 

67.400 
 

- 

 
 
 

50.070 
 

- 

 
 
 

- 
 

- 

 
 
 

537.290 
 

- 

 
 
 

1.056.972 
 

47.881 
Területi körzeti igazgatási szervek 
tevékenysége  

 
4.000 

 
1.210 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
5.210 

Város és községgazdálkodás 
-Útalapkészítésre  

7.500         3.629 143.822
18.000 

- - - - - 154.951
18.000 

Temető üzemeltetés          - - - - - - - - -
Finanszírozási műveletek         - - - - 119.000 - - - 119.000
Rendszeres és eseti pénzbeni ellátások  

- 
 

906 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

45.746 
 

- 
 

46.652 
Bölcsőde           17.909 5.549 7.585 - - - - - 31.043
Városi Könyvtár és Műv. Központ          11.010 3.443 18.405 - - - - - 32.858
Városi Múzeum 4.571         1.370 3.148 - - - - - 9.089
Családsegítő Szolgálat          15.543 4.966 3.550 - - - - - 24.059
Átmeneti ellátást bizt.idősek klubja 
-Házi segítségnyújtás 
-Szociális étkeztetés 
-Támogató Szolgálat 

15.233 
6.078 

- 
4.186 

4.808 
1.870 

- 
1.278 

9.929 
382 

8.617 
1.026 

- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 

300 

29.970 
8.330 
8.617 
6.790 

TB által finanszírozott  
-Védőnői szolgálat 
-Eü. Egyéb ellátás 

 
14.479 
6.454 

 
4.524 
2.008 

 
5.191 

24.910 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
200 

- 

 
24.394 
33.372 

Ö s s z e s e n  309.474 94.572 374.136 59.000 186.400 50.070 45.746 537.790 1.657.188 
 



4/a.sz.melléklet 
                3/2006. (II. 15.) 
                VKT rendelethez 

 
 

Az önkormányzat rendszeres és eseti 
pénzbeni ellátások 2006 évi kiadási 

előirányzatai 
      
 
 

                               eFt-ban 
 

Előirányzat megnevezése 
 

2006.évi 
összeg 

 
 
 
Rendszeres gyermekvédelmi támogatás 
 
Időskorúak járadéka 
 
Aktívkorúak rendszeres szociális segélye 
 
Ápolási díj 
 
Átmeneti (krízis) segély 
 
Temetési segély 
 
Köztemetés 
 
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 
 
Méltányossági közgyógyellátás 
 
Helyi tömegközlekedési támogatás 
 
Szilárdhulladék közszolgáltatási díjkedvezmény 
 
Lakásfenntartási támogatás 
 
Lakbértámogatás 

 
 

230 
 

1.169 
 

4.235 
 

5.031 
 

2.000 
 

1.500 
 

600 
 

3.000 
 

5.481 
 

6.500 
 

9.000 
 

6.900 
 

100 
 

 
Ö   s   s   z   e   s   e  n : 
 

 
45.746 
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                                                                                                                             5. számú melléklet 
                                                                                                                              a 3/2006. (II. 15. )                                                                            
          VKT. rendelethez 
  
 
 

Az Általános és Művészeti Iskola, valamint  
a hozzátartozó intézmények 
 2006. évi működési kiadásai 

 
 
 
                                                                                                                                          eFt-ban 

Intézmény megnevezése Személyi 
juttatás 

Járulékok Dologi 
kiadások 

2006.évi 
kiadások 
 összesen 

Általános és Művészeti iskola 
 

    

Iskolai oktatás szakmai 307.017  95.027 -   402.044 
Napközi és tanulószobai oktatás   44.024   15.360               -      59.384 
Pedagógiai szakszolgálat 9.515 3.045 - 12.560 
Óvodai étkeztetés   15.522     4.856       23.265      43.643 
Iskolai étkeztetés   35.761     11.196       82.870    129.827 
Intézményi vagyon működtetetés   21.618   6.978       94.609    123.205 
Hivatali étkeztetés           -           -       11.650      11.650 
     
Összesen: 433.457 136.462     212.394   782.313 
     
Lengyel Laura Óvoda 
 

    

Óvodai ellátás szakmai 112.368   33.177 -      145.545 
Intézményi vagyon működtetés     1.288     415       17.820      19.523 
     
Összesen: 113.656   33.592       17.820    165.068 
     
BZSE Gim. és Szakképző Iskola 
 

    

Középfokú oktatás szakmai   88.539  29.239        -   117.778 
Diákotthoni ellátás szakmai 4.117      1.320  -     5.437 
Intézményi vagyon működtetés 1.192     381       25.492     27.065 
     
Összesen:   93.848 30.940       25.492   150.280 
     
Mindösszesen: 640.961 200.994     255.706 1.097.661 
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                         6. sz. melléklet  
                                                                                                                    a 3/2006.(II. 15.)                                                               
                                                                                                                VKT rendelethez. 
 

K I M U T A T Á S  
 

az intézmények és a Polgármesteri Hivatal 2006. évi engedélyezett létszámáról   
      

 
Intézmény megnevezése 2005. évi záró 

létszám 
01.01-i 

változás 
+   - 

Változás 
utáni 

létszám 
összesen 

Bölcsőde 13  13 
Lengyel Laura Óvoda 55  55 
Int.vagyon műk.Óvoda 1  1 
Lengyel Laura Óvoda Össz. 56  56 
Ált. és Művészeti Iskola 118  118 
Napközi és tanulószoba 17  17 
Intézményi vagyon 15  15 
Óvodai és iskolai étkeztetés 44  44 
Pedagógiai szakszolgálat 5  5 
Ált. és Művészeti Isk. össz. 199  199 
Városi Könyvtár és Műv.Központ 4  4 
Múzeum 2  2 
Családsegítő  Szolg. szakmai 7  7 
Családsegítő Szolg. technikai --  -- 
Családsegítő Szsolgálat Össz. 7  7 
Házi segítségnyújtás 5  5 
Átm.elhelyezést bizt. 7  7 
Egyéb szoc. Szolgáltatás  
( támogató szolgálat )  

-- +4 4 

Idősek Klubja Összesen 12 +4 16 
TB által finanszírozott 
- Védőnői szolgálat 

 
7 

  
7 

- Ügyeleti szolgálat --  -- 
- Eü-i ell.egyéb felad. 3  3 
TB finanszírozott összesen 10  10 
Középfokú oktatás 32 +2 34 
Intézményi vagyon -- +1 1 
Szervezett étkeztetés --  -- 
Diákotthoni ellátás 3 -1 2 
Kollégiumi étkeztetés --  -- 
BZSE Gimn. és Szakképző Iskola összesen  

35 
 

+2 
 

37 
Polgármesteri Hivatal 57  57 
Létszám mindösszesen 395 +6 401 
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                                              7. számú  melléklet 
         a 3/2006. (II. 15.) 
                                                      VKT rendelethez 
 
 

Az önkormányzat költségvetésében tervezett  
fejlesztési  kiadások 2006 évi előirányzata 

 
 

                                                                                                            eFt-ban 
 

M e g n e v e z é s  
 

 
2006. évi összeg 

 
Felhalmozási kiadások 
 
1. Polgármesteri Hivatal 
-  Bölcsőde rekonstrukció  
-  Balkányi út építése II. ütem 
-  Erkel Ferenc Tagiskola Információs-technológia      
fejlesztése 
- Egészségügyi Centrum építése    
- Orvosi rendelő rekonstrukciója 
- Mentőállomás kialakítása 
- eszközbeszerzés védőnői szolgálat, támogató 
szolgálat 

 
2.. Általános és Művészeti Iskola  
   - Mályváskerti tagiskola akadálymentesítése 
   - gépjármű vásárlás  
   - konyhák kialakítása 
 
Felújítások 
-  Városi Könyvtár és Művelődési Központ tetőfelújítás 
 
- Lengyel Laura Óvoda két csoport helység kialakítása 

 
 
 
 

121.416 
94.105 

 
53.514 
100.582 
82.807 
55.198 
     500 

     
 

26.800 
19.200 
   3.600 
    4.000 

 
 
 

5.166 
 

11.000 
 
 
 

Az Európai Uniós forrásokból finanszírozott programok bemutatása 
 

                            eFt-ban 
M e g n e v e z é s 

 
AVOP Sajáterő 

Alapból 
PHARE HEFOP Sajáterő Összesen 

Balkányi út útépítés II. ütem 79.989 8.470 -  5.646 94.105 
Bölcsőde rekonstrukció    113.002 8.414 121.416 
Erkel Ferenc Tagiskola 
Információs technológia 
fejlesztése 

 
- 

  
40.844 

  
12.670 

 
53.514 

Mályváskerti Tagiskola épületének 
akadálymentesítése 

 
- 

  
19.200 

  
 

 
19.200 

 
 
       
 
 
 
 



 
                                                                                                                                 8. számú melléklet 
                     a 3/2006. (II. 15.) 
                                                    VKT. rendeletéhez 
                                                                                                                                                                                                                                         
 

az önkormányzat 2006. évi előirányzat-felhasználási ütemterve 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            eFt-ban 
           M e g n e v e z é s 

 
Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November  December Összesen 

  Bevételek 
 

             

 
1. Intézm.műk. bevétel 

 
5.000 

 
5.020 

 
5.020 

 
5.040 

 
5.040 

 
5.020 

 
5.250 

 
5.040 

 
5.100 

 
5.080 

 
5.040 

 
5.048 

 
60.698 

 
2. Önkorm.saj.műk.bev.  

 
52.000 

 
53.000 

 
60.000 

 
54.000 

 
55.000 

 
55.100 

 
55.000 

 
56.000 

 
62.000 

 
55.000 

 
54.300 

 
54.324 

 
665.724 

 
3. Támogatás 

 
75.120 

 
75.120 

 
75.120 

 
75.120 

 
75.120 

 
75.120 

 
75.120 

 
75.120 

 
75.120 

 
75.120 

 
75.123 

 
75.123 

 
901.446 

 
4. Felhalm.és tőkej.bev. 

 
20.000 

 
- 

 
13.000 

 
35.000 

 
- 

 
5.000 

 
- 

 
5.000 

 
8.000 

 
- 

 
- 

 
- 

 
86.000 

 
5. Támogatás értékű bevétel 

 
- 

 
2.100 

 
- 

 
- 

 
40.000 

 
10.000 

 
30.000 

 
- 

 
90.000 

 
24.035 

 
70.914 

 
281.000 

 
548.049 

 
6. Hitelek 

 
29.480 

 
27.460 

 
30.922 

 
13.840 

 
43.040 

 
117.135 

 
11.030 

 
24140 

 
67.558 

 
108.765 

 
26.448 

 
30.914 

 
530.732 

 
Bevételek összesen  (1-6)  

 
181.600 

 
162.700 

 
184.062 

 
183.000 

 
218.200 

 
267.375 

 
176.400 

 
165.300 

 
307.778 

 
268.000 

 
231.825 

 
446.409 

 
2.792.649 

 
Kiadások 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
7.Működési kiadások  

 
162.600 

 
162.700 

 
162.600 

 
163.800 

 
164.200 

 
163.500 

 
165.200 

 
163.900 

 
165.200 

 
165.200 

 
165.200 

 
164.289 

 
1.968.589 

 
8. Felhalm. kiadások  

 
- 

 
- 

 
5.100 

 
19.200 

 
54.000 

 
94.000 

 
11.000 

 
- 

 
121.416 

 
- 

 
28.455 

 
254.419 

 
587.590 

 
9. Hitel törlesztés 

 
19.000 

 
- 

 
6.487 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
6587 

 
100.000 

 
- 

 
14.826 

 
146.900 

 
10.Hitel kamatai 

 
- 

 
- 

 
9.875 

 
- 

 
- 

 
9.875 

 
- 

 
- 

 
9.875 

 
- 

 
- 

 
9.875 

 
39.500 

 
11.Tartalék felhasználása 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
1.400 

 
4.700 

 
2.800 

 
38.170 

 
3.000 

 
50.070 

 
Kiadások összesen (7-11) 
 

 
181.600 

 
162.700 

 
184.062 

 
183.000 

 
218.200 

 
267.375 

 
176.400 

 
165.300 

 
307.778 

 
268.000 

 
231-825 

 
446.409 

 
2.792.649 
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      9. számú melléklet  

                                                                                                                                                                                                          a 3/2005./2006. (II. 
15.) 
                                                                                                                                                                                                             VKT. rendelethez 
 
 

Újfehértó város önkormányzatának 2006. évben fennálló  
fejlesztési hitel és támogatás állományának alakulása 

 
 

 
M   e   g   n   e  v  e  z  é  s  

 
2006. I. 01.  

 
Hiteltámogatás  

törlesztés 

 
2006. évi 

kamat 

 
2006. évi XII. 31. 

záró hitel állomány 
Hulladékátrakó állomás építése 
 

12.965 12.965 - - 

Tényfeltárás végzése Újfehértó város hulladékátrakó telepen 
  

101    101 - -

Debreceni úti iskola 10 tanteremmel történő bővítése 
 

41.720    5.960 3.938 35.760

Kökény úti iskola 
 

41.720    5.960 3.938 35.760

Jókai, Vörösmarty u. szilárdburkolattal történő ellátása 15.337 2.886 1.462 12.451 
 

55 lakás építéséhez fejlesztési célú hitel 
 

134.134    - 12.305 134.134

Ö s s z e s e n :  245.977 27.872 21.643 218.105 
 

 
 
 

                              



                                                                        10. számú melléklet 
        a 3/2006.( II. 15. ) 
        VKT  rendelethez 

 
 
 
 

Újfehértó Város Önkormányzata 2006. évi költségvetésének címrendje 
 
 
 
 

CÍm Alcím Elő- 
irány- 
zati 
csop. 

Kiemelt 
elő- 
irány- 
zat 

Al- 
cso- 
port 

Cím Alcím Elő- 
irány- 
zati 
csop. 

Kiemelt 
elő- 
irány- 
zat 

 2006. évi 
eredeti 
előirányzat 
(eFt) 
 

1 
 
 
 
2 
 
3 
 
 
 
 
 
4 
 
 
 
5 
 
 
 
6 
 
7 
 
 
 
8 
 
9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
1 
 
2 
 
1 
 
1 
 
 
2 
 
 
1 
 
2 
 
1 
 
2 
 
1 
 
1 
 
2 
 
1 
 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
 
 

 
 
1 
 
 
 
 
 
1 
2 
 
 
 
 
1 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 
 

 B ö l c s ő d e  
                Működési bevételek 
                                Alaptevékenység bevétele 
                  Önkormányzati támogatás 
Lengyel Laura Óvoda 
                 Önkorm. támogatás 
Általános és Művészeti Iskola 
                Működési bevételek 
                                 Alaptevékenység bevétele 
                                 Felhalmozási bevétel 
               Önkorm. támogatás 
                     fejlesztési célú 
Városi Könyvtár és Művelődési Központ 
                Működési bevételek 
                                  Alaptevékenység bevétele 
                Önkorm. támogatás 
M ú z e u m  
                Működési bevételek 
                                   Alaptevékenység bevétele 
                Önkorm. támogatás 
Családsegítő Szolgálat 
                 Önkorm. támogatás 
Átm.ellátást biztosító idősek klubja 
                 Működési bevételek 
                                    Alaptevékenység bevétele 
                  Önkorm. támogatás  
BZSE. Gimn. és Szakképző Iskola 
               Önkormányzati támogatás 
Polgármesteri Hivatal 
                Működési bevételek 
                Önkorm. sajátos műk.bevételei 
                Felhalm. és tőkejellegű bev. 
                Közp. kv.-i támogatás 
                Támogatás értékű bevételek 
                Hitel bevételek 
Mindösszesen 
                Működési bevétel 
                Önkormányzat sajátos műk.bevétele 
                Felhalm. és tőkejellegű bevétel 
                Közp.kv.-i támogatás 
                Támogatás értékű bevételek 
                Hitel bevételek 

31.043

992
30.051

165.068
165.068
820.113

32.606
19.200

757.307
11.000
32.858

2.000
30.858

9.089

50
9.039

24.059
24.059
53.707

12.888
40.819

150.280
150.280

12.162
665.724

86.000
901.446
528.849
530.732

2.792.649
60.698

665.724
86.000

901.446
548.049
530.732
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2 
CÍm Alcím Elő- 

irány- 
zati 
csop. 

Kiemelt 
elő- 
irány- 
zat 

Al- 
cso- 
port 

Cím Alcím Elő- 
irány- 
zati 
csop. 

Kiemelt 
előirány- 
zat 

 2006. évi 
eredeti 
előirányzat 
(eFt) 
 

1 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
5 
 
 
 
 
6 
 
 
 
 
 
7 
 
 
 
 
 
8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9 
 
 
 
 

  
1 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 
2 
3 
 
1 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 
2 
3 
 

 
 
1 
2 
3 
 
 
1 
2 
3 
 
 
 
1 
2 
3 
4 
 
 
1 
2 
3 
 
 
1 
2 
3 
 
 
1 
2 
3 
 
 
 
1 
2 
3 
4 
 
 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
 
 
 
 
1 
2 
3 
 
 
 
 
1 
2 
3 
4 
5 
6 

 B ö l c s ő d e  
                   Működési kiadások 
                                   Személyi jellegű kiadások 
                                   Munkaadót terhelő járulékok 
                                   Dologi jellegű kiadások 
Lengyel Laura Óvoda 
                   Működési kiadások 
                                   Személyi jellegű kiadások 
                                   Munkaadót terhelő járulékok 
                                   Dologi jellegű kiadások 
                                   
Általános és Művészeti Iskola 
                     Működési kiadások 
                                   Személyi jellegű kiadások 
                                   Munkaadót terhelő járulékok 
                                   Dologi jellegű kiadások 
                                   Fejlesztési kiadások 
Városi Könyvtár és Művelődési Központ 
                        Működési kiadások 
                                   Személyi jellegű kiadások 
                                   Munkaadót terhelő járulékok 
                                   Dologi jellegű kiadások 
M  ú z e u m  
                         Működési kiadások 
                                   Személyi jellegű kiadások 
                                   Munkaadót terhelő járulékok 
                                   Dologi jellegű kiadások 
Családsegítő Szolgálat 
                        Működési kiadások 
                                   Személyi jellegű kiadások 
                                   Munkaadót terhelő járulékok 
                                   Dologi jellegű kiadások 
                                   
Átmeneti ellátást biztosító idősek klubja 
                         Működési kiadások 
                                   Személyi jellegű kiadások 
                                   Munkaadót terhelő járulékok 
                                   Dologi jellegű kiadások 
                                   Fejlesztési kiadások 
Polgármesteri Hivatal  
                   Működési kiadások 
                                   Személyi jellegű kiadások 
                                    Munkaadót terhelő járulékok 
                                    Dologi jellegű kiadások 
                                    Támogatás értékű kiadás 
                                    Hitel kiadások 
                                    Tartalék   
                   Ellátottak pénzbeni juttatásai  
                   Felhalmozási kiadások 
BZSE Gimnázium és Szakképző Iskola 
                  Működési kiadások                  
                                  Személyi jellegű kiadások 
                                  Munkaadót terhelő járulékok 
                                  Dologi kiadások  
                                    
Mindösszesen  
 
                   Működési kiadások 
                                   Személyi jellegű kiadások 
                                    Munkaadót terhelő járulékok 
                                    Dologi jellegű kiadások 
                                    Támogatás értékű kiadás                     
                                    Hitel kiadások 
                                    Tartalék   
                   Ellátottak pénzbeni juttatásai  
                   Felhalmozási kiadások 
      

31.043

17.909
5.549
7.585

165.068

113.656
33.592
17.820

820.113

433.457
136.462
212.394

37.800
32.858

11.010
3.443

18.405
9.089

4.571
1.370
3.148

24.059

15.543
4.966
3.550

53.707

25.497
7.956

19.954
300

234.944
71.288

321.494
59.000

186.400
50.070
45.746

537.490
150.280

93.848
30.940
25.492

2.792.649

950.435
295.566
629.842

59.000
186.400

50.070
45.746

575.590

 
 



 42

                                   
                                                                                                                                     11. számú melléklet     
                                      a 3/2006(II. 15.)    
                      VKT. rendelethez 

 
Újfehértó Város Önkormányzat 

2006- 2007- 2008évi költségvetésének 
mérleg - tervezete  

 
I. Működési bevételek és kiadások 

     
                                                                                 eFt-ban 

M e g n e v e z é s 
 

2006.évre 2007.évre 2008.évre 

Működési célú bevételek: 
Intézményi működési bevételek 
Önkormányzat sajátos működési bevételei 
Önkormányzat költségvetési támogatás 
Támogatás értékű bevétel (működési célú)  
Működési célú hitel 

60.698
665.724
879.362
30.000

519.732

 
62.313 

685.696 
905.743 
34.560 

390.241 

63.809
702.153
927.481
34.830

400.166
Működési célú bevétel összesen: 2.155.516 2.078.553 2.128.439 
Működési célú kiadások: 
Személyi juttatások 
Munkaadókat terhelő járulékok 
Dologi kiadások 
Támogatás értékű kiadás (működési célú)  
Ellátottak juttatásai 
Tartalék 
Működési hiteltörlesztés és kamata 

950.435
295.566
629.842
47.000
45.746
50.070

136.857

 
978.948 
304.433 
648.278 

 
48.204 
47.118 
51.572 

- 

1.002.443
311.739
663.837

49.361
48.249
52.810

-
Működési célú kiadás összesen: 2.155.516 2.078.553 2.128.439 

 
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások 

 
 M e g n e v e z é s 

 
2006.évre 2007.évre 2008.évre 

Felhalmozási célú bevételek: 
Lakásfenntartás feladatai  
Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel 
Felhalmozás jellegű bevétel  
Fejlesztési célúhitel 

22.084
518.049
86.000
11.000

 
23.046 
1.940 

36.557 

24.314
1.940

35.289

Felhalmozási célú bevételek összesen: 637.133 61.543 61.543 
Felhalmozási célú kiadások: 
ÁFA befizetés  
Felhalmozás célú kiadások ÁFÁ-val 
Támogatás ért. kiadás (felhalmozás célú)  
Felújítások ÁFÁ-val 
Felhalmozás hiteltörlesztés  

24.002
535.422
12.000
16.166
49.543

 
- 
- 

12.000 
- 

49.543 

-
-

12.000
-

49.543
Felhalmozási célú kiadások összesen: 637.133 61.543 61.543 
Önkormányzat bevételei összesen: 2.792.649 2.140.096 2.189.982 
Önkormányzat kiadásai összesen: 2.792.649 2.140.096 2.189.982 
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Nagy Sándor 
 
Ehhez a napirendhez kapcsolódva előterjesztőként befogadtam a Galambos János írásban 
kiosztott javaslatát,  ki az aki elfogadja a határozat-tervezetet? 
 
A képviselő-testület a határozat-tervezetet 12 igen szavazattal, 3 ellenszavazattal, 2 
tartózkodás mellett elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

 
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 
17/2006. (II. 14.) számú 

 
h a t á r o z a t a 

 
az Önkormányzat 2006. évi költségvetésének végrehajtási szabályairól 

 
A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 
 

1. az önállóan gazdálkodó költségvetési szervek részére elrendeli, hogy a jóváhagyott 
éves költségvetési előirányzat 5 %-át az első félévben tartalék címen képezzék meg, és 
a megképzett tartalék nagyságáról havonta, tárgyhót követő 10-ik napig írásos 
jelentést készítsenek a fenntartó részére  

2. a jóváhagyott támogatások felhasználását: 
- az ÚJFEHÉRTOUR KFT, a polgárőrségek, a Köztestületi Tűzoltóság, a 

Városszépítő Újfehértóiak Egyesülete, az USE, az Újfehértói Városi 
Sport és Szabadidő Egyesület esetében 1/12 –es arányban engedélyezi 
felhasználni 

- a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának felhasználását 
2006. szeptember 15-dikét követően engedélyezi  

3. a Polgármesteri Hivatal költségvetésében útalap készítésére elkülönített keret 
felhasználását csak a költségvetés első félévi beszámolójának megtárgyalását 
követően, külön testületi jóváhagyás alapján engedélyezi 

4. a polgármesteri keretből 5.100 eFt felhasználását 2006. július 01-ét követően 
engedélyezi 

5. a hulladék közszolgáltatási kedvezmény pénzügyi teljesítését a megállapítást 
követően, havonta egyenlő összegben engedélyezi az Újfehértói Városüzemeltetési 
KHT részére  

6. a 10, 20, 30 éves munkaviszony után megállapított egyösszegű jutalmak kifizetését a 
Városi Pedagógus napon engedélyezi 

7. az Általános és Művészeti Iskola költségvetésében óvodai épületek állagmegóvására 
előirányzott 5.500 eFt összeg felhasználását augusztus hónapban engedélyezi  

8. felkéri a jegyzőt, hogy vizsgálja meg az intézményi közétkeztetés jelenlegi helyzetét 
és tegyen javaslatot az esetleges változtatásokra 

9. a 17/2000.(I.27.) VKT számú határozattal jóváhagyott Városszépítő Újfehértóiak 
Egyesületével kötött területbérleti szerződés felülvizsgálatát kezdeményezi, felkéri az 
Ügyrendi, valamint a Pénzügyi Bizottságot, hogy a szerződés felülvizsgálatát 2006. 
április 30-ig végezze el, és esetleges javaslatait terjessze a testület elé 

   
Határidő:  folyamatos, április 30. 
Felelős:      jegyző 
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Nagy Sándor 
A 4. napirendi ponttal kapcsolatban az előterjesztéshez kapcsolódó határozat-tervezethez 
képest Kovács képviselő-társamnak volt egy módosító indítványa, hogy ne utasítsuk el a 7 
millió forintot, mint tanácsnoki indítványt. Előterjesztőként nem támogatom, ki az, aki 
támogatja. 
 
A képviselő-testület a módosító javaslatot 6 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal, 9 
tartózkodással nem fogadta el. 
 
Nagy Sándor 
A kiegészítéssel együtt, amit a bevezetésben elmondtam, ki az aki a határozat-tervezetet 
elfogadja? 
 
A képviselő-testület a határozat-tervezetet 10 igen szavazattal, 3 ellenszavazattal, 4 
tartózkodással elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
. 

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
 

18/2006. (II. 14.) számú 
 

h a t á r o z a t a  
 

az Önkormányzat 2006. évi költségvetéséhez beérkezett intézményi pótigények ill. egyéb 
támogatási igények elbírálására 

 
 
A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 
 
a Városi Múzeum, a Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Kovács Sándor önkormányzati 
képviselő által benyújtott 2006. évi költségvetési javaslatokat nem támogatja. 
 
        Határidő:  folyamatos 
        Felelős: polgármester 
 
Nagy Sándor 
 
Javaslatot teszek arra, hogy miután a 10., és 11. napirendi ponthoz itt vannak az érintettek, 
ezért kérem, hogy ezekkel folytassuk a napirendet. Ki az, aki a napirendi pontok cseréjét 
elfogadja? 
 
A képviselő-testület a napirendi pontok cseréjét 15 igenszavazattal, 1 ellenszavazattal, 1 
tartózkodással elfogadta. 
 
10. napirendi pont megtárgyalása 
 
10./ Előterjesztés szándéknyilatkozat a házi gyermekorvosi szolgálat területi ellátási  
       kötelezettség megbízására  
       Száma. 14-29/2006. 
       (Írásbeli előterjesztés alapján) 
       Előadó: Nagy Sándor polgármester 
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Nagy Sándor 
 
Köszöntöm Dr. Venyigei Gabriella gyermekorvost. Jelezni szeretném, hogy az írásos 
nyilatkozatát becsatolta azzal kapcsolatban, hogy a napirendet nyilvános ülésen tárgyaljuk. Az 
előterjesztéshez szóbeli kiegészítésem nincs. A Szociális Bizottság tárgyalta, kérem a 
véleményt.  
 
Várady Béláné 
 
A Szociális Bizottság egyhangúlag támogatta.  
 
Nagy Sándor 
Kérdés, észrevétel, vélemény van-e a napirendi ponttal kapcsolatban? Ki az, aki elfogadja a 
határozat-tervezete? 
 
A képviselő-testület a határozat-tervezetet 17 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodással  
nélkül egyhangúlag elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
 

19/2006. (II. 14.) számú 
 

h a t á r o z a t a 
  

szándéknyilatkozat a házi gyermekorvosi szolgálat területi ellátási kötelezettség megbízására 
 
 
A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 
 
kinyilvánítja azon szándékát, hogy  
 
1.) amennyiben az Újfehértó Város Önkormányzatával – területi ellátási kötelezettséggel 
járó – házi gyermekorvosi szolgálat működtetésére szerződéssel rendelkező Dr. Kubinyi Erika 
(lh: 4400 Nyíregyháza, Csipke út 21., működési nyilvántartási száma: 45887.) gyermekorvos 
és Dr. Venyigei Gabriella (lh: 4251 Hajdúsámson, Kossuth út 25., működési nyilvántartási 
szám: 54671) gyermekorvos között praxis-adásvétel tárgyában megkötött szerződés alapján 
Dr. Venyigei Gabriella működtetési jog jogosultjává válik az önkormányzat a gyermekorvosi 
körzet ellátására vele szerződést köt.  
 
2.) az 1.) pontban foglaltak teljesülése esetén, Dr. Venyigei Gabriella területi ellátási 
kötelezettséggel történő megbízásával egyidejűleg a Dr. Kubinyi Erikával a 2003. 12. 02. 
napján megkötött területi ellátási kötelezettséggel járó házi gyermekorvosi szolgálat 
működtetésére vonatkozó szerződést közös megegyezéssel megszünteti.  
 
 
       Határidő: folyamatos 
       Felelős: polgármester 
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Dr. Venyigei Gabriella 
 
Köszönöm a meghívásomat és a támogatásukat, remélem, hogy elnyerem majd a 
későbbiekben a szülők bizalmát is. 
 
11. napirendi pont megtárgyalása 
11./ Előterjesztés a 166/2005. (XII. 13.) sz. határozattal elfogadott INNOHÍD Innovációs  
      Zártkörűen működő Rt. Alapító Okiratának módosítására   
      Száma. 14-30./2006. 
      (Írásbeli előterjesztés alapján) 
      Előadó: Nagy Sándor polgármester 
 
Nagy Sándor 
 
Az előterjesztésnél, illetve a határozat-tervezetnél végigvezettük azokat a fontosabb 
módosítási helyeket, amelyekre az elmúlt időszakban sor került. Ezt nem rég fogadtuk el 
elsők között ezt az alapító okiratot, mely után a többi önkormányzat esetében volt némi 
változtatás, amit át kellett vezetni.  
 
Katona Attila 
 
Az alapítók közül elsők között volt Úfehértó. Ha megnézik a módosításokat, akkor 
észrevehetik, hogy egy-egy szó eltérés van. De kérték, hogy ezek szó szerint meg kell, hogy 
egyezzenek. Elkészült a projekt vezetői anyaga, amely bekerült a Kormány elé, erről március 
15-éig döntenek és ezt Brüsszelbe viszik. Komoly esélyünk van, hogy ezt a fejlesztést  uniós 
pénzből támogatják majd.  
 
Nagy Sándor 
 
Kérdés, észrevétel, vélemény van-e a napirendi ponttal kapcsolatban? 
 
Tóth András 
 
A határozat-tervezet szövegéből úgy tűnik ki, hogy egy módosított alapító okiratot 
módosítunk. Javasolom, hogy a korábbi határozatunkat helyezzünk hatályon kívül és 
formálisan ezeket a módosításokat, ami a határozat-tervezetben van megfogalmazva, ezzel az 
alapító okiratot fogadjuk el, ezt most egy munkaanyagként elfogadom. 
 
Papp Ferenc 
 
A 4. oldalon a Felügyelő Bizottság tagjai nincs kitöltve a személy neve, kit takar ez.  A másik 
kérdésem, hogy amit az ülés 1. napirendjében tárgyaltunk az a bizonyos kiosztott levélhez 
kacsolódva,  ehhez a projekt megvalósításához az Innohíd Rt kért 454 ha területet, ha 
megkapja milyen feltételekkel viszi be az önkormányzat ezt a területet? 
 
Nagy Sándor 
 
Ha a levelet elolvassa, javaslatokat kértünk, nincs egyértelmű megfogalmazás, lehet, hogy a 
Kormány ezt saját területként fogja bevinni. Fontos lényeges eleme volt, hogy ez bekerül a 
NF II-be. Minden megoldás érdekli a várost, az a célunk, hogy ezek a fejlesztések 
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megkezdődjenek. Azt sem biztos, hogy az önkormányzat fogja megkapni. Amint már 
mondtam, hogy ezeken a területeken jelenleg érvényes bérleti szerződések vannak 2015-ig. 
erre a 454 ha-ra. Hajdú-megye azért kapcsolódik ebbe, mert ennek a területnek a fekvése 
lehetővé teszi. Az sem biztos, hogy szélerőmű létesítve lesz. Ezek elképzelés, amit 
remélhetően érdemi döntés fog követni, Brüsszel majd kiválasztja, hogy mit támogat és mit 
nem. Mindenképen ott kell lennünk. Amit képviselő úr elmondott jegyző úr gondolkodik 
rajta, természetesen ez egyfajta megoldás lehet.  
 
Katona Attila 
 
Ez a projekt lépcsőzetesen lesz egyre értékesebb. Ez a hely azért maradt üresen, amit  
képviselő úr jelzett, hogy akikkel tárgyalunk, ide befektettek a FB részéről ide be fog lépni.  
Az INNO-INVEST Kft még nem döntött, hogy kit választunk, neki van fenntartva, az új 
tulajdonos részéről.  
 
Tóth András 
 
Azért javasoltam,  - talán elegánsabb-, hogy ha a Cégbíróságnál bejegyeztetik, akkor ne 
legyen két határozat, hanem egy határozatban dönthetünk.  
 
Gyermánné Szabó Katalin 
 
Mindenki tudja, hogy van a városban állami földtulajdon. Csak erre a célra lehet ezt saját 
hasznosításra használni, átvenni? 
 
Nagy Sándor 
 
Az Államnak van területe és vannak szórványterületei. A Földtörvény azt mondja ki, hogy 
állami tulajdonú földterületet közcélra leheti igénybe venni hasznosításra az 
önkormányzatnak. Amikor erről tárgyaltunk akkor sem dőlt el, hogy ezért kell e fizetni, vagy 
nem, ez tárgyalások kapcsán fog eldőlni. Vegyes a kép, több mint 1.000 ha terület van, ebből 
meg fognak hirdetni eladásra az idén. Amit javasolt Tóth András képviselő úr, azt el kellene 
fogadni. 
 
Papp Ferenc 
 
Nem örülnék annak, hogy itt kerülne ez megvalósításra. Újfehértónak ez a legjobb 
termőföldje. Miért nem Nyíregyháza pályázta meg. Sajnálom, hogy a polgármester úr abba 
belement, hogy Újfehértónak a legjobb földterületét lobbizza ki. Azt javasolnám, hogy 
Nyíregyházának vannak gyengébb minőségű területei és nagyságrendekkel több az állami 
területei.  
 
Nagy Sándor 
 
Remélem, hogy nem komolyan gondolta, hogy nem itt fog megvalósulni. Ez az Rt újfehértói 
cégbejegyzésű és nagyon sok mindent kellett elkövetni, hogy ez itt valósuljon meg és nem 
máshol. Ez a település már elszalasztott lehetőségeket. Remélem, hogy most nem fogja 
elhalasztani a lehetőséget. 
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Katona Attila 
 
Maximálisan megértem azt, hogy hogyan kötődik a földhöz a képviselő úr. Egy komoly 
bizonytalansági tényező van körülöttünk. 20 %-át Brüsszelben és 80 %-a a világpiacon fog 
eldőlni. Az a dolgunk, hogy láthatóvá tegyük magunkat. Teremtsünk meg a lehetőséget, a 
teret, hogy ide betelepüljenek a vállalkozók. Lehet, hogy 5 évig senkin nem jön ide, de ha 
nem adjuk meg a lehetőséget, akkor biztos, hogy nem lesz. Meg kell találni azt a közös 
érdeket, hogy a gyerekeinknek adjuk meg a lehetőséget, hogy itt maradjanak és munkahely 
teremtődjön.  
 
Nagy Sándor 
 
Amikor a Hajdúsági Iparművek Téglásra letelepült, akkor is fel volt ez ajánlva Újfehértónak, 
akkor azt is elutasították. Nem csak a projektnek fog ez lehetőséget biztosítani. Egyszer talán 
most sikerül ezen módosítani.  
 
Papp Ferenc 
 
Hatástanulmányt még nem ismerhetünk. A másik az, hogy továbbra is azt mondta, az üzletben 
1,5 %-kal vagyunk érdekeltek ebben.   
 
Nagy Sándor 
 
Amíg az önkormányzat nem szerzi meg a területeit, addig nem is lehet. Az önkormányzatok 
nélkül ez nem valósulhat meg. Ezért is van benne, hogy bizonyos kérdésekben az 
önkormányzat egyetértése szükséges.  
 
Gyermánné Szabó Katalin 
 
Ha Újfehértó egy jó projektet előkészít, akkor az állami tulajdonú területet meg is tud 
szerezni.  Javasolnám, hogy egy rendkívüli testületi ülés keretében ezt beszéljük meg. Azzal 
kritizálnak bennünket, hogy sokat kiengedünk a kezünkből.  
 
Tóth András 
 
Most arról van szó, hogy egy részvénytársaság alakul vagy nem. Kérdés az, hogy velünk, 
vagy nélkülünk. Feltételezem, hogy ez megalakul nélkülünk is. Arról döntünk, hogy akarunk-
e ebben részt venni, vagy sem. Javasolom, hogy ebben vegyünk részt. Újfehértó Város 
érdekeit úgy fogja érvényesíteni ebben később, ahogyan akarja.  
 
Nagy Sándor 
 
Az előterjesztéshez képest az a javaslatom, hogy amit Tóth képviselő úr javasolt, 
előterjesztőként elfogadom, hogy a 166/2005. (XII. 13.) sz. határozatát hatályon kívül helyezi 
és a jegyző által egységes szerkezetbe foglalt az INNOHÍD Innovációs Zártkörűen működő 
Rt. Alapító Okiratát elfogadja. Ki az, aki elfogadja? 
 
A képviselő-testület a javasolt határozat-tervezet 16 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal,  
tartózkodás nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
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ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 
20/2006. (II. 14.) számú 

 
h a t á r o z a t a 

 
az INNOHÍD Innovációs Zártkörűen működő Rt. Alapító Okiratának elfogadására 

 
 
A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 
 
1./ a 166/2005. (XII. 13.) sz. határozatát hatályon kívül helyezi. 
 
2./ az INNOHÍD Innovációs Zártkörűen működő Rt. Alapító Okiratát a melléklet szerint   
     elfogadja. 
 
 
        Határidő: azonnal  

Felelős: polgármester 
 

melléklet a 20/2006. (II. 14.) számú határozathoz 
 
 

ALAPÍTÓ OKIRAT 
  
 

Az INNOHÍD Innovációs Zártkörűen működő Részvénytársaság alapítói a gazdasági 
társaságokról szóló, többször módosított 1997. évi CXLIV. tv. (Gt.) rendelkezései alapján az 
elhatározták részvénytársaság zártkörű alapítással történő létrehozását. 
Az alapítók a Társaság Alapító Okiratát az alábbi tartalommal fogadták el: 
 
 

I. 
 

A TÁRSASÁG CÉGNEVE ÉS SZÉKHELYE 
 
 
 

1./ A társaság neve 
 
1.1. A társaság cégneve 
 
 INNOHÍD Innovációs Zártkörűen működő Részvénytársaság  
 
1.2. A társaság rövidített neve: 
 
 INNOHÍD  ZRt. 
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2./ A cég idegen nyelvű elnevezése: 
 
 angolul: INNOHID Innovation Private Company Limited by Shares 
 
 németül: INNOHID Innovations Privataktiengesellschaft  
 
 
3./ A társaság székhelye:  4244 Újfehértó, Szent István u. 10. 
 
4./ A társaság fióktelepe: 4400 Nyíregyháza, Szent István u. 3. I/4. 

 
II. 
 

A TÁRSASÁG IDŐTARTAMA 
 

2.1. A társaság határozatlan időre alakult.  
A társaság tevékenységét az alapító okirat ellenjegyzésének napjától előtársaságként kezdi 
meg. Az előtársaság üzletszerű gazdasági tevékenységet csak a gazdasági társaság 
cégbejegyzése iránti kérelem benyújtását követően folytathat azzal a megszorítással, hogy a 
cégbejegyzésig hatósági engedélyhez kötött tevékenységet nem végezhet. 

 
2.2. Az előtársaságra vonatkozó szabályok: 
 
2.2.1. A jelen Alapító Okiratban kijelölt vezető tisztségviselők a gazdasági társaság 

cégbejegyzéséig annak nevében és javára járnak el, az előtársasági jelleget azonban a 
cégbejegyzési eljárás alatt a gazdasági társaság iratain és a megkötött jogügyletek során 
a társaság elnevezéséhez fűzött „bejegyzés alatt” toldattal kell jelezni. 

 
2.2.2. Az előtársaságra a részvénytársaságra irányadó szabályokat kell alkalmazni a következő 

eltérésekkel: 
- az előtársaság tagjainak személyében – a Gt. által kötelezőként előírt eseteket 

kivéve – változás nem következhet be; 
- az alapító okirat módosítására – a cégbíróság hiánypótlásra történő felhívása 

teljesítésének kivételével – nem kerülhet sor; 
- nem kezdeményezhető a részvényes kizárására irányuló per; 
- jogutód nélküli megszűnést vagy más gazdasági társasággá, illetve közhasznú 

társasággá való átalakulás nem határozható el. 
 

2.2.3. Ha a társaság cégbejegyzési kérelmét elutasítják, a társaság további jogokat nem 
szerezhet, új kötelezettségeket nem vállalhat, és köteles működését megszüntetni. A vezető 
tisztségviselők kötelezettségvállalásaiból eredő tartozásokért a tagok (a részvényesek) a 
társaság megszűnése esetére irányadó szabályok szerint kötelesek helytállni. Ez vonatkozik a 
tagok egymás között elszámolására is. 

2.2.4. A tagok (részvényesek) helytállása ellenére ki nem elégített követelések fennmaradása 
esetén, harmadik személyek irányában a létrehozni kívánt társaság előtársasága nevében eljárt 
vezető tisztségviselők korlátlanul és egyetemlegesen kötelesek helytállni. 
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III. 
 

A TÁRSASÁG MŰKÖDÉSI FORMÁJA,  CÉLJA, TEVÉKENYSÉGI KÖRE 
 
 

A társaság működési formája: zártkörű részvénytársaság 
 
A társaság célja: 
 

 Olyan projektek szervezése és lebonyolítása, amelyek sikere esetén a régió  
gazdasági erejének növelése új munkahelyek teremtésére ad lehetőséget, amely 
ösztönözni fogja a fiatalokat a tanulásra, és a helyben való letelepedésre. Olyan 
öngerjesztő folyamatokat fog beindítani, amelyek a kereskedelem, szolgáltatások, 
és a turizmus fejlődését is maguk után vonják, és amelyek újabb források teremtését 
teszik majd lehetővé. A társaság célként tűzi ki olyan projectek kidolgozását és 
megvalósítását, amelyek alkalmasak arra, hogy azok megvalósításához az EU erre a 
célra rendelkezésre álló forrásai igénybe vehetők legyenek. A társaság tervezi ezen 
források igénybe vételében való közreműködést a térség önkormányzatai céljainak 
megvalósítása érdekében, amelyek sikere esetén a régió, és azon belül is a két 
megye azzal a gazdasági potenciállal fog rendelkezni, amely megfelelő forrásokat 
biztosít az életszínvonal növelésére, jobb életkörülmények kialakítására. 

 Az önkormányzatokkal való együttműködés a fenti célokat elősegítő projektek 
megvalósításában. 

 
A társaság tevékenységi köre:  
 

 TEAOR 2003.  
 
Fő tevékenység:  
             
74.14’03 Üzletviteli tanácsadás   
 
Egyéb tevékenységek: 
 
45.11’03 Épületbontás, földmunka 
45.21’03 Épület, híd, alagút, közmű, vezeték építése 
45.22’03 Tetőszerkezet-építés, tetőfedés, vízszigetelés 
45.23’03 Autópálya, út, repülőtér, sport játéktér építése 
45.25’03 Egyéb speciális szaképítés 
45.31’03 Villanyszerelés 
45.32’03 Szigetelés 
45.33’03 Víz-, gáz-, fűtésszerelés  
45.34’03 Egyéb épületgépészeti szerelés 
45.41’03 Vakolás 
45.42’03  Épületasztalos-szerkezet szerelése 
45.43’03  Padló-, falburkolás 
45.44’03 Festés, üvegezés 
45.45’03 Egyéb befejező építés 
45.50’03 Építési eszköz kölcsönzése személyzettel 
70.11’03 Ingatlanberuházás, -eladás 
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70.12’03 Ingatlanforgalmazás 
70.20’03 Ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
70.32’03 Ingatlankezelés 
72.40’03 Adatbázis tevékenység, on-line kiadás 
73.10’03 Műszaki kutatás, fejlesztés 
73.20’03 Humán kutatás, fejlesztés 
74.13’03 Piac- és közvélemény - kutatás 

74.20’03 Mérnöki tevékenység, tanácsadás 
74.87’03 Máshova nem sorolt, egyéb gazdasági szolgáltatás 
80.22’03  Szakmai középfokú oktatás 
80.42’03 Máshova nem sorolt felnőtt- és egyéb oktatás 
 
A társaság kötelezettséget vállal arra, hogy képesítéshez kötött tevékenységet csak akkor 
folytat, ha e tevékenységben személyes közreműködő tagjai, munkavállalói, illetve a 
társasággal kötött tartós polgári jogi szerződés alapján a társaság javára tevékenykedők között 
legalább egy olyan személy van, aki a jogszabályokban foglalt képesítési követelményeknek 
megfelel. 
 
Ha a társaság valamely tevékenységének folytatását jogszabály hatósági engedélyhez 
(működési engedély) köti, a társaság e tevékenységét csak az engedély birtokában végzi. 

 
IV. 

 
A TÁRSASÁG ALAPÍTÓI 

 
Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 
(4024 Debrecen, Piac u. 54.), továbbiakban: Hajdú-Bihar Megye,  
képviselője: Hajdú-Bihar Megye közgyűlésének elnöke (Az alapításkor: Dr.Juhászné Lévai 
Katalin) 
 
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 
(4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.), továbbiakban: Nyíregyháza,  
képviselője: Nyíregyháza polgármestere (Az alapításkor: Csabai Lászlóné) 
 
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat 
(4400 Nyíregyháza, Hősök tere 5.), továbbiakban: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye, 
képviselője: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye közgyűlésének elnöke (Az alapításkor: Gazda 
László) 
 
Újfehértó Város Önkormányzata 
4244 Újfehértó, Szent István u. 10, továbbiakban: Újfehértó 
Képviselője: Újfehértó város polgármestere (az alapításkor: Nagy Sándor) 
 
Hajdúnánás Város Önkormányzata 
4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1., továbbiakban: Hajdúnánás 
Képviselője: Hajdúnánás Város polgármestere (az alapításkor: Dr. Éles András) 
 
INNO INVEST Befektetési Korlátolt Felelősségű Társaság 
4400 Nyíregyháza, Szent István út 3. I/4. 
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Képviseletében: Katona Attila ügyvezető 
Cg. 15-09-070019 
 
 
A részvénytársaság felsorolt alapítói az Alapító Okirat aláírásával megállapodtak abban, hogy 
a Gt. rendelkezései alapján zártkörű alapítással részvénytársaságot hoznak létre és annak 
alapításkori alaptőkéjét alkotó valamennyi részvényt az V. fejezet 3. pontjában 
meghatározottak szerint arányban maguk veszik át. 

 
V. 
 

A TÁRSASÁG VAGYONI VISZONYAI 
 

1./ A Társaság alaptőkéje:  
 

A Társaság alaptőkéje: 33,000,000.-Ft, azaz Harminchárom millió forint, mely 
pénzbeli betét. 
 
2./ Az alaptőke az alábbi részvényekből áll: 

 
2.1.  

 
Típusa:    névre szóló 
Fajtája:     törzsrészvény 
Sorozata:    „A” sorozat 
Értéke:     30.500.000 
Névértéke egyenként:   10.000.-Ft 
Darabszáma:     3.050 
Összevont címletek:  
 1.000.000.-Ft   28 db 
    500.000.-Ft     5 db 
 
2.2.  
 
Típusa:    névre szóló 
Fajtája:     elsőbbségi részvény (szavazatelsőbbség) 
Sorozata:    „A” sorozat 
Értéke:      2.500.000 
Névértéke egyenként:   10.000.-Ft 
Darabszáma:     250   db 
             
Összevont címletek:  
  
 50.000.-Ft   50 db 
 
3./ Az alapítók részvényeinek száma és aránya: 

 
Az alapítók részvényeinek számát a következő táblázat tartalmazza: 
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Részesedés 
Tulajdonosok   1 

millió 
500 
ezer 

50 
ezer 

összege 
eFt 

aránya 
% 

Hajdú-Bihar M. Önk. Elsőbbségi részvény   10 500 1.5
Nyíregyháza Önk. Elsőbbségi részvény   10 500 1.5
Szabolcs-Szatmár-Bereg 
Megyei Önk. Elsőbbségi részvény   10 500 1.5

Újfehértó Önk. Elsőbbségi részvény   10 500 1.5
Hajdúnánás Önk. Elsőbbségi részvény   10 500 1.5
INNO INVEST Kft. Törzsrészvény 28 5  30,500 92.5
      
      
      
      
      
      
Ö s s z e s e n :          33.000    100,0 
 
 
 
4./ A Társaság alaptőkéje a fentieknek megfelelő számú és névértékű, névre szóló 
törzsrészvényre és szavazatelsőbbségi jogot biztosító részvényre oszlik. A törzsrészvények 
azonos részvényesi jogokat biztosítanak. Az elsőbbségi részvények tulajdonosai az Alapító 
Okirat VI. fejezete alapján a közgyűlési döntéshozatalban a meghatározottak szerint 
szavazhatnak. A névre szóló részvényesi minőség igazolásához a Társaság székhelyén 
vezetett részvénykönyvben való bejegyzés szükséges. 
 
5./ A részvények átvétele, az alaptőke befizetésének feltételei és elmulasztásának 
jogkövetkezményei:  
 
5.1. A készpénzbefizetést vállaló Alapítók az általuk készpénzzel jegyzett részvények 
átvételét vállalják a jelen V. fejezet  2. és 3. pontjában foglaltak szerint.  
 
5.1.1. Az elsőbbségi részvényeket átvevő Alapítók ezen részvények kibocsátási értékének 
(amely megegyezik a névértékkel) 50 %-át, azaz részvényesenként 250.000.-Ft-ot, azaz 
összesen 1.250.000 Ft-ot a jelen Alapító Okirat aláírását követő 8 napon belül a Társaság 
számára nyitandó bankszámlára befizetik. A részvények kibocsátási értékének fennmaradó 
50%-át, azaz részvényesenként 250.000.-Ft-ot, azaz összesen 1.250.000 Ft-ot az Igazgatóság 
felhívására, az abban megjelölt legalább 8 napos, de legfeljebb 30 napos határidőn belül, de 
legkésőbb a társaság cégbejegyzésétől számított egy (1) éven belül bocsátják a társaság 
rendelkezésére akként, hogy befizetik a társaság bankszámlájára. 
 
5.1.2. A törzsrészvényeket átvenni vállaló Alapító ezen részvények kibocsátási értékéből 
15.500.000,- Ft kibocsátási értékű, azaz 1550 db, egyenként 10.000 Ft kibocsátási értékű 
(amely megegyezik a névértékkel) részvény ellenértékét, azaz 15.500.000.-Ft-ot a jelen 
Alapító Okirat aláírását követő 8 napon belül a Társaság számára nyitandó bankszámlára 
befizet. A részvények kibocsátási értékének fennmaradó részét,  azaz 1500 db, egyenként 
10.000 Ft kibocsátási értékű (amely megegyezik a névértékkel) részvény ellenértékét, azaz 
15.000.000.-Ft-ot az Igazgatóság felhívására, az abban megjelölt legalább 8 napos, de 
legfeljebb 30 napos határidőn belül, de legkésőbb a társaság cégbejegyzésétől számított egy 
(1) éven belül bocsátják a társaság rendelkezésére akként, hogy befizetik a társaság 
bankszámlájára. 
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5.2. Azt a Részvényest, aki a jelen Alapító Okiratban (illetve az esetleges alaptőke-emelések 
esetén a közgyűlési határozatban) vállalt vagyoni hozzájárulását az ott meghatározott 
időpontig nem teljesíti, az Igazgatóság harminc napos határidő kitűzésével felhívja a 
teljesítésre. A felhívásban utalni kell arra, hogy a teljesítés elmulasztása a részvényesi 
jogviszony megszűnését eredményezi. A harminc napos határidő eredménytelen eltelte 
esetében a részvényesi jogviszony a határidő lejártát követő napon megszűnik. Erről az 
Igazgatóság a részvényest írásban köteles értesíteni. Az a részvényes, akinek részvényesi 
jogviszonya a fentiek miatt szűnt meg, a vagyoni hozzájárulás teljesítésének elmulasztása 
miatt a Társaságnak okozott kárért a polgári jog általános szabályai szerinti felelősséggel 
tartozik. 

VI. 
 

RÉSZVÉNYEK 
 
 

1./ A részvény a tagsági jogokat megtestesítő értékpapír. 
 
2./ A részvényt az Igazgatóság köteles az értékpapírokra vonatkozó előírások betartásával 
nyomdai úton előállítani. 
 
         A nyomdai úton előállított részvényen legalább a következőket kell feltüntetni: 
 

a)  A részvénytársaság cégnevét és székhelyét 
b)  A részvény sorszámát, sorozatát, típusát és névértékét 
c)  A részvényfajtákhoz, illetve részvényosztályhoz fűződő, az Alapszabályban 

meghatározott jogokat 
d)  A kibocsátás időpontját, az alaptőke nagyságát és a kibocsátott részvények számát 
e)  Az Igazgatóság két tagjának aláírását 
f)  Az értékpapír kódját 
g)  A részvény átruházásának korlátozását, annak a részvénytársaság beleegyezéséhez 

kötése esetén a korlátozás tartalmát, a részvénytársaság beleegyezési jogát. 
 
3./ A részvénytársaságnak a cégjegyzékben való bejegyzése előtt a részvényesek által 
teljesített vagyoni hozzájárulás összegéről részvényutalvány állítható ki. A részvényutalvány 
névre szóló okirat, amely másra nem ruházható át.  
 
A részvénytársaság alapításának cégbírósági bejegyzését követően, az alaptőke (felemelt 
alaptőke), illetve a részvények kibocsátási értékének a teljes befizetéséig terjedő időszakra a 
részvényes által átvenni vállalt, vagy az általa jegyzett részvényre teljesített vagyoni 
hozzájárulás összegéről ideiglenes részvényt kell előállítani. Az ideiglenes részvény 
értékpapír, amelyre a névre szóló részvényre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. 
 
4./ A részvényutalvány és az ideiglenes részvény névre szól, és azon fel kell tüntetni a 
részvényes által a kiállításig befizetett összeget.   
 
Az ideiglenes részvénnyel a részvényes részvényesi jogait az általa már teljesített vagyoni 
hozzájárulás mértékével arányosan gyakorolja. 
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5./ A részvényes a részvénytársaságnak a cégjegyzékben történő bejegyzése és az alaptőke, 
illetve - ha a részvények névértéke és kibocsátási értéke eltérő -, a részvények kibocsátási 
értékének teljes befizetése után igényelheti a neki járó nyomdai úton előállított részvény 
kiadását.  
 
6./ A társaság tíz évre szóló osztalékszelvényt nyomtat és bocsát ki, amely tíz darab, egy évre 
szóló osztalékszelvényt tartalmaz. Az osztalékszelvényeket el kell látni a szükséges törvényes 
kellékekkel. Az osztalékszelvényeket a részvényekhez csatolják. 
 
Minden tíz év eltelte után, a társaság a névre szóló részvény tulajdonosának újabb tíz évre 
szóló szelvényeket biztosít ingyenesen. 
 
7./  A részvénykönyv 
 
A részvénytársaság Igazgatósága a névre szóló részvénnyel rendelkező részvényesről, 
ideértve az ideiglenes részvény tulajdonosát is, részvénykönyvet vezet, amelyben 
nyilvántartja a részvényes  
 

 nevét (cégét) és lakóhelyét (székhelyét) 
 a tulajdonukban levő részvények (ideiglenes részvények) darabszámát (tulajdonosi 
részesedésének mértékét) 

 a részvény megszerzésének és elidegenítésének időpontját 
 a közös tulajdonban levő részvény esetében a közös képviselő nevét, lakóhelyét 
 a részvénykönyvi bejegyzés időpontját 

 
A részvényes, ha korábban a részvénykönyvbe bejegyezték, köteles részvénye átruházását az 
átruházástól számított 8 napon belül a részvénytársaságnak bejelenteni, amelynek alapján az 
Igazgatóság haladéktalanul gondoskodik a részvényesnek a részvénykönyvből való törléséről 
úgy azonban, hogy a törölt adat megállapítható marad.  
 
8./ A részvények (részvényszelvény) megsemmisülése, elvesztése, illetve érvénytelenné 
válása esetén az értékpapírok megsemmisítésére vonatkozó jogszabályokat kell alkalmazni. A 
részvény (részvényszelvény) megsérülése esetén az Igazgatóság a részvényes kérésére és 
költségére a sérült részvénynek (részvényszelvénynek) megfelelő új részvényt 
(részvényszelvényt) állít ki, ha a sérült részvény (részvényszelvény) eredeti tartalma kétség 
nélkül megállapítható. 
 
9./ Összevont címlet 
 
9.1. Az egy részvénysorozatba tartozó részvények összevont címletű részvényként is 
kibocsáthatók, továbbá a kibocsátást követően a részvényes kérésére és költségére összevont 
címletű részvénnyé alakíthatóak át. A részvények összevont címletű részvénnyé történő 
átalakítása – eltérő megállapodás hiányában – nem hoz létre közös tulajdont; a részvényes az 
összevont részvény alapcímletéhez kapcsolódó jogaival, az értékpapírokra vonatkozó törvényi 
rendelkezések szerint szabadon rendelkezik. 
 
9.2. Az Igazgatóság a részvényes kérésére az egy részvényfajtához tartozó több részvényről 
összevont címletű részvényt is kiállíthat, illetve az összevont címletű részvényt egyes 
részvényekre bonthatja (címletmegosztás). 
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9.3. A részvények összevonásának, illetve felbontásának költségeit a részvényes viseli. 
 

10. A szavazatelsőbbségi részvények: 

10.1. Közgyűlési határozat csak a szavazatelsőbbségi részvények egyszerű többségének 
igenlő szavazata mellett hozható meg, az alábbiak szerint. 

10.2. A szavazatelsőbbségi jog csak a közgyűlés hatáskörébe tartozó következő kérdésekben 
történő döntéshozatalra terjed ki.  
 

a.) A társaság stratégiai működési tervének elfogadása.  
b.) A társaság nyílt működésű részvénytársasággá történő alakítása 
c.) Döntés új befektető bevonásáról  
d.) Az Igazgatóság tagjainak és a Felügyelő Bizottság tagjainak megbízása, visszahívása 
e.) Az Alapító Okirat módosítása 
f.) A társaság Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása 

 
10.3. A fenti szabályok nem zárják ki a szavazati jog gyakorlásának a jogszabályban írt 
általános szabályait, azaz az adott határozat meghozatalához valamennyi részvényes egyszerű 
vagy minősített szótöbbséggel (a jogszabály vagy az Alapító Okirat által előírottak szerint) 
meghozott szavazata is szükséges. 
 
11./ Dolgozói részvény 

A Társaság az alaptőkén felüli vagyonából az alaptőke egyidejű felemelése mellett, legfeljebb 
a felemelt alaptőke 10 %-áig ingyenes, vagy kedvezményes áron megszerezhető dolgozói 
részvényt hozhat forgalomba. A dolgozói részvény a Társaság teljes vagy részmunkaidőben 
foglalkoztatott munkavállalója számára hozható forgalomba. A dolgozói részvényre 
vonatkozóan a Gt. rendelkezései az irányadóak. A dolgozói részvénnyel kapcsolatos egyéb 
kérdésekről és megszerzésének feltételeiről az ilyen részvény kibocsátását elhatározó 
közgyűlés dönt. Ezen közgyűlési határozat értelmében a jelen Alapító Okirat módosítása 
szükséges. 

12./ A részvények más részvénytípusba tartozó részvényre történő átalakításának szabályai 

12.1. A zártkörűen alapított részvénytársaság részvényeinek nyilvános forgalomba hozatala 
esetén  (nyilvános működésű részvénytársaság) a névre szóló részvényeket bemutatóra 
szólóra kell átalakítani. 

12.2. A részvények átalakításáról kizárólag a közgyűlés dönthet. 

A részvények típusának átalakítására (bemutató részvényekké átalakítás) csak abban az 
esetben kerülhet sor, ha a Társaság egyúttal határoz a nyilvános működési formájúvá történő 
átalakulásáról is.  
 
12.3. A részvények átalakításáról szóló közgyűlési határozat alapján a részvények átalakítását 
részvénycserével kell végrehajtani. 

12.4.  A részvénykönyvbe bejegyzett részvényeseket az igazgatóság köteles a 
részvénycseréről írásban tájékoztatni, és az erről szóló hirdetményt közzétenni a székhelye 
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szerinti megyei vagy regionális napilapban arról, hogy a részvényesek a részvényeiket az 
Igazgatósághoz részvénycserére benyújthatják a hirdetmény közzétételétől számított 200 
napon belül, és a határidő elmulasztása az átalakított értékpapír követelése iránt jogvesztő. 

12.5. A határidő lejártát követően az Igazgatóság a társaság nevében a be nem nyújtott névre 
szóló részvényeket érvénytelenné nyilvánítja, és a helyükbe lépő bemutatóra szóló 
részvényeket értékesíti. A jogosultakat írásban fel kell szólítani, hogy az őket megillető 
vételárat az értékesítés kézhezvételétől számított 30 napon belül a társaság pénztárából 
felvehetik. A határidő eltelte után a társaság az általános elévülési időn belül a részvények 
ellenértékét a jogosultnak bármikor kifizeti, és az elévülési idő elteltéig köteles elkülönített 
bankszámlán tartani. 

12.6. A részvények más részvényfajtába tartozó részvényre történő átalakítása a részvények 
felülbélyegzésével történik. Az átalakításról szóló döntés a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe 
tartozik, legalább ¾-es szótöbbséggel. Az átalakításról szóló közgyűlési határozatban 
rendelkezni kell arról, hogy az átalakítás érdekében a részvényesek a közgyűlési döntés 
kézbesítésétől számított 1 hónapon belül részvényeiket a társaságnál a felülbélyegzés 
időtartamára letétbe helyezik. Amennyiben a részvényesek ennek nem tesznek eleget, úgy az 
átalakításra nyitva álló idő letelte után az át nem alakított részvényeket a részvénytársaság a 
legközelebbi közgyűlésen az alaptőke csökkentése mellett bevonja.  

12.7. Egyebekben a részvények átalakítása vonatkozásában a gazdasági társaságokról, ill. az 
értékpapírok forgalomba hozataláról szóló hatályos jogszabályokat kell alkalmazni. 

 
13./  Részvények átruházásának szabályai 
 
13.1. A nyomdai úton előállított névre szóló részvény átruházása a részvény hátoldalára, vagy 
a részvényhez csatolt lapra (toldatra) írt teljes, vagy üres forgatmány útján történik. 
 
13.2. A részvényesek a névre szóló részvényeiket a részvénytársaság más részvényeseire  
átruházhatják a jelen fejezetben foglalt kivételekkel. 
 
13.3. Az átruházás a részvénytársasággal szemben akkor hatályos, és a részvényes a 
részvénytársasággal szemben részvényesi jogait csak akkor gyakorolhatja, ha a részvényest a 
részvénykönyvbe bejegyezték. 
 
13.4. Amennyiben a valamely részvényes el kívánja adni részvényeit, úgy az átruházási 
szándékról értesítenie kell az Igazgatóságot.  Az tájékoztatást írásban, a harmadik személy 
által ajánlott vételár megjelölésével az Igazgatósághoz kell eljuttatni. A Igazgatóság 8 napon 
belül köteles értesíteni az azonos részvényfajtájú részvények tulajdonosait, mint elővásárlásra 
jogosultakat, akik az értesítés kézhezvételétől számított 8 napon belül írásban élhetnek 
elővásárlási jogukkal. A vételi szándékra vonatkozó bejelentést az Igazgatósághoz kell 
eljuttatni, de az eladó részére címezve. Amennyiben az elővásárlásra jogosult 8 napon belül 
nem nyilatkozik, úgy kell tekinteni, hogy nem kíván élni az elővásárlási jogával. Amennyiben 
több részvényes is élni kíván a jelen pontban részére biztosított elővásárlási joggal, abban az 
esetben a részvényesek meglévő részvénytulajdonuk arányában élhetnek elővásárlási 
jogukkal. 
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13.5. A részvények gazdaságilag ellenérdekelt kívülálló természetes és jogi személyek részére 
nem ruházhatók át, akkor sem, ha a társaság részvényesei,  kivéve ha közgyűlés minősített 
szótöbbséggel hozott határozatával úgy rendelkezik. 
 
13.6. Az alapító részvényesek a jelen Alapító Okirat aláírásával már most hozzájárulnak 
ahhoz, hogy Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata, valamint az Rt. tevékenységében 
területileg érdekeltté váló további önkormányzatok részére az INNO INVEST Kft. részvényes 
önkormányzatonként legfeljebb 500.000,- Ft névértékben részvényt ruházzon át. Az így 
átruházott törzsrészvények szavazatelsőbbségi részvénnyé kerülnek átalakításra a jelen 
Alapító Okiratban szabályozottak szerint, felülbélyegzés útján. Az INNO INVEST Kft. 
részvényes jelen okirat aláírásával kijelenti, hogy a fenti önkormányzatok vételi szándékának 
bejelentése esetén részvényeit a fenti módon és mértékben átruházza, azonban az 
önkormányzatok részére átruházásra kerülő részvények névértékének  együttes összege nem 
haladhatja meg a 3.000.000,- Ft-ot.  
 

14./ A részvényátruházás sajátos szabályai: 

14.1. Egy részvényes átruházás jogcímén csak legfeljebb a szavazati jogok 25 %-át biztosító 
részvények megszerzésére jogosult. 

14.2. A névre szóló részvények harmadik személy részére történő átruházáshoz a 
részvénytársaság beleegyezésére van szükség. (Ptk. 215.§ ) 

A névre szóló részvények átruházásához megkívánt beleegyezés az Igazgatóság  hatáskörébe 
tartozik.  

Az erre vonatkozó döntés meghozatalához legalább az Igazgatóság négy (4) tagjának  
egyetértése szükséges. 

 A beleegyezés csak fontos okból tagadható meg, így ha 

a.) a részvényt a részvénytársaság versenytársa kívánja megszerezni, vagy 

b.) a részvénytársaság céljára és a részvényesek körére tekintettel az alábbi indokok miatt: 

ba) A részvények megszerzése sértené a társaság alapításkori céljainak  megvalósítását 

bb) A részvények megszerzése sérti a szavazatelsőbbségi részvények tulajdonosainak 
érdekét. 

14.3. Ha az Igazgatóság a részvényre vonatkozó átruházási szándék írásban történt 
bejelentésének kézhezvételétől számított harminc napon belül nem nyilatkozik, a beleegyezés 
megadottnak tekintendő. 

14.4. Saját részvény megszerzése 

14.4.1. A részvénytársaság saját részvényt a Gt. 226/A -226/F §-aiban írottak figyelembe 
vételével szerezheti meg. A részvénytársaság saját részvényt azt követően szerezhet, hogy 
arra a társaság közgyűlése a szavazatok egyszerű szótöbbségével meghozott határozatával az 
Igazgatóságot (Vezérigazgatót) felhatalmazta.  
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14.4.2. A közgyűlés határozatában rendelkezni kell a saját részvények megszerzésének 
céljáról, módjáról, illetve feltételeiről, így különösen arról, hogy a felhatalmazás mely 
részvényfajtába (részvényosztályba) tartozó és legfeljebb hány darab, illetve az alaptőke hány 
százalékát kitevő részvény megszerzésére jogosít, a felhatalmazás időtartamáról – amely a 
közgyűlési döntés napjától számított tizennyolc hónapot nem haladhatja meg - , valamint ha a 
részvény megszerzésére visszterhes módon kerül sor, az egy részvényért kifizethető ellenérték 
legalacsonyabb és legmagasabb összegéről.  

14.4.3. A részvénytársaság kizárólag azokat a részvényeit szerezheti meg, amelyekre 
vonatkozóan a részvényes a teljes névértéket megfizette, a nem pénzbeli hozzájárulást pedig a 
részvénytársaság rendelkezésére bocsátotta.  

14.4.4. Tilos a saját részvények megszerzése, ha a részvénytársaság osztalék fizetéséről sem 
határozhatna. A saját részvények megszerzése fedezetének megállapításával összefüggésben 
az éves beszámolóban és a közbenső mérlegben foglaltakat a mérleg fordulónapját követő hat 
hónapon belül lehet figyelembe venni.  

14.4.5 A részvénytársaság működése során a részvénytársaság által megszerzett, illetve a 
tulajdonában lévő saját részvények együttes névértékének összege egy időpontban sem 
haladhatja meg az alaptőke tíz százalékát.  

14.4.6. A részvénytársaság a megszerzett saját részvény alapján szavazati jogot nem 
gyakorolhat, a saját részvényt a határozatképesség megállapításánál, valamint a jegyzési 
elsőbbségi jog gyakorlásával összefüggésben is figyelmen kívül kell hagyni. A saját 
részvényre eső osztalékot az osztalékra jogosult részvényeseket megillető részesedésként kell 
részvényeik arányában számításba venni.  

VII. 

 
A RÉSZVÉNYESEK JOGAI ÉS KÖTELESSÉGEI 

 
 

1./ A részvényesnek joga van a részvénytársaságnak a számviteli jogszabályok szerint 
számított adózott eredménye közgyűlés által felosztani rendelt, részvényei névértékére jutó 
arányos hányadára (osztalék). 
A részvényes az osztalékra csak a már teljesített vagyoni hozzájárulása arányában jogosult.  

 
2./ A részvényesnek joga van a részvénytársaság jogutód nélküli megszűnése esetén a 
tartozások kiegyenlítése után fennmaradó vagyon részvényei névértékével arányos részére, a 
részvényekre ténylegesen teljesített befizetések, illetve nem pénzbeli hozzájárulások alapján. 
 
3./ A részvényes a jóhiszeműen felvett osztalék és osztalékelőleg visszafizetésére nem 
kötelezhető. 
 
4./ Minden részvényes jogosult a közgyűlésen részt venni, felvilágosítást kérni és észrevételt 
tenni. A részvényes jogosult indítványt tenni és a szavazati joggal rendelkező részvény 
birtokában szavazni. 
 
5./ A közgyűlés napirendjére tűzött ügyre vonatkozóan az igazgatóság köteles minden 
részvényesnek a napirendi pont tárgyalásakor a szükséges felvilágosítást megadni.  Az 
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Igazgatóság csak akkor tagadhatja meg a felvilágosítást, ha az álláspontja szerint a 
részvénytársaság üzleti titkát sértené. Ebben az esetben is kötelező a felvilágosítás megadása, 
ha arra a közgyűlés határozata kötelezi az igazgatóságot. 
 
6./ A társaság minden 10.000,- Ft, azaz Tízezer forint névértékű részvénye egy szavazatra 
jogosít. 
 
7./ Nem gyakorolhatja addig szavazati jogát a részvényes, amíg az esedékes vagyoni 
hozzájárulását nem teljesítette. 
 
8./  A részvényes a közgyűlésen részvényesi jogait képviselő útján is gyakorolhatja. Nem 
lehet meghatalmazott az Igazgatóság tagja, illetve a vezérigazgató, a felügyelő bizottság tagja 
és a könyvvizsgáló. 
 
9./ A közgyűlést össze kell hívni, ha a szavazatok legalább egytizedét képviselő részvényesek 
az Igazgatóságnál - az ok és a cél megjelölésével - írásban kérik. Ha az Igazgatóság ennek 30 
napon belül nem tesz eleget, a közgyűlést az indítványozó részvényesek kérelmére a 
Cégbíróság hívja össze, az erre vonatkozó kérelem benyújtásától számított 30 napon belül. 
 
10./ A szavazatok legalább 1/10-ét képviselő részvényes(ek) - az ok megjelölésével - írásban 
kérhetik az Igazgatóságtól, hogy valamely kérdést tűzzön a napirendjére. E jogokat a 
részvényesek a közgyűlési meghívó kézhezvételétől számított 8 napon belül gyakorolhatják.  
 
 
11./ A szavazatok legalább egy tizedét képviselő részvényesek részére a jogszabály illetve a 
jelen Alapító Okirat által biztosított jogok megilletik a részvények ennél kisebb %-át 
képviselő alább felsorolt  részvényeseket, részvényhányaduktól függetlenül: 
 
 
Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 
 
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 
 
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat 
 
Újfehértó Város Önkormányzata 
 
Hajdúnánás Város Önkormányzata 
 
12./ A közgyűlés által hozott jogsértő határozat bírósági felülvizsgálatát bármelyik 
részvényes, valamint a társaság bármely vezető tisztségviselője, illetve a felügyelő bizottság 
bármely tagja is kezdeményezheti, arra hivatkozással, hogy a határozat a gazdasági 
társaságokról szóló 1997. évi CXLIV. tv. vagy más jogszabály rendelkezéseibe, illetve a jelen 
Alapító Okiratba ütközik.  A keresetet a határozatról való tudomásszerzéstől számított 30 
napon belül a részvénytársaság ellen kell megindítani.  
 
13./ A közgyűlés olyan határozata, amely valamely részvénysorozathoz kapcsolódó jogot 
hátrányosan változtat meg, akkor hozható meg, ha ahhoz az érintett részvénysorozatok 
részvényesei legalább ¾-es szótöbbsége hozzájárul.  
 



 62

14./ A társasági vagyon védelme 
 
14.1./ A részvénytársaság saját tőkéjéből a részvényes javára, annak tagsági jogviszonyára 

figyelemmel kifizetést a társaság fennállása során kizárólag az e törvényben 
meghatározott esetekben és – az alaptőke leszállításának esetét kivéve – csak a 
számviteli törvényben meghatározott feltételek teljesülése esetén, a tárgyévi adózott 
eredményből, illetve a szabad eredménytartalékkal kiegészített tárgyévi adózott 
eredményből teljesíthet. Nem kerülhet sor kifizetésre, ha a részvénytársaságnak a 
számviteli törvény szerint helyesbített saját tőkéje nem éri el, vagy a kifizetés 
következtében nem érné el a részvénytársaság alaptőkéjét. 

14.2./ A részvényest a részvénytársaságnak a Gt. 223.§ (1) bekezdése szerint felosztható és a 
közgyűlés által felosztani rendelt, a számviteli törvény szerint meghatározott tárgyévi 
adózott eredményből, illetve a szabad eredménytartalékkal kiegészített tárgyévi adózott 
eredményből a részvényei névértékére jutó arányos hányada (osztalék) illeti meg. Az 
alapító okirat (alapszabály) lehetőséget adhat arra, hogy a részvényest megillető 
osztalék nem pénzbeli vagyoni értékű juttatásként kerüljön teljesítésre. A részvényes az 
osztalékra csak a már teljesített vagyoni hozzájárulása arányában jogosult. 

14.3./ A felügyelő bizottság előzetes hozzájárulására van szükség az olyan szerződés 
létrejöttéhez, amelyet a részvénytársaság a névre szóló részvénnyel rendelkező 
részvényesével, vagy annak közeli hozzátartozójával köt meg.  

14.4./ A részvénytársaság és a részvényes, illetve annak közeli hozzátartozója közötti 
visszterhes vagyonátruházási szerződés létrejöttéhez – ha a szerződésben megállapított 
ellenszolgáltatás értéke a részvénytársaság alaptőkéjének egytizedét meghaladja – a 
közgyűlés jóváhagyására van szükség.  

14.5./ Ha a részvényes egyben a részvénytársaság Igazgatóságának, vagy Felügyelő 
Bizottságának is tagja, sem ő, sem közeli hozzátartozója a részvénytársasággal a 
részvénytársasági üzletszerű gazdálkodási körébe tartozó szerződést nem köthet.  

VIII. 

A KÖZGYŰLÉS 
 

1./ A társaság legfőbb szerve a közgyűlés, amelyet a részvényesek alkotnak, és amelyen a 
részvényesek az őket megillető jogokat személyesen, vagy képviselőjük útján gyakorolhatják.  
 
A képviseleti meghatalmazás érvényessége egy közgyűlésre, vagy meghatározott időre, de 
legfeljebb 12 hónapra szól. A képviseleti meghatalmazás érvényessége kiterjed a 
felfüggesztett közgyűlés folytatására és a határozatképtelenség miatt ismételten összehívott 
közgyűlésre is.  
 
A meghatalmazást közokirat, vagy teljes bizonyító erejű magánokirat formájában kell a 
társasághoz benyújtani a közgyűlés megkezdése előtt. A meghatalmazás visszavonása a 
társasággal szemben csak akkor hatályos, ha az a részvényes a közgyűlés megnyitása előtt, 
illetve - ha a meghatalmazás csak egy adott napirendi pontban történő szavazásra vonatkozik - 
a napirend tárgyalásának megkezdése előtt a közgyűlés elnökével közli. 
A meghatalmazás visszavonásának formájára ugyanazok az előírások vonatkoznak, mint a 
meghatalmazás adására.  
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2./ Mindazon jogokat, amelyek a részvényeseket a társaság ügyeinek tekintetében megilletik, 
a részvényesek összessége a közgyűlésen gyakorolhatja. 
 
3./ A közgyűlést legalább évente egyszer össze kell hívni. Szükség esetén rendkívüli 
közgyűlés bármikor összehívható. A közgyűlést - ha a gazdasági társaságokról szóló törvény 
vagy a jelen Alapító Okirat másként nem rendelkezik - az Igazgatóság hívja össze.  
 
 Közgyűlést kell összehívni: 
 

a.) minden évben egyszer a rendes Közgyűlést, amelyet minden év április 30-ig meg 
kell tartani; 

b.) abban az esetben, ha a szavazatok legalább 1/10-t részét képviselő részvényesek a 
közgyűlés összehívását az ok és cél megjelölése mellett írásban kérik az 
igazgatóságtól; 

c.) abban az esetben, ha a Felügyelő Bizottság, a könyvvizsgáló, valamint a 
Cégbíróság az 1997. évi CXLIV. törvényben meghatározott esetekben azt 
szükségesnek tartja; 

d.) köteles az Igazgatóság összehívni a közgyűlést akkor is, ha  
 tagjainak száma a jelen alapító okiratban meghatározott legkisebb létszám 
alá, vagy a Felügyelő Bizottság tagjainak száma 5 (öt) fő alá csökken 

 új könyvvizsgáló választása válik szükségessé, 
 tudomására jut, hogy a részvénytársaság saját tőkéje a veszteség 
következtében az alaptőke 2/3-ára csökkent, (Gt.243.§ (1) vagy 

 saját tőkéje a jogszabályban (Gt. 203.§. (1) bek.) meghatározott összeg alá 
csökkent, vagy 

 a részvénytársaság fizetéseit megszüntette, és vagyona a tartozásokat nem 
fedezi. 

 
 e.) abban az esetben, ha az előző közgyűlés így határoz. 
 
4./ A közgyűlés összehívása iránt a 3./  pont 
 

a.) bekezdése esetén az Igazgatóság intézkedik. 
b.) bekezdése esetén az Igazgatóság köteles intézkedni, ha azonban a kérés 

közlésétől számított 30 napon belül az Igazgatóság a közgyűlést nem hívta össze, 
az összehívást kérő részvényesek kérelmére a hatáskörrel és illetékességgel 
rendelkező Cégbíróság hívja össze a közgyűlést, az erre vonatkozó kérelem 
benyújtásától számított 30 napon belül. 

c.) bekezdése esetén a Felügyelő Bizottság elnöke, az Igazgatóság, illetve a 
Cégbíróság intézkedik, az 1997. évi CXLIV. törvény rendelkezései szerint.  

d.)  
valamint  
e.) bekezdése esetén az Igazgatóság intézkedik.  

 
Amennyiben az Igazgatóságnak a közgyűlés összehívására irányuló intézkedése akadályba 
ütközik, abban az esetben azt a jogot Felügyelő Bizottság elnöke jogosul gyakorolni. 
 
5./ A közgyűlés összehívásának módja: 
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A közgyűlést az Alapító Okiratban meghatározott módon, a közgyűlés kezdő napját legalább 
15 nappal megelőzően a részvényeseknek küldött meghívó útján kell összehívni.  
 
A meghívónak tartalmaznia kell: 
 

a.) a részvénytársaság cégnevét és székhelyét 
b.) a közgyűlés időpontját és helyét 
c.) a közgyűlés napirendjét 
d.) a szavazati jog gyakorlásához az alapszabályban előírt feltételeket 
e.) a közgyűlés határozatképtelensége esetére a megismételt közgyűlés helyét és idejét. 

 
 A határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlést az eredeti közgyűlés 

meghívójában megjelölt határidőn belül, az ott meghatározott feltételekkel kell 
összehívni. 

 
 A közgyűlésre meg kell hívni az Igazgatóság, valamint a Felügyelő Bizottság tagjait és 

a társaság könyvvizsgálóját. 
 
 A közgyűlést a társaság székhelyére kell összehívni. 
 
6./ A közgyűlés napirendjének összeállításáról az összehívásra köteles testületnek, illetve 
személyeknek kell gondoskodniuk. 
 
7./ A részvényesek indítványtételi jogára az 1997. évi CXLIV. törvény rendelkezései 
vonatkoznak azzal, hogy bármilyen oknál fogva nem tárgyalt napirendi javaslatot az 
Igazgatóság köteles a következő közgyűlés napirendjére tűzni. 
 
8./ A közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a szavazásra jogosító részvények által 
megtestesített szavazatok több mint felét képviselő részvényes jelen van. 
 
8.1. Minden egyes részvény egy szavazatra, az összevont részvény az összevonásnak 
megfelelő többszörös számú szavazatra jogosít. 
  
8.2. A határozat meghozatalánál nem szavazhat az a részvényes, akit a határozat 
kötelezettség, vagy felelősség alól mentesít, illetve a részvénytársaság rovására másfajta 
előnyben részesít, továbbá az, akivel a határozat szerint szerződést kell kötni, vagy aki ellen 
pert kell indítani.  
 
8.3. Ha a részvényes valamely kérdésben jogszabály, vagy a jelen Alapító Okirat rendelkezése 
szerint nem szavazhat, az érintett részvényest az e kérdésben történő határozathozatal során a 
határozatképesség megállapításánál számításon kívül kell hagyni.  
 
8.4. Ha a közgyűlés összehívására nem szabályszerűen került sor, határozathozatalra csak 
valamennyi szavazásra jogosult részvényes jelenlétében akkor kerülhet sor, ha a részvényesek 
a közgyűlés megtartása ellen nem tiltakoztak.  
 
8.5. Ha a közgyűlés nem határozatképes, a megismételt második közgyűlés az eredeti 
napirenden szereplő ügyekben, a megjelentek számára tekintett nélkül határozatképes. A 
közgyűlés összehívója jogosult a közgyűlési meghívóban a második közgyűlés időpontját is 
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megjelölni, azzal, hogy az első és második közgyűlés időpontja között legalább 2 óra 
különbségnek kell lennie. 
 
8.6. A meghívóban nem szereplő ügyben a közgyűlés csak akkor hozhat döntést, ha 
valamennyi részvényes jelen van és a napirendi kérdés tárgyalásához egyhangúlag 
hozzájárultak.  
 
9./ A szavazati jog gyakorlásának feltételei és módja: 
 
9.1. A részvényes által gyakorolt szavazati jog mértéke a részvény névértékéhez igazodik. 
 
9.2. A közgyűlésen minden részvényes részt vehet. A szavazati jog gyakorlásának feltétele, 
hogy a részvényes szavazólappal rendelkezzen. Szavazólapot az a részvényes kaphat, aki be 
van jegyezve a részvénykönyvbe, valamint aki a részvényhez kapcsolódó befizetési 
kötelezettségének eleget tett, illetve a nem pénzbeli hozzájárulást a társaság rendelkezésére 
bocsátotta, és a társaság részvényesi nyilvántartásában szerepel. 
Egy részvényes csak egyféleképpen szavazhat. A szavazólapot legkésőbb a közgyűlés 
megkezdéséig az Igazgatóság állítja ki. A szavazólapon fel kell tüntetni a részvényest 
megillető - a részvényei névértékéhez igazodó - szavazatok számát.  
 
9.3. A névre szóló részvény tulajdonosának kérésére a részvénykönyv ellenőrzése mellett az 
Igazgatóság a közgyűlés megkezdéséig köteles kiállítani a szavazólapot. A szavazás nyíltan, a 
szavazólap felmutatásával történik. 
 
10./ A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik: 
 

a.) Döntés – ha a gazdasági társaságokról szóló 1997. évi CXLIV. Tv. (a 
továbbiakban: Törvény) eltérően nem rendelkezik - az Alapító Okirat 
megállapításáról és módosításáról 

b.) Döntés a részvénytársaság működési formájának megváltoztatásáról 
c.) A részvénytársaság átalakulásának és jogutód nélküli megszűnésének elhatározása 
d.) A jogszabályban foglalt kivétellel az Igazgatóság tagjainak, továbbá a Felügyelő 

Bizottság tagjainak és a könyvvizsgálónak a megválasztása, visszahívása, 
díjazásának megállapítása. 

e.) A Számviteli Törvény szerinti beszámoló elfogadása, ideértve az ezzel egyidejűleg 
meghozott, az adózott eredmény felhasználására (például osztalék fizetésére) 
vonatkozó döntést is 

f.)  Döntés – ha a Törvény eltérően nem rendelkezik - osztalékelőleg fizetéséről 
g.) Döntés a részvények típusának átalakításáról 
h.) Döntés a nyomdai úton előállított részvény dematerializált részvénnyé történő 

átalakításáról. 
i.)  Az egyes részvénysorozatokhoz fűződő jogok megváltoztatása, illetve az egyes 

részvényfajták, osztályok átalakítása. (Vö.: VII/13) 
j.)  Döntés – ha a Törvény eltérően nem rendelkezik - átváltoztatható, vagy jegyzési 

jogot biztosító kötvény kibocsátásáról. 
k.) Döntés - ha a Törvény eltérően nem rendelkezik – az alaptőke felemeléséről,  
l.)  Döntés - ha a Törvény eltérően nem rendelkezik – az alaptőke leszállításáról, 
m.) Döntés a jegyzési elsőbbségi jog gyakorlásának kizárásáról, (Gt.233§ (m) 
n.) Döntés - ha a Törvény másképpen nem rendelkezik - a saját részvény 

megszerzéséről. 
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o.) Döntés minden olyan kérdésben, amit törvény, vagy a jelen Alapító Okirat a 
közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal,  

p.) A társaság munkaszervezetét irányító munkavállaló alkalmazása, 
munkaviszonyának megszüntetése, alapbérének és a prémium mértékének 
megállapítása, prémiumfeladatainak meghatározása,  

q.) Döntés a társaság minden olyan befektetéséről, szerződéskötéséről vagy 
kötelezettségvállalásáról (ide értve a kezesség vállalást és óvadék nyújtását is)  – 
kivéve a társaság likvid eszközeinek átmeneti hasznosítását -, amelynél az ügylet 
összege meghaladja a társaság mindenkori alaptőkéjének 25% (huszonöt) 
százalékát. Ezen értékhatár megállapításánál az ügyfélnek nyújtott befektetés vagy 
az érte vállalt kötelezettségvállalás összegét (mértékét) – időbeli korlátozás nélkül – 
össze kell számítani  

r.)  a Társaság stratégiájának és éves üzleti tervének jóváhagyása. 
s.) Döntés a társaságnak a stratégiai tervben foglaltaktól eltérő célra történő 

hitelfelvételéről.  
t.)  A Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadása. 

 
11./ A közgyűlés határozata: 
 
11.1. A közgyűlés határozatait nyílt - szavazólappal történő - szavazással hozza meg. 
 
11.2. A közgyűlés a 1997. évi CXLIV. törvény 233.§ a) - c), valamint i) és l)-m) pontjában 
felsorolt ügyben a határozati javaslatot elfogadó szavazatok legalább háromnegyedes 
többségével határoz.  
 
11.3. Az Alapító Okirat a felsorolt ügyeken kívül is előírhatja a szavazatok legalább 
háromnegyedes többségével történő határozathozatalt.  
Minden más ügyben a határozathozatalhoz a szavazatok egyszerű többsége szükséges. 
 
12./  A közgyűlés elnöke:   
 

A közgyűlés elnöke az Igazgatóság elnöke, akadályoztatása esetén a Felügyelő Bizottság 
elnöke. 

 
A közgyűlés elnöke: 
 

 megállapítja a közgyűlés határozatképességét, javaslatot tesz a közgyűlési 
jegyzőkönyv hitelesítők, a szavazatszámlálók, a további tisztségeket betöltők 
személyére, kijelöli a jegyzőkönyvvezetőt, 

 vezeti a tanácskozást a napirend alapján, 
 elrendeli a szavazást, ismerteti annak eredményét, kimondja a közgyűlés 
határozatát, 

 gondoskodik a közgyűlési jegyzőkönyv szabályszerű vezetéséről, 
 aláírásával hitelesíti a közgyűlési okmányokat. 

 
 
13./ A társaság közgyűlésein megjelent részvényesekről  jelenléti ívet kell készíteni, amelyen 
fel kell tüntetni a részvényes, illetve képviselője nevét (cégét) és lakóhelyét (székhelyét), 
részvényei számát és az őt megillető szavazatok számát. A jelenléti ívet a közgyűlés elnöke és 
a jegyzőkönyvvezető aláírásával hitelesíti. 
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14./ A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni, amely tartalmazza: 
 

a.) a részvénytársaság cégnevét és székhelyét; 
b.) a közgyűlés helyét és idejét; 
c.) a közgyűlés levezető elnökének, a jegyzőkönyvvezetőnek, a jegyzőkönyv 

hitelesítőinek és a szavazatszámlálóknak a nevét; 
d.) a közgyűlésen lezajlott fontosabb eseményeket, az elhangzott indítványokat; 
e.) a határozati javaslatokat, az azokra leadott szavazatok és ellenszavazatok számát, 

valamint a szavazástól tartózkodók számát. 
 

15./ A közgyűlés minden ülésének megnyitásakor jegyzőkönyvvezetőt, illetve a jelenlévő 
részvényesek (illetve képviselőik) közül két hitelesítőt választ oly módon, hogy az egyik 
hitelesítő a szavazatelsőbbséggel rendelkező részvényesek, a másik hitelesítő a 
törzsrészvénnyel rendelkező részvényesek közül kerüljön megválasztásra.  

 
IX. 

 
AZ  IGAZGATÓSÁG 

 
1./ Az Igazgatóság a társaság ügyvezető szerve. 
Az  Igazgatóság 5 (öt) tagból álló testület.  
Az Igazgatóság tagjait a Közgyűlés választja az alábbiak szerint: 2 tagot a  jelen Alapító 
Okirat  VII. fejezet 11. pontjában felsorolt részvényesek delegálnak, 3 tagot pedig a 
fennmaradó részvényesi kör delegál. 
 
2./ Az Igazgatóság dönt azokban a kérdésekben, amelyeket a jogszabály vagy az Alapító 
Okirat nem utal a Közgyűlés vagy más szerv kizárólagos hatáskörébe. Az Igazgatóság  
feladat- és hatáskörébe tartozik különösen: 
 
2.1.Kidolgozza és a Felügyelő Bizottság jelentésével együtt a közgyűlés elé terjeszti a 

társaság Számviteli Törvény szerinti éves beszámolóját és az adózott eredmény 
felosztására vonatkozó javaslatot. 

2.2.A közgyűlés elé terjeszti évente egyszer az éves tevékenységről, a társaság 
ügyvezetéséről, a társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról szóló beszámolót. 

2.3.Jelentést készít legalább hathavonta a Felügyelő Bizottság részére az ügyvezetésről, a 
társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról. 

2.4.Nyolc (8) napon belül a Felügyelő Bizottság egyidejű értesítése mellett a szükséges 
intézkedések megtétele céljából összehívja a Közgyűlést, ha tudomására jut, hogy  

 
- a Társaság saját tőkéje a veszteség következtében az alaptőke kétharmadára 
csökkent, vagy  
- a Társaság fizetéseit megszüntette és vagyona a tartozásokat nem fedezi. 
 

2.5.Köteles rendkívüli közgyűlést összehívni a Felügyelő Bizottság rendeltetésszerű 
működésének helyreállítása érdekében, ha a Felügyelő Bizottság tagjainak száma az 
Alapító Okiratban meghatározott létszám alá csökkent, vagy nincs aki az ülését 
összehívja. 

2.6.Megteszi a szükséges intézkedéseket, ha azokat a külső, vagy a társaság belső ellenőrzését 
végző szervek megállapítása követeli. 
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2.7.Elkészíti a társaság Szervezeti és Működési szabályzatát és elfogadás végett a Közgyűlés 
elé terjeszti, a Felügyelő Bizottság véleményének kikérése mellett. 

2.8.Dönt a társaság üzletszerű működésére vonatkozó kérdésekben, a társaság stratégiai 
tervében illetve üzleti tervében foglaltak szerint. 

2.9.Dönt az előző pontba nem tartozó, a Társaság minden olyan befektetéséről, 
szerződéskötéséről vagy kötelezettségvállalásáról (ide értve a kezesség vállalást és óvadék 
nyújtását is) valamint a Társaság likvid eszközeinek átmeneti hasznosításáról, amelynél az 
ügylet értéke nem haladja meg a Társaság mindenkori alaptőkéjének 25%-át.  Ezen 
értékhatár megállapításánál az egy szerződéses partnerhez egy üzleti éven belül 
kapcsolódó kötelezettségvállalás összegét (mértékét) – időbeli korlátozás nélkül – össze 
kell számítani. A társaság likvid eszközeinek hasznosítása csak a számlavezető banknál 
történő határozott idejű lekötés vagy államilag garantált befektetések (értékpapírok) útján 
történhet. Gondoskodik a társaság üzleti könyveinek szabályszerű vezetéséről. 

2.10. Dönt a társaság munkaszervezetét irányító munkavállalójával (XII. fejezet 4.1.) 
kapcsolatos minden olyan munkáltatói kérdésben, amely nem a Közgyűlés kizárólagos 
hatáskörébe tartozik 

2.11. Dönt mindazokban a kérdésekben, amelyet jogszabály, az Alapító Okirat vagy a 
Közgyűlés a hatáskörébe utal. 

2.12. Dönt társaság tulajdonát képező ingatlanok területének bővítéséről, ingatlan vásárlásáról 
illetve értékesítéséről (mértéke, időbeli ütemezése). 
 
3./ Az Igazgatóság tagjait az alapítók jelölik ki, illetve választják.  
 
Ha valamely Igazgatósági tag tisztsége bármely oknál fogva megszűnik az e tisztség 
betöltésére nyitva álló idő letelte előtt, a megüresedett tisztség betöltésének kérdésében a 
legközelebbi közgyűlés jogosult határozni.  

 
Ez esetben az Igazgatóság köteles a közgyűlést ez okból haladéktalanul, - lemondás esetén 
legkésőbb az ok bekövetkezésétől számított 60 napon belüli időpontra - összehívni, kivéve ha 
a közgyűlés az új igazgatósági tag megválasztásáról már ezt megelőzően gondoskodott. 
 
Az Igazgatóság tagjainak visszahívásához a közgyűlés ¾-es szótöbbséggel hozott határozata 
szükséges. 
 
4./ Az Igazgatóság megválasztása után tagjai közül elnököt választ.  
 
Az Igazgatóság elnökének jogkörébe tartozik: 
 

a.) az Igazgatóság üléseinek összehívása és vezetése, 
b.) az Igazgatósági ülések jegyzőkönyvvezetőjének kijelölése, 
c.) az Igazgatósági ülésen történő szavazás elrendelése és a szavazás eredményének 

megállapítása, 
d.) Dönt a Társaság minden olyan szerződéskötéséről vagy kötelezettségvállalásáról – ide 

nem értve a befektetésekről való döntést – amelynél az ügylet értéke nem haladja meg 
esetenként az egy (1) millió forintot, illetve havonta összesen az öt (5) millió forintot.  

 
Az Igazgatóság elnökének jogkörét, akadályoztatása esetében - amennyiben jogszabályi 
akadálya nincsen - az Igazgatóság erre kijelölt tagja gyakorolhatja. 
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5./ Az Igazgatóság üléseit az Igazgatóság elnöke, vagy bármely két tagja (együtt) jogosult 
összehívni. 
 
6./ Az Igazgatósági üléseket szükség szerint, de legalább évente négy alkalommal össze kell 
hívni írásban, a napirend megjelölésével, legalább nyolc nappal az ülés előtt.  
 
7./ Az Igazgatóság határozatképes, ha a szabályszerűen összehívott ülésén legalább 4 (négy) 
tagja jelen van. 
 
8./ Az Igazgatóság határozatait szavazással hozza meg, legalább négy igenlő szavazattal. 
 
A kisebbségben maradt igazgatósági tag véleményét - amennyiben azt igényli - 
jegyzőkönyvbe kell foglalni és tájékoztatásul meg kell küldeni a Felügyelő Bizottság 
elnökének. 
 
9./ Az Igazgatóság igazgatósági ülés megtartása nélkül, írásban is jogosult határozatot hozni, 
erre vonatkozó indítvány, illetve az elnök döntése alapján. Ebben az esetben a határozati 
javaslatokat meg kell küldeni az igazgatósági tagoknak és a kézhezvételtől számított legalább 
nyolc napos határidőt kell kitűzni a nyilatkozat megtételére. A visszaérkezett nyilatkozatok 
alapján az Igazgatóság elnöke állapítja meg a határozatot, melyet a tagokkal az utolsó 
szavazat beérkezésétől, illetve a fenti határidő elteltétől számított nyolc napon belül írásban 
közöl. A nyilatkozat megtételére kitűzött határidőn túl érkezett szavazatot (tartalmára tekintet 
nélkül) nemlegesnek kell tekinteni. Amennyiben bármelyik igazgatósági tag igényli, a 
határozati javaslat megvitatás érdekében igazgatósági ülést kell tartani. 
Az írásbeli határozathozatal történhet digitális aláírással ellátott elektronikus levél (e-mail) 
vagy telefax formájában. 
 
10./ Az Igazgatóság a jogszabályi keretek között és a jelen Alapító Okirat alapján ügyrendjét 
saját maga állapítja meg és fogadja el. 
 
 
11./ Az Igazgatóság tagjai 2006. ………….. napjától 2011. ………………. napjáig terjedő 
időre: 

 
11.1.  név:     Katona Attila Miklós 
      születési hely, idő.:   Nyíregyháza, 1960. október 17. 
     anyja neve.:  Géresi Sára Olga  
      lakcíme:  4400 Nyíregyháza, Báthori u. 8.  
 
11.2. név:     (Önkormányzat) Urbán Lajos 
      születési hely, idő.:   Gáva, 1952. december 18. 
     anyja neve.:  Zólyomi Katalin 
      lakcíme:  4400 Nyíregyháza, Eötvös u. 8. 
 
11.3.  név:    (Önkormányzat) Tóth József 
11.4. név:     (Befektető) Dr. Kovács Ferenc 
      születési hely, idő.:   Pap, 1960. január 11. 
     anyja neve.:  Kántor Margit 
      lakcíme  4400 Nyíregyháza, Bujtos u. 40. 
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11.5. név:     (Befektető) Kávássy Péter 
      születési hely, idő.:   Fehérgyarmat, 1967. április 07 
     anyja neve.:  Zombory Klára 
      lakcíme  4375 Piricse, Rózsatanya  
 
 
Katona Attila Miklós igazgatósági tag jogosult a „vezérigazgató” cím használatára. 

 
X. 
 

A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG 
 

1./ A Társaság Felügyelő Bizottsága 7 (hét) tagból áll. A Felügyelő Bizottság tagjait - az 
1997. évi CXLIV. törvényben meghatározott kivétellel - a közgyűlés választja.  
 
2./ A társaság Felügyelő Bizottságának tagjait a Közgyűlés a közgyűlés választja, az alábbiak 
szerint: 3 tagot a  jelen Alapító Okirat  VII. fejezet 11. pontjában felsorolt részvényesek 
delegálnak, a  4 tagot pedig a fennmaradó részvényesi kör delegál. 

 
3./ A Felügyelő Bizottság első ülésén saját tagjai közül elnököt választ. A Felügyelő Bizottság 
elnöke a megalapítástól számított első öt naptári évben a jelen Alapító Okirat VII. fejezet 11. 
pontjában felsorolt részvényesek által delegált felügyelő bizottsági tagok közül kerül 
megválasztásra. 
 
A Felügyelő Bizottság elnöke az 1997. CXLIV. törvény és a jelen Alapító Okirat 
rendelkezéseivel összhangban  
 

a) összehívja és vezeti a bizottság üléseit 
b) gondoskodik az ülés jegyzőkönyvének vezetéséről, 
c) rendszeres egyeztetést folytat a társaság munkaszervezetének vezetőjével 
d) kezdeményezheti a közgyűlés összehívását, illetve összehívja azt, 
e) az évi rendes közgyűlésen jelentést terjeszt elő a Felügyelő Bizottság nevében a 

társaság munkájáról. 
 
4./ A Felügyelő Bizottság: 
 
a./ ellenőrzi a társaság ügyvezetését 
b./ jogosult a társaság ügyeiről tájékoztatást, információkat kérni, illetve felvilágosítást kérni, 
a társaság könyveit és iratait megvizsgálhatja, 
c./ megvizsgálhatja a társaság pénztárát 
d./ ha a Felügyelő Bizottság megítélése szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba, 
Alapító Okiratba, illetve közgyűlési határozatba ütközik, vagy egyébként sérti a részvényesek 
érdekeit, összehívja a közgyűlést, és javaslatot tesz annak napirendjére, 
e./ írásbeli jelentést készít a közgyűlés részére a Számviteli Törvény szerinti beszámolóról és 
az adózott eredmény felhasználásáról 
f./ köteles megvizsgálni a közgyűlés ülésének napirendjén szereplő valamennyi lényes 
üzletpolitikai jelentést, valamint minden olyan előterjesztést, amely a közgyűlés kizárólagos 
hatáskörébe tartozó ügyre vonatkozik 
g./ tagjai tanácskozási joggal részt vesznek a közgyűlés ülésein, 
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h./ a társaság munkaszervezetének vezetője, vagy az igazgatóság  megkeresésétől számított 15 
napon belül köteles véleményt nyilvánítani az éves tervről, illetve éves költségvetésről, 
valamint az éves költségvetésben nem szereplő pénzhitelek felvételéről, ingatlanok 
megszerzésével, elidegenítésével kapcsolatos szerződésekről, illetve a társaság részéről 
történő új gazdasági társaságok alapításáról, valamint már meglévő gazdasági társaságokban 
részesedés szerzéséről.   
 
 
5./ A Felügyelő Bizottság üléseit az elnök szükség szerint, de évente legalább négy 
alkalommal köteles összehívni.  
 
6./ Össze kell hívni a Felügyelő Bizottság ülését, ha azt a Felügyelő Bizottság bármely tagja - 
az ok és a cél megjelölésével - az elnöktől írásban kéri. Az elnök a kérelem kézhezvételétől 
számított 8 napon belül köteles intézkedni a Felügyelő Bizottság ülésének 30 napon belüli 
időpontra történő összehívásáról. Ha az elnök a kérelemnek nem tesz eleget, a tag maga 
jogosult az ülés összehívására.  
 
7./ A Felügyelő Bizottság ülését az elnök az ülés napja előtt legalább tíz naptári nappal 
korábban írásban - a napirend közlésével köteles összehívni. Felügyelő bizottsági ülés akkor 
is tarható, ha azon valamennyi tag megjelent - bár az összehívása nem szabályszerű - és a 
napirend tárgyalását nem ellenzik.  
 
8./ A Felügyelő Bizottság akkor határozatképes, ha tagjainak 2/3-a jelen van. 
 
9./ A Felügyelő Bizottság határozatait négyötödös szótöbbséggel hozott szavazással állapítja 
meg..  
 
10./ A Felügyelő Bizottság egyebekben az ügyrendjét maga állapítja meg, amelyet a 
közgyűlés hagy jóvá. 
 
11./ A Felügyelő Bizottság tagjai 2006. ………... napjától 2011. ………….. napjáig terjedő 
időre: 

a.) név: (Önkormányzat) Felbermann Endre 
szül.: Hajdúnánás, 1948. augusztus 22. 
an.: Farkas Emma 

lakcím: 4400 Nyíregyháza, Fészek u. 75.   
 
b.) név: (Befektető) 
     szül.:  
     an.:  
     lakcím: 
 
c.) név: (Befektető) Hibján Zoltán 

szül.: Nyíregyháza, 1970. június 18. 
an.: Nádasi Julianna 
lakcím: 4400 Nyíregyháza, Benehalom u. 16. 

 
d.) név: (Befektető) Dr. Kardos Norbert 

      sz.: Nyíregyháza, 1977. október 04.  
      an.: Marjai Margit 
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     lakcím:. 4400 Nyíregyháza, Damjanich u. 9.  
 

e.) név: (Befektető) Szabó Zoltán 
szül.: Nyíregyháza, 1950. február 10. 
an.:  Erdélyi Karolina 
lakcím: 4431 Nyíregyháza, Csónak u. 9.  
 

f.)  név: (Hajdúnánás) Oláh Miklós 
szül.:  
an.:   
lakcím: 4080 Hajdúnánás, Marx K. u. 13. 
 

g.) név: (Újfehértó) Kovács Sándor 
szül.:  
an.:   
lakcím:  

XI. 
 

A KÖNYVVIZSGÁLÓ 
 

1./ A társaságnál könyvvizsgáló működik. 
 
A társaság könyvvizsgálóját az alapítók 2006……….  napjától 2011... . napjáig  terjedő időre 
kijelölték. A könyvvizsgálót a közgyűlés jogosult megválasztani. 
 
 
A társaság könyvvizsgálója:  
Név:  Inter Real Audit   
Címe:  4400 Nyíregyháza, Bercsényi u. 3. 
Kamarai nyilvántartási szám: 000656 
 
Megbízott könyvvizsgáló: 
 
Név:                Szendrői Jenő 
Anyja neve:    Szabó Katalin  
Címe:             4555 Levelek,Táncsics u. 5. 
Kamarai tagsági ig. száma: ________________ 
 
A könyvvizsgáló az 1997. évi CXLIV. törvényben meghatározott feladatokat jogosult és 
köteles ellátni.  

 
XII. 

 
A TÁRSASÁG GAZDÁLKODÁSA 

 
1./ A társaság első üzleti éve az alapítás napjától ugyanazon év december 31. napjáig tart. 
 
2./ Minden további üzleti év megegyezik a naptári évvel. 
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3./ A társaság gazdálkodása, mérlegének elkészítése és megvizsgálása során a mindenkori 
hatályos jogszabályok szerint kell eljárni. 
 
4./ A Társaság munkaszervezetének irányítása 
 

4.1. A Társaság napi munkáját és munkaszervezetét a társaság alkalmazásában álló 
vezető állású munkavállaló (a továbbiakban a jelen pont alkalmazásában: igazgató) 
irányítja és ellenőrzi, a jogszabályok, az Alapító Okirat és a Szervezeti és Működési 
Szabályzat keretei között, illetve a Közgyűlés és az Igazgatóság határozatainak 
megfelelően. 

 
4.2. Az igazgató hatáskörébe tartoznak mindazon ügyek, amelyek nincsenek a 

Közgyűlés vagy az Igazgatóság kizárólagos hatáskörébe utalva, továbbá mindazon 
ügyek, melyeket az Igazgatóság az igazgató hatáskörébe utal. 

 
4.3. Az igazgató felel az Igazgatóság határozatainak végrehajtásáért. 
 
4.4. Az igazgató köteles az Igazgatóság részére előterjeszteni a Társaság üzleti 

tevékenységéről szóló éves beszámolót, az üzleti, beruházási, létszám-gazdálkodási, 
jövedelmezőségi és likviditási tervet, és az Igazgatóság, valamint a közgyűlés 
jóváhagyását követően felel ezek végrehajtásáért. 

 
4.5. Az igazgató dönt a Társaság minden olyan szerződéskötéséről vagy 

kötelezettségvállalásáról – ide nem értve a befektetésekről való döntést – amelynél az 
ügylet értéke nem haladja meg esetenként az egy (1) millió forintot, illetve havonta 
összesen az öt (5) millió forintot.  

 
4.6. Az igazgató gyakorolja a Társaság munkavállalói felett a munkáltatói jogokat. 
 
4.7. Az igazgató feladatát a tőle elvárható gondossággal köteles ellátni, 

felelősségének szabályait a munkaszerződése határozza meg.  
 

 
5./ A nyereség felosztásának szabályai: 
 

5.1. A nyereség felosztásánál a hatályos jogszabályoknak megfelelően kell eljárni. 
5.2. Az osztalékalap összegéről az éves rendes közgyűlés dönt. A Közgyűlés az osztalék 

kifizetéséről az Igazgatóságnak a Felügyelő Bizottság által jóváhagyott javaslatára a 
számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadásával egyidejűleg határozhat. Az 
osztalékalapot a részvény névértékének arányában kell felosztani. 

 
 

5.3. A társaság kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben a társaság tevékenysége 
nyereséges, abban az esetben a VII/11. pontban írt részvényesek részére kifizeti 
osztalékként az adózás előtti nyereség összesen 10 %-át, az elsőbbségi 
részvényesek között egyenlő arányban. A társaság mindenkori részvényesei 
kötelezik magukat arra, hogy a közgyűlésen a fentieknek megfelelően szavaznak. 

 
5.4. A társaság rögzíti, hogy osztalékként legfeljebb az adózott eredmény 70 %-a 

fizethető ki. A társaság az első két üzleti évben osztalékot nem fizet. 
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XIII. 
 

A TÁRSASÁG ALAPTŐKÉJÉNEK FELEMELÉSE 
 
 

1./ Az alaptőke felemelése történhet új részvények forgalomba hozatalával, a társaság 
alaptőkéjén felüli vagyonának terhére, dolgozói részvény forgalomba hozatalával, továbbá 
feltételes alaptőke emelésként átváltoztatható kötvény forgalomba hozatalával. 

 
2./ Az alaptőke felemelésére új részvények forgalomba hozatalával csak abban az esetben 
kerülhet sor, ha a részvényesek a társaság által korábban kibocsátott részvények névértékét 
teljes mértékben befizették. 

 
3./ Az alaptőke felemelésére csak a közgyűlés határozata alapján kerülhet sor. 

 
4./ A közgyűlés - a jogszabályban meghatározottakon túl - köteles egyben az alaptőke 
felemelésének részletes szabályait is meghatározni, így különösen: 

 
a.) a kibocsátandó új részvények fajtáját, osztályát, számát, típusát, sorozatát, névértékét 

és kibocsátási értékét, a befizetés ütemezését, a részvényfajtához kapcsolódó jogokat, 
továbbá azt, hogy az milyen már meglévő részvényfajtához fűződő jogokat érint. 

b.) azt, hogy az alaptőke emelés nyilvánosan, vagy - a jelen alapító okirat felhatalmazása 
alapján - zártkörűen, a közgyűlés által feljogosított személyek kizárólagos jegyzési 
jogosultságával történik. 

c.) a részvényjegyzés kezdő és záró napját; 
d.) a túljegyzés elfogadására vagy visszautasítására vonatkozó allokációs szabályokat; 
e.) azt, hogy a kibocsátandó részvények után járó éves osztalék a részvény kibocsátásának 

napjától arányosan vagy egész évre illeti meg a részvény tulajdonosát. 
Az alaptőke emelés nem érintheti a szavazatelsőbbségi részvényekhez fűződő jogokat. 

 
5./ Ha az alaptőke felemelésére pénzbeli hozzájárulás ellenében kerül sor, a részvénytársaság 
részvényeseit – ezen belül első helyen a forgalomba hozott részvényekkel azonos 
részvénysorozatba tartozó részvénnyel rendelkező részvényeseket -, majd az átváltoztatható, 
majd a jegyzési jogot biztosító kötvények tulajdonosait – ebben a sorrendben – jegyzési 
elsőbbség illeti meg.  Ha az alaptőke felemelésére zártkörű forgalomba hozatallal került sor, a 
jegyzési elsőbbségi jog alatt a részvények átvételére vonatkozó elsőbbségi jog értendő.  
 
6./ A zártkörűen működő részvénytársaság köteles írásban tájékoztatni a részvényeseket – ide 
értve az átváltoztatható és a jegyzési jogot biztosító kötvények tulajdonosait is – a jegyzési 
elsőbbségi jog gyakorlásának lehetőségéről és módjáról, így a jegyezhető részvények 
névértékéről, illetve kibocsátási értékéről, valamint e jog érvényesítésére nyitva álló – 
legalább 15 napos – időszak kezdő és záró napjáról.  
 
7./ A jegyzési elsőbbséget az arra jogosultak az alábbi feltételek szerint gyakorolhatják:  
 
7.1./ A jegyzésre jogosultak jegyzési szándékukat a részvénytársaság értesítésének 
kézhezvételétől számított 15 napon belül írásban kötelesek bejelenteni. 
 
8./ Ha az alaptőke felemelése új részvények zártkörű forgalomba hozatalával, nem pénzbeli 
hozzájárulás ellenében történik, az alaptőke-emelést elhatározó közgyűlési határozatban meg 
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kell határozni azokat a személyeket, akiket - az általuk tett vételi szándéknyilatkozatra 
figyelemmel - a közgyűlés feljogosít a részvények átvételére vonatkozó kötelezettség 
vállalásra. A közgyűlési határozatban rendelkezni kell az e személyek által átvenni vállalt 
részvények fajtájáról, illetve osztályáról, számáról, a részvény sorozatáról, névértékéről, 
illetve kibocsátási értékéről. 
 
9./ Ha az alaptőke-emelés új részvények zártkörű forgalomba hozatalával, pénzbeli 
hozzájárulás ellenében történik, az alaptőke-emelést elhatározó közgyűlési határozatban meg 
kell határozni azokat a személyeket, akiket a közgyűlés – amennyiben a Gt. 246/A. §. szerint 
arra jogosultak nem éltek a részvények átvételére vonatkozó elsőbbségi jogukkal - feljogosít 
az általuk tett vételi szándéknyilatkozatra figyelemmel a részvények átvételére vonatkozó 
kötelezettség vállalásra. A közgyűlési határozatban rendelkezni kell az e személyek által 
átvenni vállalt részvények fajtájáról, illetve osztályáról, számáról, a részvény sorozatáról, 
névértékéről, illetve kibocsátási értékéről 
 
10./ Ha a közgyűlés által kijelölt személyek a határozat szerinti legkisebb összegnek 
megfelelő részvények átvételére nem vállaltak kötelezettséget, abban az esetben az alaptőke 
emelés meghiúsul. 
 
11. / Az alaptőke emelésre egyebekben a részvények átruházásának jelen Alapító Okiratban 
rögzített szabályait is alkalmazni kell. 

XIV. 
 

A TÁRSASÁG MEGSZŰNÉSE 
 

1./ A társaság megszűnik, ha: 
 

a.) a közgyűlés elhatározza jogutód nélküli megszűnését 
b.) elhatározza jogutódlással történő megszűnését (átalakulását) 
c.) Cégbíróság megszűntnek nyilvánítja. 
d.) Cégbíróság hivatalból elrendeli törlését 
e.) a bíróság felszámolási eljárás során megszűnteti 

 
 
2./ A társaság jogutód nélküli megszűnése esetében a végelszámolásra vonatkozó 
rendelkezéseket az 1997. CXLIV. törvény 266-267.§-ával összhangban kell alkalmazni. 

 
XV. 

 
A TÁRSASÁG CÉGJEGYZÉSE 

 
1./ A részvénytársaság cégének jegyzésére 
 
a.) a vezérigazgató címet használó  igazgatósági tag önállóan  
b.) bármely két igazgatósági tag együttesen jogosult. 
 
2./  A társaság cégjegyzése a társaság iratain úgy történik, hogy a társaság képviseletére 
jogosult az iratokat a társaság géppel vagy kézzel előírt, előnyomott vagy nyomtatott cégneve 
alatt saját névaláírásával látja el, hiteles cégaláírási nyilatkozatának megfelelően.  
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XVI. 
 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 
 

1./ A társaság hirdetményeit - ha azt jogszabály írja elő és jogszabály eltérően nem 
rendelkezik - egyszeri alkalommal a  megyei vagy regionális napilapban kell közzétenni. 
 
2./  A társaság alapításával járó igazolt költségeket a társaság viseli, a várható költség 
400.000.-Ft. 
 
3./ A jelen Alapító Okiratban külön nem szabályozott kérdésekben az 1997. évi CXLIV. 
törvény előírásai az irányadóak. 
 
4/ A részvénytársaság alapítói megbízzák Dr. Diczházy Mariann (Nyíregyháza, Szent István 
u. 1. III/10. alatti) ügyvédet a jelen alapító okirat elkészítésével, ellenjegyzésével, valamint a 
cégbíróság előtti teljes jogkörrel történő eljárással. 
 
 
Az Alapítók jelen Alapító Okiratot elfogadták. 
 
 
 
Nyíregyháza,  ……………….. 

  
 
         ………………………….. 
         ………………………….. 
         ………………………….. 
         …………………………. 
         …………………………. 
         ………………………….. 
       
          alapítók 
 
A fenti Alapító Okiratot az alapítók megbízásából elkészítettem, ellenjegyzésemmel elláttam. 
 
Nyíregyháza,  ………………… 
 
  
 
 
      Dr. Diczházy Mariann 
       ügyvéd 
 
Nagy Sándor 
Az 5. 6. 7. napirendi pontokat együtt elmondanám, hiszen pályázat benyújtásáról van szó 
mind a három esetben. De egyenként szavaznánk. 
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5., 6.,7, napirendi pont megtárgyalása  
5./ Előterjesztés „Orvosi rendelő rekonstrukció, átalakítás Újfehértón” című pályázat  
     benyújtásáról 
     Száma. 14-22/2006. 
     (Írásbeli előterjesztés alapján) 
     Előadó: Nagy Sándor polgármester 
 
6./ Előterjesztés „ Újferhértó Százados u. 21. sz. 3890/1 hrsz. alatti Általános Iskola  
    Mentőállomássá történő átalakítása” című pályázat  benyújtásáról 
     Száma. 14-23/2006. 
     (Írásbeli előterjesztés alapján) 
     Előadó: Nagy Sándor polgármester 
 
7./ Előterjesztés „Újfehértó Petőfi út 269. hrsz. alatti Egészségügyi Centrum ” című pályázat  
    benyújtásáról 
     Száma. 14-24/2006. 
     (Írásbeli előterjesztés alapján) 
     Előadó: Nagy Sándor polgármester 
 
Nagy Sándor 
Jelezni szeretném, hogy a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési Tanács kiírta a 
2006. évi KIFET-es pályázatát. Erre a pályázatra szeretnénk 2 pályázatot benyújtani, ezek az 
egészségüggyel kapcsolatosak. A rendelők rekonstrukciójára csak akkor kerülhet sor, ha 
különböző rendelési formákat ebből az épületből kivisszük. Ezért a nőgyógyászat, a kislabor 
fizikoterápia, a terhes tanácsadás egy bővítési rekonstrukcióval kikerül a civilház területére. 
És akkor a 6 db orvosi kiszolgáló helyiséget ki lehet alakítani. A harmadik pályázatot az 
Észak-alföldi Regionális Fejlesztési Tanácshoz nyújtanánk be, ami korábban forráshiány 
miatt elutasításra került, ezt újra benyújtanánk. Mindhárom eseten a jogerős építési 
engedélyek rendelkezésre állnak, ha megszületik a költségvetési rendelet, akkor nincs 
akadálya a pályázatok benyújtásának.  A bizottsági véleményt kérem.  
 
Puskás László 
 
A Gazdasági Bizottság, ha már összevontan beszélünk róla, mind a három előterjesztés 
esetében támogatta a pályázat benyújtását.  
 
Galambos János  
 
A Pénzügyi Bizottság szintén elfogadásra javasolta, mind a három esetben a pályázat 
benyújtását.   
 
Nagy Sándor 
 
Kérdés, észrevétel, vélemény van-e a napirendi ponttal kapcsolatban? Ki az, aki az 5. 
napirendi pont kapcsán az  előterjesztéshez kapcsolódó határozat-tervezetet támogatja? 
 
A képviselő-testület a határozat-tervezetet 17 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül egyhangúlag elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
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ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
 

21/2006. (II. 14.) számú 
 

h a t á r o z a t a  
 

„Orvosi rendelő rekonstrukció, átalakítás Újfehértón” 
című  pályázat benyújtásáról 

 
 
A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 

 
 

1. Pályázatot nyújt be a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési Tanács által 
meghirdetett A leghátrányosabb helyzetű kistérségek felzárkóztatásának 
támogatására szolgáló decentralizált helyi önkormányzati fejlesztési program 
(KIFET) támogatására, az újfehértói Orvosi rendelő rekonstrukciója és átalakítása 
céljából. 

 
2. A pályázathoz szükséges saját forrást 8.281.000 Ft-t Újfehértó  Város 

Önkormányzatának 2006. évi költségvetésről és a költségvetés vitelének 
szabályairól szóló  3/2006. (II.15.)VKT rendelet 6. § (2) bekezdése alapján 
költségvetési forrásból biztosítja 

 
                               Határidő: 2006. február 15 

                                                       Felelős: polgármester 
 
Nagy Sándor 
Az 6. napirendi pont kapcsán annyi a pontosítás, hogy a határozat-tervezetben a helyesen 
5.520.324.-Ft kell, hogy szerepeljen a százalékos meghatározás miatt.   
 
Kérdés, észrevétel, vélemény van-e a napirendi ponttal kapcsolatban? Ki az, aki az 6. 
napirendi pont kapcsán az  előterjesztéshez kapcsolódó határozat-tervezetet támogatja? 
 
A képviselő-testület a határozat-tervezetet 17 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül egyhangúlag elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
 

22/2006. (II. 14.) számú 
 

h a t á r o z a t a  
 

„Újfehértó Százados u.21 sz. 3890/1 hrsz. alatti Általános Iskola Mentőállomássá történő 
átalakítása” 

című  pályázat benyújtásáról 
 
 
A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 
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1. Pályázatot nyújt be az Észak-Alföldi Regionális Tanács által meghirdetett 

decentralizált Terület- és Régiófejlesztési Célelőirányzat 2006.évi támogatásának 
elnyerésére.  

 
2. a megvalósításhoz szükséges összes költség 55.197.324.-Ft összegéből a saját forrást 

5.520.324.-Ft-ot Újfehértó  Város Önkormányzatának 2006. évi költségvetésről és a 
költségvetés vitelének szabályairól szóló  3/2006. (II. 15.) VKT rendelet 6. § (3) 
bekezdése alapján költségvetési forrásból biztosítja 

 
Határidő: 2006.február 15 

           Felelős: polgármester 
Nagy Sándor 
 
Kérdés, észrevétel, vélemény van-e a 7.  napirendi ponttal kapcsolatban? Ki az, aki az 7. 
napirendi pont kapcsán az  előterjesztéshez kapcsolódó határozat-tervezetet támogatja? 
 
A képviselő-testület a határozat-tervezetet 17 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül egyhangúlag elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

 
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 
23/2006. (II. 14.) számú 

 
h a t á r o z a t a  

 
„Újfehértó Petőfi u. 269.hrsz alatti Egészségügyi Centrum” 

című  pályázat benyújtásáról 
 

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 
 

 
1. Pályázatot nyújt be a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési Tanács által 

meghirdetett A leghátrányosabb helyzetű kistérségek felzárkóztatásának támogatására 
szolgáló decentralizált helyi önkormányzati fejlesztési program (KIFET) 
támogatására, az Egészségügyi Centrum építése céljából. 

 
2. A pályázathoz szükséges saját forrást 10.058.000 Ft-t Újfehértó  Város 

Önkormányzatának 2006. évi költségvetésről és a költségvetés vitelének szabályairól 
szóló 3/2006. (II. 15.) VKT rendelet 6. § (1) bekezdése alapján költségvetési forrásból 
biztosítja. 

Határidő: 2006.február 15 
             Felelős: polgármester 

8. napirendi pont megtárgyalása 
8./ Előterjesztés ÖKOFESZTIVÁL- kiállítás és vásár megszervezéséhez pályázat  
     benyújtásáról 
     Száma. 14-25/2006. 
     (Írásbeli előterjesztés alapján) 
     Előadó: Nagy Sándor polgármester 
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Nagy Sándor 
Szóbeli kiegészítésem nincs. A bizottsági véleményt kérem.  
 
Puskás László 
 
A Gazdasági Bizottság a mellékelt határozat-tervezet elfogadását javasolta. 
 
Galambos János 
 
A Pénzügyi Bizottság 9 igen szavazattal a mellékelt határozat-tervezet elfogadását javasolta. 
 
Nagy Sándor 
 
Kérdés, észrevétel, vélemény van-e a napirendi ponttal kapcsolatban? Ki az, aki az  
előterjesztéshez kapcsolódó határozat-tervezetet támogatja? 
 
A képviselő-testület a határozat-tervezetet 17 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül egyhangúlag elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 
 

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
 

24/2006. (II. 14.) számú 
 

h a t á r o z a t a  
 

ÖKOFESZTIVÁL- kiállítás és vásár megszervezéséhez pályázat benyújtásáról 
 

A KÉPVISELŐ- TESTÜLET 

1. Pályázatot nyújt be az Észak- Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács által meghirdetett a 
Terület- és Régiófejlesztési Célelőirányzat (TRFC) decentralizált területfejlesztési illetve 
szakmai programok 2006. évi pályázati rendszerében 4.b jogcím alatt szereplő Turisztikai 
vonzerővel bíró rendezvények- önkormányzatoknak, önkormányzati társulásoknak, non- 
profit szervezeteknek című pályázati kiírásra. 
 

2. A pályázatban szereplő program megvalósítási költsége 8. 000. 000,- Ft, a szükséges saját 
forrás összege 800. 000,- Ft, melyet az önkormányzat a 2006. évi költségvetésről és a 
költségvetés vitelének szabályairól szóló 3/2006. (II. 15.)VKT rendelet 6. § (4.) bekezdése 
alapján költségvetési forrásból biztosítja. 

 
Határidő: 2006.február 15 

           Felelős: polgármester 
 
9. napirendi pont megtárgyalása 
9./ Előterjesztés a  Bajcsy-Zsilinszky Endre Gimnázium és Szakképző Iskola  
      intézményvezetői állásának betöltésére pályázat kiírásáról 
      Száma. 14-17./2006. 
      (Írásbeli előterjesztés alapján) 
      Előadó: Nagy Sándor polgármester 
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Nagy Sándor 
 
Szóbeli kiegészítésem nincs, a bizottsági véleményt kérem.  
 
Székely József 
 
Az Ügyrendi Bizottság az előterjesztés továbbtárgyalásra és elfogadásra javasolta. 
 
Gyermánné Szabó Katalin 
 
A Kulturális Bizottság továbbtárgyalásra javasolta a képviselő-testületnek.  
 
Nagy Sándor 
Kérdés, észrevétel, vélemény van-e a napirendi ponttal kapcsolatban? 
 
Gyermánné Szabó Katalin 
 
A bizottsági ülésen módosító javaslat is fogalmazódott meg, hogy ami a törvényben van 
meghatározva az szerepeljen a pályázati kiírásban, de ez nem kapott többségi szavazatot. A 
javaslatom az, hogy a törvényben előírt feltételeket határozzuk meg a kiírásban,  tehát a 4. 
pont maradjon el. 
 
Székely József 
 
Az a véleményem, hogy ezzel a pályázati kiírással adunk esélyt azoknak, akik ezekkel 
rendelkeznek. Úgy gondolom, hogy ez egy színvonalas intézmény, a törvényi előírástól egy 
kicsit többet is kérhetünk a pályázati kiírásban. Javasolom, hogy maradjon ez benne.  
 
Tóth András 
 
Törekedjünk, hogy minőségi előírás legyen, megfontolásra ajánlom, nyelvvizsgai képesítést,  
vagy menager-i képesítést írjunk elő, ettől nagyobb tudású vezetőt kellene pályáztatni. 
 
Papp Ferenc 
 
Javasolom, hogy a testületnek nagyobb megítélési lehetősége legyen, a korábbi évekhez 
hasonlóan – a  törvényi előíráson túl ne tegyünk bele szigorításokat.  
 
Nagy Sándor 
 
A napirendi pont vitáját lezárom, Tóth András nem fogalmazta meg a módosító indítványát,  
Papp Ferenc és Gyermánné módosítása megegyezik ezért ezeket együtt teszem fel.   
 
Ki az, aki elfogadja, hogy az előterjesztés határozat-tervezetéhez csatolt pályázati kiírásban a 
4. pont kerüljön elhagyásra? 
 
A képviselő-testület a javaslatot 5 igen szavazattal, 6 ellenszavazattal, 6 tartózkodással nem 
fogadta el.  
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Ki az, aki az előterjesztő által megfogalmazott határozat-tervezetet és a hozzákapcsolódó 
pályázati kiírást elfogadja? 
 
A képviselő-testület a határozat-tervezetet és a hozzákapcsolódó pályázati kiírást 13 igen 
szavazattal, 1 ellenszavazattal, 3 tartózkodás mellett elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
 

25/2006. (II. 14.) számú 
 

h a t á r o z a t a 
 

a Bajcsy-Zsilinszky Endre Gimnázium és Szakképző Iskola intézményvezetői állásának 
betöltésére pályázat kiírásáról 

 
 
A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 
 
1. a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. törvény 9. § (4) bekezdése, a 
közoktatásról szóló módosított 1993. évi LXXIX. törvény 18. § (1) bekezdése, valamint a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 23. §-a, és a végrehajtásáról 
szóló 138/1992. (X.8.) Korm. rendelet 5. §-a alapján 
 
a  Bajcsy-Zsilinszky Endre Gimnázium és Szakképző Iskola intézményvezetői álláshelyének 
betöltésére pályázatot ír ki a melléklet szerint. 
 
2. Utasítja a jegyzőt, hogy a pályázati felhívást az Oktatási Közlönyben normál eljárás szerint 
tegye közzé. 
 
       Határidő: azonnal és 2006. augusztus 1. 
       Felelős: jegyző 
 

 Melléklet a 25/2006. (II. 14.) számú határozathoz 
 

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
 

pályázatot hirdet  
 

a Bajcsy-Zsilinszky Endre Gimnázium és Szakképző Iskola  intézményvezetői  
állásának betöltésére  

 
 

 
Az intézményvezetői megbízás feltétele: 

1. - középiskolában pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges egyetemi szintű  
       végzettség. 
2. - pedagógus szakvizsga 
3. - másodszor és további alkalommal történő megbízás esetén a pedagógus-     
      szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség;  
4. - legalább öt év közoktatási intézményben szerzett vezetői gyakorlat 
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A megbízás 2006. augusztus 01. napjától 2011. július 31. napjáig szól. 
  
Bérezés a KJT és megállapodás szerint. 
 
A pályázatnak tartalmaznia kell: 

• a pályázó szakmai önéletrajzát 
• 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt 
• szakképzettséget igazoló oklevél másolatát 
• az intézmény vezetésére vonatkozó szakmai programot. 

 
A pályázat benyújtásának határideje: 
 

Az Oktatási Közlönyben való megjelenéstől számított 30 nap. 
 
A pályázat elbírálásának ideje:  

 
A pályázattal kapcsolatos véleményezési határidő lejártát követő első képviselő-
testületi ülés napja. 

 
 
A pályázatokat Újfehértó Város Polgármesteréhez zárt borítékban "igazgatói pályázat" 
felírással kell benyújtani. 
(4244 Újfehértó, Szent István u. 10. Tel:42/290-002 Fax: 290-003)  
 
12. napirendi pont megtárgyalása 
12./ Beszámoló a civilszervezetek részére 2005-ben nyújtott pénzügyi támogatások  
       felhasználásáról 
       Száma:14-20/2006. 
      (Írásbeli előterjesztés alapján) 
       Előadó: Nagy Sándor polgármester 
 
Nagy Sándor 
 
Pontosítani szeretném az előterjesztést, hogy a Lovasbarát Egyesület benyújtotta az 
elszámolását. A bizottsági véleményt kérem.  
 
Galambos János 
 
A Pénzügyi Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és 9 igen szavazattal tudomásul vette.  
 
Nagy Sándor 
Az előterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel, vélemény? 
 
Gyermánné Szabó Katalin 
 
Az utolsó lapon a táblázatok után olvasható a civilházzal kapcsolatos rész és a korábbi  
határozatunkkal elfogadtuk azt, hogy egészségügyi centrum kialakításához a civilházat fogjuk 
igénybe venni. Ez azt jeleni, hogy akkor más lesz a szerepe a civilháznak, van-e akkor 
értelme? 
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Nagy Sándor 
 
 Ez akkor még aktuális lesz 
 
Tóth András 
 
Hogyan fog ez működni? Most erről nem döntünk semmit. 
 
Nagy Sándor 
 
Az előterjesztő az előkészítő anyagát a témafelellős (belső ellenőr) véleménye alapján 
készítette, csak a jó szándék vezérelt, kereteket kell szabni bizonyos dolgoknak. A 
civilrendeletben erre külön kitérünk majd.  
 
Ki az, aki a beszámolót és a hozzákapcsolódó határozat-tervezetet elfogadja? 
 
A képviselő-testület a beszámolót 16 igenszavazattal, ellenszavazat nélkül 1 tartózkodással 
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:  

 
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 
26/2006. (II. 14.) számú 

 
h a t á r o z a t a 

 
a helyi önszerveződő közösségek és a tehetséges fiatalok 2005. évi pénzügyi támogatásának 

felhasználásáról szóló elszámolások elfogadásáról 
 

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 
 
1./ a 2. pontban foglaltak figyelembe vételével az önszerveződő közösségek és a tehetséges 
fiatalok részére nyújtott 2005. évi önkormányzati támogatások felhasználásáról szóló 
elszámolásokat elfogadja.  
 
2./ felkéri a polgármestert, hogy a határidőre, illetve a döntéshozatal időpontjáig a támogatás 
felhasználásáról el nem számolt szervezeteket szólítsa fel a szerződésben foglalt kötelezettség 
teljesítésére és az elszámolásokat a Pénzügyi Bizottság véleményével terjessze a képviselő-
testület elé.  
 

Felelős: polgármester 
      Határidő: 2006. március 14.  
 
13 napirendi pont megtárgyalása 
13./ Beszámoló az önkormányzati havi újság megjelentetéséről, szerkesztéséről  
       Száma:14-21/2006. 
       (Írásbeli előterjesztés alapján) 
       Előadó: dr. Mátyás B. Szabolcs jegyző 
 
Nagy Sándor 
A beszámolóval kapcsolatban jegyző úr jelezte, hogy szóbeli kiegészítése nincs.  
Bizottsági véleményt kérem. 
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Várady Béláné 
 
A Szociális Bizottság a beszámolót elfogadta. 
 
Puskás László 
 
A Gazdasági Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és tudomásul vételre javasolja.  
 
Székely József 
 
Az Ügyrendi Bizottság a beszámolót tudomásul vételre javasolta. 
 
Galambos János 
Pénzügyi Bizottság az előterjesztést továbbtárgyalásra javasolja azzal a javaslattal, hogy az 
újság megjelenésének napja április 30. helyett május 3-ra, az augusztus 18-ai megjelenés 22-
re és az október 22. megjelenés 25-re módosuljon. Azért, hogy ezekben a megjelenési 
időpontokban bonyolódnak a jelentősebb városi rendezvények és erről megfelelő közelségben 
adjanak  tájékoztatást.  
 
Gyermánné Szabó Katalin 
 
A Kulturális Bizottság a beszámolót tudomásul vette, azzal a kiegészítéssel, hogy 
alpolgármester asszony bővebben kifejtette a véleményét az újsággal kapcsolatban, melynek a 
lényege, hogy a városi civilszervezetek által a városban tartott rendezvények is kapjanak 
helyet benne.  
 
Nagy Sándor 
 
Kérdés, észrevétel, vélemény van-e a napirendi ponttal kapcsolatban? 
 
Ki az, aki tudomásul veszi a beszámolót? 
 
A képviselő-testület a beszámolót 16 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással   
tudomásul vette.  
 
14. napirendi pont megtárgyalása 
Közérdekű bejelentések, javaslatok 
 
Gyermánné Szabó Katalin 
 
A március 15-ei ünnepséggel kapcsolatban a Kulturális Bizottság egyetért azzal, hogy az 
ünnepség a napján azaz: március 15-én du. 14 órától koszorúzással kezdődik és - 
remélhetőleg a Művelődési Ház elkészül addig- akkor a színházteremben az ünnepséget a 
Mályváskerti Iskola tartja. 
 
Várady Béláné 
 
A 4. sz. főút és Debreceni úton a szalagkorlát hiánya életveszélyes, ezt meg kellene nézni 
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Nagy Sándor 
 
Vegye fel a kapcsolatot a Telepóczki Miklóssal az Építésügyi Osztályon, Ők megnézik és 
továbbítják ezt az illetékes felé.  
 
Nagy József 
 
Mindenkit várunk február 25-én a nosztalgia estünkön.  
 
Mivel egyéb kérdés, észrevétel, vélemény nem hangzott el, Nagy Sándor polgármester a 
nyilvános ülést 17 óra 50 perckor bezárta. 
 
 
 

K. m. f.  
 
 
 

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