
 

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

Tel.:(42) 290 000  Fax: (42) 290 003 
E-mail: ujfpohiv@matavnet.hu 

Web: www.ujfeherto.hu 
 

 
Száma:14- …… /2006. 

J E G Y Z Õ K Ö N Y V  
 

Készült: Újfehértó Város Képviselı-testületének 2006. január 17-én (kedd) du. 14 órai  
               kezdettel a Városüzemeltetési KHT Tanácskozótermében megtartott    
                - n y i l v á n o s  ü l é s é r õ l  -. 
 
Jelen vannak: Nagy Sándor polgármester, Juhász Istvánné, 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 jegyzı 
  
A Polgármesteri Hivatal részérıl:  Dr. Szőcs Andrea igazgatási osztályvezetı 
               Iványi Istvánné pénzügyi osztályvezetı 
     Pincés Mihályné jegyzıkönyvvezetı 
 
Meghívottként jelen van:  Juhász Istvánné Városüzemeltetési KHT 
     Vámosi Tibor Városüzemeltetési KHT FB elnöke 

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

      
Nagy Sándor polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a megválasztott 
18 fı képviselıbıl 18 fı jelen van, így a képviselı-testület  h a t á r o z a t k é p e s. 
 
Nagy Sándor polgármester 
 
Szeretném jelezni, hogy a mai testületi ülésre még két napirendi pont megtárgyalását 
javasolom. Az egyik plusz napirendi pont anyagát a testületi ülés anyagaival együtt kiküldtük, 
a másik plusz napirendi pontként kérem, hogy a képviselı-testület tárgyalja meg a 0551/94 
hrsz-ú ingatlan átminısítését követı, tulajdonba történı adásáról. Errıl már korábban 
döntöttünk, de meg kell ismételni, mert az átminısítést követı 30 napon belül nem lett 
benyújtva és most már nem fogadták el, újra kell határozni ebben. Kérdés, észrevétel, 
vélemény van-e a napirendi pontokkal kapcsolatban? 
 
Ki az, aki elfogadja a napirendi pontot az elhangzott javaslatokkal együtt? 
 
A Képviselı-testület a napirendi pontokat az elhangzott javaslatokkal együtt 18 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag elfogadta és az alábbi napirendet 
állapította meg: 
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Napirendi javaslat 
 

1./ a) Tájékoztató a legutóbbi testületi ülés óta történt eseményekrıl, tárgyalásokról 
          Száma:14-7/2006.   
          (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
          Elıadó: Nagy Sándor polgármester 
 
     b) Elıterjesztés a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról 
         Száma: 14-6/2006. 
         (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
         Elıadó: Nagy Sándor polgármester 
 
     c) Tájékoztató egyes fontosabb jogszabályokról 
          Száma: 14-10/2006. 
          (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
          Elıadó: dr. Mátyás B. Szabolcs jegyzı 
 

d) Ismertetés az átruházott hatáskörben hozott döntésekrıl 
           (Szóbeli elıterjesztés alapján ) 
            Elıadó: Nagy Sándor polgármester és az átruházott hatáskört  
                          gyakorló bizottságok elnökei 
 
2./ Elıterjesztés a többször módosított 20/2003. (VII.09.)  VKT  - Újfehértó Város  
     Képviselı-testülete és szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló -  rendelet   
      módosításáról 
      Száma: 14-5/2006. 
     (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
      Elıadó: dr. Mátyás B. Szabolcs jegyzı 
 
3./ Elıterjesztés az óvodai elıjegyzés és az általános iskolai beíratás idıpontjának  
     meghatározására 
     Száma. 14-2/2006. 
     (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
     Elıadó: Nagy Sándor polgármester 
 
4./ Elıterjesztés a 2006/2007. tanévben induló óvodai csoportok, elsı osztályok és  
     középiskolai kezdı osztályok számának meghatározásáról 
     Száma. 14-3/2006. 
      (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
      Elıadó: Nagy Sándor polgármester 
 
5./ Elıterjesztés az orvosi ügyeleti ellátás díjazásának módosításáról 
     Száma. 14-8/2006. 
     (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
     Elıadó: Nagy Sándor polgármester 
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6./ Elıterjesztés az Újfehértó Városüzemeltetési KHT 2006. évi árbevételi, költség-tervi,  
     valamint pénzforgalmi tervének jóváhagyására  
     Száma:14-1/2006. 
     (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
      Elıadó: Nagy Sándor polgármester 
 
7./ Beszámoló a KHT 2005. évi tevékenységérıl 
     Száma:14-4/2006. 
     (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
      Elıadó: Nagy Sándor polgármester 
 
8./ Beszámoló a „Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás 2005. évben  
     végzett tevékenységérıl” 
     Száma:14-9/2006. 
     (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
     Elıadó: Nagy Sándor polgármester 
 
9./ Elıterjesztés az „1956-os közmővelıdési pályázat” benyújtásáról  
     Száma:14-11/2006. 
     (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
     Elıadó: Nagy Sándor polgármester 
 
10./ Elıterjesztés a 0551/94 hrsz-ú ingatlan átminısítést követı tulajdonba adásáról 
      (Szóbeli elıterjesztés alapján) 
       Elıadó: Nagy Sándor polgármester 
 
11./ Közérdekő bejelentése, javaslatok. 
 
1. napirendi pont megtárgyalása 
1./ a) Tájékoztató a legutóbbi testületi ülés óta történt eseményekrıl, tárgyalásokról 
          Száma:14-7/2006.   
          (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
          Elıadó: Nagy Sándor polgármester 
 

Nagy Sándor 
Szóbeli kiegészítésem, hogy megkaptak kiosztással plusz két kiegészítést tájékoztatási 
jelleggel. Tegnap Balkányban a Kistérségi Társulás ülést tartott, meghívásos 
közbeszerzési eljárás keretében kiválasztásra került a két ügyeleti gépkocsi beszerzése, 
tehát napokon belül le tudjuk cserélni az ügyeleti autónkat egy terepjáróra. A Fe-Ti-Víz-
Ig-nek írt levélre szintén megkaptam a választ, melyet kiosztással megkapták, szintén 
jelezni szeretném, hogy a Pedagógusok Szakszervezete is levélben fordult hozzánk, ehhez 
szóbeli kiegészítésem nincs. A fogászat mellett mőködı fogszabályzás lehetısége is 
veszélybe került a városunkban. Ezért Nagykállóval közösen valamilyen megoldást 
keresünk arra, hogy legalább ez évben erre még találjunk megoldást. Az a probléma, hogy 
amit a TB finanszíroz, erre nem a tevékenységre nem elegendı. Remélem, hogy miután a 
jövı hét folyamán lesz egy közös képviselı-testületi ülés Érpatak Községgel, ennek 
keretében ott a konkrét javaslatokat be fogom terjeszteni. Tájékoztatom arról még Önöket, 
hogy még egy levelet kaptak, amit a ZOOM66 Bt. Gergelyffy György aláírásával küldött, 
amelyben tájékoztatást kapunk arról, hogy Újfehértó Városban egy helyi televízió fogja 
megkezdeni a mőködését. Lehetıvé válna, hogy a testületi üléseket is fı mősoridıben 
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kerülhetne közvetítésre. Nyilván mivel aláírt szerzıdésünk van és ez köt még ebben az 
évben bennünket, csak a késıbbiekben lehet errıl tárgyalni. Végül még arról szeretném 
Önöket tájékoztatni, hogy  Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Területfejlesztési Tanács és 
az Észak-alföldi Regionális Tanács kiírta az ez évi pályázatait. 2005. február 15. a 
pályázat benyújtási határidı. A Területfejlesztési Tanács által kiírt CÉDE, illetve a 
KIFEP-es pályázatok közül úgy gondolom, hogy a KIFEP-es pályázat, amire 
pályázhatunk. A pályázati kiírásnál a lényeges elem, amit február 15-ig lehet benyújtani, 
március 31-ig a döntés meg is fog születni.   
 
Gergelyffy György 
 
Tisztelt Polgármester Úr, Jegyzı Úr, Képviselı-testület! 
 
Van aki ismer, van aki nekem is ismerıs, hiszen újfehértói származású vagyok, csak 
elköltöztem. Alapítottam egy céget, ami vizuális kommunikációval foglalkozik, többek 
között televíziós felvételekkel. Jómagam újságíró vagyok, szerkesztı-operatır. 
Felvetıdött az ötlet, hogy mi lenne, ha itt is lenne egy városi televízió. Utána jártunk, sıt 
mondhatom, hogy van már televíziónk, csak még nincs adás bizonyos feltételek miatt. 
Kérem, hogy olvassák el a levelemet, amiben tájékozattam Önöket, hogy mit kellett 
tennünk eddig. Az A-5-ös csatornát kaptuk meg. Abban az állapotban vagyunk, hogy 
heteken belül már mősorképesek leszünk. Apró lépések, de elsısorban a településen 
kulturális magazinokkal, beszámolókkal és információs blokkokkal szeretnénk 
foglalkozni, képújságban beszámolni a polgároknak, a közszolgálati információkat a 
lakosság elé kívánjuk terjeszteni. Felhívnám a figyelmet, hogy professzionális technikával 
dolgozunk. A tervezések szerint a testületi ülést szerda délután és az ismétlést csütörtökön 
délelıtt tudnánk sugározni. De természetesen ezek még csak tervezett idıpontok. 
Változtatni lehet rajta. 
 
Tóth András 
 
A legutóbbi megjegyzéshez, szeretném, ha a közvetlen elérhetıséget is meg lehetne 
ismerni, illetve a nem postai úton történı elérhetıségét is. A cél az, hogy minél 
szélesebben ismerje meg a testület munkáját a lakosság és nem emlékszem arra, hogy a 
Kölcsey Televízióval kizárólagosságot biztosítottunk volna a szerzıdésben. Amit a 
kérelemben kért, arra akár már most is lehetıséget kell biztosítani. A kérdésem az, hogy 
van-e olyan korlátozó, ami kizárólagosságot biztosít a Kölcsey Televíziónak és kizárja azt, 
hogy valaki másnak is lehetısége legyen? 
 
Nagy Sándor 
 
Mivel a tegnapi nap folyamán érkezett hozzám ez a levél, így nem lehetett olyan formába 
hozni, hogy érdemi döntést lehessen ebben hozni. Abban maradtunk a Gergelyffy Úrral, 
hogy a részleteket végigbeszélve a jelenlegi szerzıdéseket ismerve, konkrétan meg fogja 
fogalmazni az igényeket. Kérem, hogy az elérhetıséget adja meg a Gergelyffy Úr. 
 
Gergelyffy György 
 
A szerkesztı én vagyok, vállalom a mindenjogú felelısségét. A telefonszámom: 06-
70/319-5013 tel és a email címünk:  zoominfo@vip.hu 
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Papp Lászlóné 
 
Ezt az adást csak a kábel Tv-hez csatlakozók tudják-e nézni? Ne csak abban az idıben 
lehessen nézni a közvetítést, hanem hétvégén is. Más témával kapcsolatosa, ami a 
Tőzoltóságnál  elrendelt megyei ellenırzésen történt tapasztalatairól többet szeretnék 
hallani. 
 
Nagy Sándor 
 
Ez nem csak újfehrétói, hanem megyei felmérés volt, teljesen rendben talált minden 
szempontból, bevetésre alkalmasnak találta az állományt a megyei ellenırzés. 
 
Székely József 
 
Ha ez az új csatorna mőködni fog melyik sávban, hogyan fogja ez a FIBERNET elıfizetıi 
csomagot módosítani? 
 
Gergelyffy György 
 
143,25-ös csatornán ez egy meglévı csatorna, ez nem változtatja a költségeket, ezt 
kötelezı biztosítani a szolgáltatónak. 
 
Puskás László 
 
Mik azok a források, amibıl fenn kívánja tartani a televíziózást, csak magánforrások, vagy 
vannak egyéb pályázati lehetısége is? 
 
Gergelyffy György 
 
Most ez egy magánvállalkozás és remélem, hogy a város lesz az udvarlója ennek, eddig 
még nem pályázhattunk, terveink szerint fogunk pályázni. A késıbbiekben, mint 
közszolgálati televízió fogunk pályázni,  és az elvárt feltételeket álljuk.  
 
Ki az, aki a tájékoztatatót tudomásul veszi? 
 
A képviselı-testület a tájékoztatót 18 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
egyhangúlag tudomásul vette.  
 

     b) Elıterjesztés a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról 
         Száma: 14-6/2006. 
         (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
         Elıadó: Nagy Sándor polgármester 
 

Nagy Sándor 
 
A napirendi ponthoz szóbeli kiegészítésem nincs. Kérdés, észrevétel, vélemény van-e? 
 

Ki az, aki elfogadja a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról szóló elıterjesztést?  
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A képviselı-testület a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról szóló elıterjesztést 18 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag elfogadta. 
 
c) Tájékoztató egyes fontosabb jogszabályokról 
    Száma: 14-10/2006. 
    (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
     Elıadó: dr. Mátyás B. Szabolcs jegyzı 
 
dr. Mátyás B. Szabolcs  

 
Röviden engedjék meg, hogy kiegészítsem napirendi pontot, amely jogszabályi változás az 
önkormányzatot is érinti. Az elmúlt hónapban sok olyan törvény, jogszabályi változtatást 
hozott a Parlament, amely az elkövetkezı hetekben, hónapokban az önkormányzati rendeletek 
módosítását teszi lehetıvé. Kimaradt a 2006. évi költségvetési törvény, ami a februári testületi 
ülésen a költségvetésünket fogja szolgálni. Ami változás még, hogy jelentısen érinti a 
bérlakásokról szóló törvény és a szociális törvény módosítások, amik jelentısen fogják 
érinteni a mi rendeleteinket. A szociális törvény módosítása szükségessé teszi, hogy most az 
SZMSZ-ünket módosítsuk, hiszen a módosítás miatt csak 2007. január 1-tıl kell bizonyos 
szociális ellátási hatásköröket módosítani, átkerülnek a jegyzıi hatáskörbıl. A 
közbeszerzésekrıl szóló törvény módosítás is jelentıs csomag, ami a szabályzatunkat is érinti, 
ennek elıkészítése szintén folyamatban van és a következı testületi ülésre el fog készülni. A 
közoktatásról szóló törvénymódosítás a magániskolákkal kapcsolatos szigorításokat érint.  

 
Nagy Sándor 
 
Egy megjegyzésem van csak, hogy a közbeszerzésekkel kapcsolatos törvény 150 ponton 
módosul. Kérdés, észrevétel vélemény van-e? Alakszerő határozat nem szükséges.  
 
d) Ismertetés az átruházott hatáskörben hozott döntésekrıl 
           (Szóbeli elıterjesztés alapján ) 
            Elıadó: Nagy Sándor polgármester és az átruházott hatáskört  
                          gyakorló bizottságok elnökei 
 
 
Várady Béláné ismerteteti a Szociális Bizottság saját hatáskörben hozott döntéseit: 
 
Közgyógy ellátást megállapító 43 db, átmeneti segély megállapító: 12 db, temetési segélyt 
megállapító 11 db, lakásfenntartási támogatást megállapító 200 db, elutasító 56 db. 
Gyermekvédelmi támogatást megállapító 3 db, elutasító 1 db. Rendkívüli gyermekvédelmi 
támogatást megállapító 10 db. Felülvizsgálat után továbbfolyósító 6 db, megszüntetve 7 db. 
Ápolási díj megállapító 2 db, emelt összegő megállapító 1 db, elutasító 2 db, megkeresés 
Módszertani Központot 7 db. Idıskorúak járadéka megállapító 1 db. Hulladékkezelési 
közszolgáltatási díjkedvezmény visszafizetése 4 db.  
 
Nagy Sándor 
 
Ismerteti a saját hatáskörben hozott döntéseit.  
 
Polgármesteri azonnali segély 9 db, rendszeres szociális segélyt megállapító 6 db, 
megszüntetı 2 db, munkaszerzıdést 6 esetben írtam alá. 
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Kérdés észrevétel vélemény van-e? 
 
Galambos János 
 
Kötelezettségemnek teszek eleget, hogy a Közbeszerzési Szabályzat 7. § 8. pontja szerint, a 
Pénzügyi Bizottság az alábbi intézkedéseket tette. A bölcsıde átalakításával, bıvítésének 
közbeszerzésével kapcsolatos pályázati felhívás végleges szövegét hagytuk jóvá. A képviselı-
testület megbízása alapján, mint a társasház Számvizsgáló Bizottsága döntött arról, hogy a 
társasház 2005 évi könyvvezetését felülvizsgálja, az idevonatkozó jogszabályoknak 
megfelelıen 3 fıt bízott meg a bizottság. A jegyzıkönyvet a következı bizottsági ülésre 
készítjük el. 
 
Nagy Sándor 
 
Ki az, aki tudomásul veszi a saját hatáskörben hozott döntéseket? 
 
A képviselı-testület a saját hatáskörben hozott döntéseket 18 igen szavazattal, ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül tudomásul vette. 
 
2. napirendi pont megtárgyalása 
 
2./ Elıterjesztés a többször módosított 20/2003. (VII.09.)  VKT  - Újfehértó Város  
     Képviselı-testülete és szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló -  rendelet   
      módosításáról 
      Száma: 14-5/2006. 
     (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
      Elıadó: dr. Mátyás B. Szabolcs jegyzı 
 
Nagy Sándor 
 
A napirendi ponttal kapcsolatban a bizottsági véleményt kérem.  
 
Várady Béláné 
 
A Szociális Bizottság támogatja és továbbtárgyalásra javasolta. 
 
Puskás László 
 
A Gazdasági Bizottság szintén elfogadásra javasolta. 
 
Gyermánné Szabó Katalin 
 
A Kulturális Bizottság 7 igenszavazattal támogatta. 
 
Galambos János  
 
A Pénzügyi Bizottság 7 igen szavazattal elfogadásra javasolta a rendelet-tervezetet. 
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Székely József 
 
Az Ügyrendi Bizottság 6 igen szavazattal elfogadásra javasolta. 
 
Nagy Sándor 
 
A meghívóval egyidıben új rendelet-tervezet került kiküldésre, miután bizottsági ülésen 
felmerült, bizonyos pontosításra került sor. Kérdés, észrevétel van-e a napirendi ponttal 
kapcsolatban? 
 
Tóth András 
 
Kérdésem, mely bizottság az, aki nem ezt a rendelet-tervezetet tárgyalta? 
 
Gyermánné Szabó Katalin 
 
A Kulturális Bizottsági ülésén merült fel a módosítási javaslat, az új rendelet-tervezetet 
javasoltuk elfogadásra? 
 
Nagy Sándor 
 
Az új rendelet-tervezetben annyi a pontosítás, hogy a 3. § utolsó mondatrésze került be. A 
Kulturális Bizottsági ülést követı bizottságok már az új rendelet-tervezetet tárgyalták.  
Ki az, aki elfogadja a rendelet-tervezetet? 
 
A képviselı-testület a rendelet-tervezetet 18 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül egyhangúlag elfogadta és az alábbi rendeletet alkotta meg: 
 

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISEL İ-TESTÜLETÉNEK 
 

1/2006. (I. 19.) számú 
 

r e n d e l e t e 
 

Újfehértó Város Képviselı-testülete és szervei Szervezeti és Mőködési szabályzatáról  
           szóló többször módosított 20/2003.(VII.09.) VKT rendelet módosításáról 
 
Újfehértó Város Képviselı-testülete a helyi önkormányzatoktól szóló módosított 1990. évi 
LXV. törvény 16.§ 81) bek. és 18.§ (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján saját és 
szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló  34/2003. (XII.30.) VKT, a 12/2004. 
(V.13.) VKT, a 4/2005. (II.10.) VKT, valamint a 17/2005.(X.28.)VKT rendelettel módosított 
20/2003.(VII.09.) VKT rendeletét (továbbiakban: R) az alábbiak szerint módosítja:  
 

1. § 
 

A R. 2. számú mellékletének ( a képviselı-testület átruházott hatáskörei) I. részében a 
Szociális Bizottságra vonatkozó 1.) pont az alábbi bekezdésekkel egészül ki:        
                                                  

  A Szociális Bizottság 
  1.)   
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  - idıskorúak járadéka 
  - ápolási díj 

2. § 
 

A R. 2. számú mellékletének ( a képviselı-testület átruházott hatáskörei) II. részében a 
Polgármesterre vonatkozó a.) pont az alábbi bekezdéssel egészül ki: 

 
 a.) Szociális igazgatás 
 
 - Megállapítja, módosítja és megszünteti a rendszeres szociális segélyt. 
  
                                                      3. § 

 
E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. 
E rendeletben foglaltakat 2006. január 1. után benyújtott, de még el nem bírált ügyekben is 
alkalmazni kell.  
 
3. napirendi pont megtárgyalása 
 
3./ Elıterjesztés az óvodai elıjegyzés és az általános iskolai beíratás idıpontjának  
     meghatározására 
     Száma. 14-2/2006. 
     (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
     Elıadó: Nagy Sándor polgármester 
 
Nagy Sándor 
 
A napirendi ponthoz szóbeli kiegészítésem nincs. A bizottsági véleményt kérem. 
 
Gyermánné Szabó Katalin 
 
A Kulturális Bizottság elfogadásra javasolta, és támogatta az elıterjesztést. 
 
Nagy Sándor 
 
Van-e kérdés, észrevétel, vélemény? 
 
Tóth András 
 
A bizottsági ülésen azt fogalmaztam meg, hogy nem lesz-e kampány csend vagy ilyesmi, 
bizonytalan a választások idıpontja. Mivel számol az elıterjesztı. 
 
Nagy Sándor 
 
Azzal számoltam a korábbi gyakorlatnak megfelelıen, hogy a Köztársasági Elnök Úr 
munkaszüneti napot fog megjelölni. Ha ez ütközik, akkor a további módosításra sor kerül. Ha 
nincs egyéb, ki az aki a határozat-tervezetet elfogadja? 
 
A képviselı-testület a határozat-tervezetet 17 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 
tartózkodással elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
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ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISEL İ – TESTÜLETÉNEK 

 
2/2006. (I. 17.) számú 

 
h a t á r o z a t a 

 
az általános iskolai beíratás és az óvodai elıjegyzés idıpontjának meghatározásáról   

 
 
A KÉPVISEL İ-TESTÜLET  
 
 
1. a  2006/2007-es tanévre történı általános iskolai beíratás és a 2006/2007-es nevelési évre 
szóló óvodai elıjegyzés idıpontját  
 

         2006. április 19-tıl 2006. április 21 –ig  határozza meg,   
 

 
2. utasítja az általános iskola igazgatónıjét és az óvodavezetıt, hogy a beíratás (elıjegyzés) 
idıpontját a fentiek szerint tegyék közzé, és végezzék el a beíratás, illetve elıjegyzés 
elıkészítését.  
 
 
 
                                                                                     Határidı: azonnal és 2006. április 21. 
                                                                                     Felelıs: polgármester  
                                             intézményvezetık 
 
4. napirendi pont megtárgyalása 
 
4./ Elıterjesztés a 2006/2007. tanévben induló óvodai csoportok, elsı osztályok és  
     középiskolai kezdı osztályok számának meghatározásáról 
     Száma. 14-3/2006. 
      (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
      Elıadó: Nagy Sándor polgármester 
 
Nagy Sándor 
 
A napirendi ponthoz szóbeli kiegészítésem nincs. A bizottsági véleményt kérem. 
 
Gyermánné Szabó Katalin 
 
A Kulturális Bizottság elfogadásra javasolta 7 igen szavazattal a határozat-tervezetet a 
képviselı-testületnek. 
 
Nagy Sándor 
 
Van-e kérdés, észrevétel, vélemény? Ki az, aki a határozat-tervezetet elfogadja? 
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A képviselı-testület a határozat-tervezetet 16 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 
tartózkodással elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISEL İ – TESTÜLETÉNEK 
 

3/2006. (I. 17.) számú 
 

h a t á r o z a t a 
 

a 2006/2007. tanévben induló óvodai csoportok,   elsı osztályok és középiskolai kezdı 
osztályok számának meghatározásáról 

 
 

A KÉPVISEL İ-TESTÜLET 
 
a 2006/2007. tanévben 

-    18 óvodai csoport 
-  7 általános iskolai elsı osztály 
-    28 napközis csoport 
-  4 középiskolai kezdı osztály indítását engedélyezi.    

       
 
                                                           Határidı:2006. április 19. és 2006. szeptember 01. 
     Felelıs: polgármester, intézményvezetık 
 
5. napirendi pont megtárgyalása 
5./ Elıterjesztés az orvosi ügyeleti ellátás díjazásának módosításáról 
     Száma. 14-8/2006. 
     (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
     Elıadó: Nagy Sándor polgármester 
 
Nagy Sándor 
 
A bizottsági véleményt kérem. 
 
Várady Báláné 
 
A Szociális Bizottság egyhangúlag támogatta. 
 
Galambos János 
 
A Pénzügyi Bizottság az elıterjesztés megtárgyalását és a határozat-tervezet elfogadását 
javasolta. 
 
Székely József 
 
Az Ügyrendi Bizottság felvette napirendre ezt az elıterjesztést és 6 igen szavazattal elfogadta 
és a képviselı-testületnek megtárgyalásra és elfogadásra javasolta. 
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Nagy Sándor 
 
Jelezni szeretném, hogy a kollegiális orvossal egyeztetve volt az elıterjesztés, Dr. Stéfán 
Katalin jelezte, hogy a rendelési idıvel ütközik a testületi ülés, ezért nem tud megjelenni. 
Kérdés, észrevétel, vélemény van-e az elıterjesztéssel kapcsolatban?  
 
Tóth András 
 
Javasolom a 1. pont felvezetı szövegének pontosítását, illetve átalakítását aszerint, hogy a 
képviselı-testület hozzájárul ahhoz, hogy – és itt a szerzıdést meg kellene nevezni, hogy 
mirıl szól -  2. sz. bekezdés ekképpen módosulna. Ezt jegyzıi hatáskörben meg lehet oldani. 
Tehát ne csak a szerzıdés számát, hanem a tartalmát is jelezzük.  
 
Nagy Sándor 
 
Elıterjesztıként el tudom fogadni a javaslatot. Ki az, aki az elhangzott módosító javaslattal 
együtt elfogadja a határozat-tervezetet? 
 
A képviselı-testület a módosítással együtt a határozat-tervezetet 17 igen szavazattal, 
ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 

 ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISEL İ – TESTÜLETÉNEK 
 

4/2006. (I. 17.) számú 
 

h a t á r o z a t a 
 

az orvosi ügyeleti ellátás díjazásának módosításáról 
 
A KÉPVISEL İ-TESTÜLET 
 
1. hozzájárul, hogy a 11936/2005. számú „területi ellátási kötelezettséggel járó háziorvosi 
szolgálat egészségügyi vállalkozási formában történı mőködtetésérıl” szóló alapszerzıdés 2. 
számú mellékletének 5. bekezdésének utolsó mondata az alábbiak szerint módosul:  
 
„Az ügyeleti szolgálat ellátásáért vállalkozó háziorvost és általa biztosított egészségügyi 
szakdolgozót együtt 12 órás ügyelet után bruttó 24.000 Ft, azaz Huszonnégyezer forint/12 
órás ügyelet illeti meg, melyet negyedévente a tárgynegyedévet követı hónapban utalja át a 
háziorvos által leadott számla ellenében.” 
 
2. megbízza a polgármestert, hogy az Önkormányzat nevében a szerzıdésmódosítást írja alá.  
 

Határid ı: azonnal 
      Felelıs: polgármester 

6. napirendi pont megtárgyalása 
6./ Elıterjesztés az Újfehértó Városüzemeltetési KHT 2006. évi árbevételi, költség-tervi,  
     valamint pénzforgalmi tervének jóváhagyására  
     Száma:14-1/2006. 
     (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
      Elıadó: Nagy Sándor polgármester 
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Nagy Sándor 
 
Új táblázatok kerültek kiküldésre a meghívóval egyidıben, a határozat-tervezet,  a támogatási 
szerzıdés-tervezet és a szöveges értékelés is kiküldésre került. Megkapták az Felügyelı 
Bizottság írásos jelentését is. A határozat-tervezetben pontosítást javasolok, az 50.804 e Ft- 
elírását, ez pontosan 60.404 e Ft. Valamint a támogatási szerzıdésben a 4. bekezdésben a 
2006. évben biztosítandó, vissza nem térítendı mőködési támogatás 9.220 e Ft helyett, 9.600 
eFt, valamint az elızı zárt ülésen hozott határozatnak megfelelıen az ügyvezetı munkabér és 
a közterhei 5.033 eFt-ra módosuljon. 
 
Köszöntöm a Kht Ügyvezetı Asszonyát, a KHT könyvelıjét és az FB elnökét! 
 
A bizottsági véleményt kérem.  
 
Puskás László 
 
A Gazdasági Bizottság a korábbi elıterjesztést elfogadásra javasolta.  
 
Galambos János 
 
A Pénzügyi Bizottság a szóban elıterjesztett határozat-tervezetet elfogadásra javasolta. 
 
Nagy Sándor 
 
Az ügyvezetıt kérdezem, hogy szóban kíván-e az elıterjesztéshez főzni kiegészítést?  
 
Juhász Istvánné 
 
Köszönöm, nem.  
 
Nagy Sándor 
 
Kérdés, észrevétel, vélemény van-e a napirendi ponttal kapcsolatban? 
 
Tóth András 
 
Az elıterjesztéssel kapcsolatban az elıterjesztı mennyire volt a város költségvetési 
koncepciójára tekintettel és mennyire fogja ez befolyásolni? 
 
Nagy Sándor 
 
Ez teljes mértékben megfelel a koncepciónak, hiszen a többletigény megfogalmazásra csak 
azokban az esetekben lehet, ahol feladatbıvülésre kerül sor, ebbıl a legnagyobb tétel a 
takarítás-karbantartási feladatoknál lehetséges. Mi úgy ítéltük meg, hogy ez teljes mértékben 
megfelel az elvárásnak, azt is vizsgáltuk, hogy valamilyen mozgástere legyen, de nem látunk 
arra lehetıséget, hogy ezt csökkentsük, ez csak akkor lehetséges, ha feladatokat hagynak el. 
Annyiban is új, hogy kapcsolódik hozzá két szerzıdés-tervezet, hisz volt egy belsı ellenırzési 
vizsgálat és felmerült az, hogy amennyiben szerzıdéssel nem lefedett feladatot lát el, akkor az 
elvégzett feladatok elszámolása hogyan lehetséges. Ezért tettük mellé a két szerzıdés-
tervezetet, a többi esetben a korábbi szerzıdésben lefedett feladatok mutatnak irányt.  
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Galambos János 
 
Ügyrendiben kérek szót. A bizottsági ülésen is elhangzott, hogy jó lett volna, ha megelızi  a 
következı napirendi pont ennek a tárgyalását a 2005. évi beszámoló és ezek ismeretében dönt 
a 2006. évi elképzelésekrıl, javasolom, hogy vonjuk össze a két napirendet és egyszerre 
tárgyaljuk. De külön szavazzunk az elfogadásáról. 
 
Nagy Sándor 
 
Ki az, aki az ügyrendi elfogadja a javaslatot? 
 
A képviselı-testület 13 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal, 3 tartózkodás mellett elfogadta.  
 
Nagy Sándor 
 
Az ügyrendi javaslatnak megfelelıen a 7. napirendi pontban szereplı beszámolóról kérem a 
bizottsági véleményt, majd azt követıen a vitát ebben is megnyitom. Ez még számszaki adatot 
nem tartalmaz, reményeim szerint áprilisban a számokkal ellátott beszámolót tárgyaljuk.  
 
7./ Beszámoló a KHT 2005. évi tevékenységérıl 
     Száma:14-4/2006. 
     (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
      Elıadó: Nagy Sándor polgármester 
 
A beszámolót minden bizottság tárgyalta kérem a véleményt. 
 
Várady Béláné 
 
A Szociális Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolta. 
 
Puskás László 
 
A Gazdasági Bizottság egyhangúlag tudomásul vételre javasolta. 
 
Gyermánné Szabó Katalin 
 
A Kulturális Bizottság egyhangúlag tudomásul vette. 
 
Székely József 
 
Az Ügyrendi Bizottság csak a 6. napirendi pontot tárgyalta és azt, 6 igen szavazattal 
tudomásul vételre javasolta. 
 
Galambos János 
 
A Pénzügyi Bizottság  a Városüzemeltetési KHT beszámolóját  tudomásul vételre javasolta.  
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Juhász Istvánné Városüzemeltetési KHT ügyvezetıje 
 
Pontosítani szeretném, hogy a 3. oldalon a hulladékgyőjtésnél 370,8 t azaz, átlagosan heti 7,1 
t, ezt így vegyék figyelembe. 
 
Kérdés, észrevétel, vélemény van-e a napirendi pontokkal kapcsolatban? 
 
Tóth János 
 
Furcsa, hogy még nincs elfogadott költségvetésünk, ehhez fogjuk módosítani a költségvetést. 
Ez a véleményem.  
 
Kérem a KHT ügyvezetıjét, hogy a zúzottkıvel felújított útalapokat jó lenne valamivel 
lezárni. A helyi aszfaltkeverı üzemtıl lehet, hogy jobb ajánlatokat kaphatunk, valamilyen 
szinten ezeket el kellene kezdeni lezárni. Legalább két-három évig megakadályozná  a ki 
kátyúzódást. Ez nagyon tönkre megy. Az a módosító indítványom, hogy a szerzıdéssel 
lefedett feladatoknál, - ebben szavazást is kérek - az önerıs útalapokat - az önkormányzat a 
KHT-vel közösen felállít egy sorrendet – ezt figyelembe véve sorban ezt le lehetne zárni. Más 
a lakosság érzete is, ahol az út le van aszfaltozva.   
 
Nagy Sándor 
 
Ez így ebben a formában nem kezelhetı, a KHT nem fejleszthet. Lehet ilyen döntést hozni, de 
ez már nem mőködtetési költség, a fejlesztési lehetıségekrıl csak a költségvetés 
elfogadásánál lehet dönteni. A mai nagyon összetolt költségvetés alapján nagyon kevés lesz 
az a költségvetési forrás, ami szabadon felhasználható lesz. Elıterjesztıként nem tudom 
támogatni, hiszen a felhasználható fejlesztési forrást nem ismerjük. 
 
Gyermánné Szabó Katalin 
 
A mőködési költségekbıl is lehetne erre fordítani. Tavasszal ezeket fel kell újítani. Ez ésszerő 
ötlet. A másik az, hogy feladata a KHT-nak a szikkasztóárok kitakarítása, mert ezt az 
erıforrást is lehetne másra fordítani, hiszen mindenki ki tudná takarítani maga elıtt ezt az 
árkot. Aki nem képes erre, akkor ezt a feladatot ellátná a KHT. Mindenki megcsinálná maga 
elıtt. Úgy tudom, hogy a közterületet mindenkinek az út közepéig rendben kell tartani az utat. 
A másik az, hogy az intézményi karbantartási feladatokat pontosan kell megtervezni. Ami 
problémát okozott mint intézményvezetınek, meg kell pontosan határozni, hogy kinek mit 
kell beszerezni. 
 
Juhász Istvánné alpolgármester 
 
A KHT Felügyelı Bizottság jelentésével kapcsolatosan. Az átadott feladatoknál a 2. pontban 
azt javasolta, hogy mindenképpen szükséges a módosítás ezt javasolta a Felügyelı Bizottság. 
Ezt hogyan gondolta módosítani konkrétan és a KHT ügyvezetıje lát-e erre lehetıséget? A 
másik kérdésem az, hogy mi az, ami indokolatlanul elmaradt feladat? 
 
Tóth András 
 
Ezt az elıterjesztést a város költségvetése felettinek gondolom. Örömmel üdvözlöm, hogy 
tisztázzuk az egymás közötti viszonyt. A támogatási szerzıdéssel kapcsolatban aggályos, 
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hogy kell-e nekünk leírni, szerencsésebbnek tartanám, hogy egy összegben kellene odaadni 
ezt a támogatási összeget. A módosító indítvánnyal kapcsolatban az az álláspontom, hogy a 
KHT fejlesztést csinálhat. De egyetértek az elıterjesztıvel, hogy ezt nem így kell kezelni, az a 
kérésem Tóth János képviselı Úrtól, hogy a költésvetés tárgyalásánál kerüljön ez ide. Ezt a 
költségvetésnél kell tárgyalni. Nem vagyok benne biztos, hogy a KHT-t kell ezzel megbízni, 
vannak erre módszerek, pld, közbeszerzés. Javasolom képviselı úrnak, hogy vonja vissza a 
javaslatát a költségvetésnél fogom támogatni ezt a javaslatát.  
 
Várady Béláné 
 
Mennyi költséget emészt fel ez a szikkasztóárok tisztítása?  
 
Tóth János 
 
Valóban akkor visszavonom a javaslatomat és a költségvetés tárgyalásánál fogom 
elıterjeszteni. A gépjármőadó bevételénél lehetne még ezt megnézni.  
 
Székely József 
 
Ahol ezt igénylik azt megcsinálja a KHT. A másik az, hogy néhány stilisztikai hibák vannak a 
beszámolóban. Sokan sérelmezik, hogy rossz a beosztásuk a takarítóknak. Ezt 
munkaszervezéssel meg lehetne oldani. Ezzel együtt meg fogom szavazni az elıterjesztéseket. 
 
dr. Mátyás B. Szabolcs 
 
Kérdésem a KHT ügyvezetıjéhez, hogy a piac mőködését elég rövid mondatokkal intézte el a 
2005. évet a beszámolóban.  A piac mőködéséhez szükséges piaciroda kialakítása, felújítása 
mikor fog megtörténni? A minimális rendbetétel sem történt meg. Az észrevételem a 
Felügyelı Bizottsági jelentéshez kapcsolódóan, hogy a bizottság elnöke a szemétszállítási 
rendelettel kapcsolatban úgy fogalmazott, hogy nem kellıképpen átgondolt módosítás történt. 
Errıl vitatkoznék, hiszen a hulladékgazdálkodási törvény konkrétan meghatározza, hogy 
önkormányzati rendeletben mit kell meghatározni. A másik, hogy a két kuka szállítását a 
KHT ügyvezetıje határozta meg, azonos szöveggel került a rendeletbe.  Ami tılünk tellett azt 
mi megtettük. 
 
Vámosi Tibor FB elnöke 
 
A jelentésben a munkavégzés a természetébıl is fakad a síkosság mentesítés nem rajtunk 
múlik. Elıfordulhat, hogy egyes munkafolyamatoknál megtakarítás van. A szerzıdésben 
rögzíteni kellene. A síkosság mentesítésénél megspóroltak valamennyit, de ez utasításra vagy 
elvonásra került, vagy más feladat elvégzésére lett felhasználva. Jegyzı úr felvetésére, 
elnézést kérek hogy kritikus volt, ezt most is úgy gondolom, hogy a fizetéshez kapcsolódó 
kedvezmény üzletpolitika, egyébként megjegyzem, hogy a tulajdonos és az üzemeltetı is azt 
gondolja, hogy ha át vállal valami feladatot, akkor azt viszont kompenzálni kell. A másikat 
azt fenntartom, mert mindenki tudja, hogy a második kuka kifejezetten komposztálásra való 
anyagokra volt rendelve. Részben már volt gyakorlata a lakosságnak és folyamatban volt ez a 
komposztálási folyamat. Az, hogy kellıen nem volt átgondolva, azzal, hogy egy újabb vegyes 
hulladék győjtésére adunk lehetıséget, akkor teljesen ellentétes a szelektív hulladékgyőjtéssel. 
A korábbi kedvezményhez képest rendkívül romlott a lehetıség, ehhez képest volt fogalmi, 
meghatározási probléma. 
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Juhász Istvánné Városüzemeltetési KHT ügyvezetıje 
 
A piacirodával kapcsolatban - a koncepcióban meghatározottaknak megfelelıen csak a 2005. 
évi szinten tervezhettünk, a plusz feladatellátásánál nem láttunk lehetıséget, hogy fejlesztésre 
tervezzünk be. Tavaly próbálkoztunk pályázattal, de nem volt lehetıségünk a benyújtásra. A 
díjra nem tettem javaslatot a 2004. évben megalkotott rendelet elıtt díjkalkulációra tettem 
javaslatot, csak azzal van gondom, hogy a rendelet 2. része a díjjal is foglalkozik, ha ez nem 
került volna bele, akkor nem kellene arányosítanom. Az árkok tisztításával kapcsolatban, a 
költségekben a közhasznúak munkabérek és a gépek költsége, ami benne van. 
 
Nagy Sándor 
 
A 2006. évi üzleti tervet figyelembe véve elıterjesztıként azt tudom mondani, hogy örülök, 
hogy Tóth János visszavonta a javaslatát. Ezt egy más formában kell kezelni. A költségvetési 
rendelet-tervezetnél visszatérhetünk rá. Nem mindegy, ezért kérem, hogy a 2006. évi rendelet-
tervezet vitája során legyenek figyelemmel arra az államháztartási törvényben meghatározott 
felhalmozási és kiadási arányra, amit meg kell, hogy tudjuk tartani azért, hogy bizonyos 
pályázati forrásokra képesek legyünk.  Nem lehet átlépni a korlátokat azért, hogy ne 
veszítsünk el többletforrásokat.  
 
Tóth András  elhagyta az üléstermet, a képviselı-testület létszáma 17 fıre változott. 
 
A határozat-tervezetben egy összegben van összevonva a két támogatási jogcím, de az 
államháztartási törvény a Kht-ra is vonatkozik, ezért kell, hogy nevesítsük. A támogatással el 
kell, hogy számoljunk tételesen. Ettıl sajátos, mint támogatás. Szikkasztó árokkal 
kapcsolatban fogadják el, hogy részben mőködhet, hogy a burkolt árkot tisztítsák meg, de a 
félpadú árkokat lehetetlen a lakossággal tisztíttatni. Arra utalok, hogy március 1-jétıl 9 fı lesz 
az a közmunkás csapat, akiket erre alkalmazunk 3 hónapon keresztül. A stilisztikai hibákra 
figyelni fogunk. A munkaidı beosztást saját hatáskörben rendezi a munkáltató. A piacirodával 
kapcsolatban az ügyvezetı ha ilyen jellegő dologgal fordul hozzánk, akkor egyedi kérés 
formájában a testülethez fordulhat az ügyvezetı. Juhászné alpolgármester asszony felvetette, 
hogy hogyan kerüljön megfogalmazásra a felhasználás. Nem szükséges ebben a formában 
szabályozni, hanem a megkötött szerzıdés alapján, ha nem sérülnek ezek a feladatok, 
amelyeket szerzıdésben vállaltak.  Ez a szerzıdés keretében megoldható, nem látom indokát, 
hogy ez külön belekerüljön. A napirendi pont vitáját lezárom. Ki az, aki az elhangzott 
számszaki pontosítással, a határozat-tervezetet a KHT 2006. évi árbevételi, költség, valamint 
pénzforgalmi tervét elfogadja? 
 
A képviselı-testület a pontosítással együtt 15 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 
tartózkodással elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

 
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISEL İ – TESTÜLETÉNEK 

 
5/2006. (I. 17.) számú 

 
h a t á r o z a t a 

 
az Újfehértó Városüzemeltetési KHT 2006. évi árbevételi, költség, valamint pénzforgalmi 

tervének jóváhagyására 
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A KÉPVISEL İ-TESTÜLET 
 
1./ az Újfehértó Városüzemeltetési KHT 2006. évi árbevételi, költség, illetve eredménytervét,    
     valamint a mellékletben szereplı testületi határozatok alapján átadott feladatok  
     ellátásának  finanszírozásáról 2006 évre készült szerzıdés-tervezetet elfogadja. 
2./ az Újfehértó Városüzemeltetési KHT 2006. évi mőködéséhez 60.404 eFt önkormányzati  
     támogatást biztosít és a Támogatási Szerzıdés tervezetet a 4. sz. táblában foglaltakkal  
     együtt elfogadja. 
3./ felhatalmazza a polgármestert a szerzıdések aláírására. 
 

Határid ı: folyamatos 
Felelıs: polgármester 
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SZERZİDÉS 

Testületi határozatok alapján átadott feladatok ellátásának finanszírozásáról 2006 évre 
 
 
 
Mely létrejött egyrészrıl Újfehértó Város Önkormányzata (4244 Újfehértó, Szent I. u. 10.) 
másrészrıl Újfehértó Városüzemeltetési KHT (42444 Újfehértó, Bartók B. u. 7. sz. ) között  
 
A három szerzıdéssel lefedett feladatra - nevezetesen közvilágítás, kóboreb, atev - bruttó 
23008.-eFt-ot biztosít számla ellenében a mellékelt  „pénzügyi kapcsolat ütemterve „ alapján. 
 
Egyéb átadott kötelezı önkormányzati feladatok ellátására - melyet a KHT saját hatáskörben 
végez – a 2006 évre bruttó 53810.-eFt-ot biztosít az Önkormányzat számla ellenében a 
mellékelt „pénzügyi kapcsolat ütemterve „ alapján. 
 
A fenti összeg az alábbi feladatok ellátásának a forrása: 
 

• Piacüzemeltetés: A KHT kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy a rendelet 
szerinti napokon a piactér a lakosság rendelkezésére álljon, balesetmentes és 
használható állapotban. Nyitvatartási idın kívül legyen bezárva. A piac területének és 
környezetének folyamatos tisztántartásáért. 

 
• A KHT köteles elvégezni 2006-ban is az Újfehértó Város közterületeinek és 

parkjainak  folyamatos tisztántartását és karbantartását valamint gyomtalanítását, - 
melynek felülete 25000m2 - minimum a 2005 évi szinten. 

 
• A KHT köteles az útkarbantartási  feladatok ellátása során az alábbi feladatok 

ellátására:  
- belterületi földutak gréderezése és tömörítése mőszakilag indokolt esetben, de 

minimum évi 2 alkalommal 
- földutak és szilárd burkolatú utak mentén padkarendezés mőszakilag indokolt 

esetben, de minimum évi 2 alkalommal 
- önerıs (zúzott köves) utak szinten tartó javítása hóolvadás után (felületkezelés 

zúzott kıvel)  
- Szilárd burkolatú utak javítása (kátyúzása) mőszakilag indokolt esetben, de 

minimum tavasszal és ısszel 
- Az eltőnt, illetve megfakult jelzıtáblák pótlása, javítása 

 
� A KHT köteles a csapadékvíz elvezetı rendszer karbantartására és tisztántartására: 

- szikkasztó árkok tisztítása minden nagyobb esızés után 
- burkolt csapadékvíz elvezetı rendszer és átereszek folyamatos tisztántartása ( a 

kiszedett föld, illetve szennyezıdés elszállítása) 
- a zárt csapadékvíz elvezetı rendszer és tisztítóaknák folyamatos mőködésének 

biztosítása 
- szivárgók mőszakilag indokolt esetben történı tisztítása (iszap kiemelés és 

elszállítás) 
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� A belvízvédelmi feladatok ellátása során köteles minden arra alkalmas jármővével és 
gépi eszközeivel a védekezésben, mentésben részt venni. (akár pihenı- és ünnepnapon 
is) 

 
� A síktalanítási feladatok ellátása során köteles az összes szilárd burkolatú belterületi 

úton biztosítani a közlekedési lehetıséget. Ezen túlmenıen feladata a közterületi 
gyalog- és kerékpár utak síktalanítása, valamint a kálmánházi összekötı út 
járhatóságának biztosítása.  

 
A feladatok ellátására segédmunkás munkaerıt részben az Önkormányzat biztosít köz- illetve 
közcélú munkások foglalkoztatásával. 
 
Közmővek adatai: 
 

- Kerékpár út: 2150m 
- Önerıs út: 8430m 
- Földút: 21700m 
- Szikkasztó árok: 16260m 
- Burkolt árok: 4830m 
- Önkormányzati szilárd burkolatú út: 26240m 
- Állami szilárd burkolatú út (síktalanítás): 20000m 
- Zárt csapadékvíz-elvezetı: 6577m 
- Tisztítóakna: 130db 
- Szivárgó: 1000m 

 
 
Újfehértó, 2006. január 18. 
  
 
 
                …………………………….                                  ……………………………….. 
                           KHT részérıl          Önkormányzat részérıl 
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TÁMOGATÁSI SZERZ İDÉS 
 
 

Mely létrejött egyrészrıl Újfehértó Város Önkormányzata (4244 Újfehértó, Szent I. u. 10.) 
másrészrıl Újfehértó Városüzemeltetési KHT (42444 Újfehértó, Bartók B. u. 7. sz. ) között  
 
90/2005 (V.26) sz. VKT. határozat alapján 11 önkormányzati intézménytakarítási és 
karbantartási feladatok az Újfehértó Városüzemeltetési KHT-nak lett átadva. A fenti feladat 
ellátásának forrását a 13/2005 (VI.20) sz. VKT rendelete biztosítja takarítás és karbantartási 
feladatok támogatása címen.  
A KHT a feladattal kapcsolatos kötelezettségeit a már megkötött közszolgálati szerzıdés 
tartalmazza. 
 
2006 évre ezen feladatok ellátására az Önkormányzat 50804.-eFt vissza nem térítendı 
támogatást folyósít az alábbiak szerint Városüzemeltetési KHT-nak: 
 

• Munkabér és közterhei: 42.387.-eFt 
 
• Dologi kiadás:  

- Munkaruha és védıfelszerelés: 580.-eFt 
- Intézményi karbantartási anyagok: 2352.-eFt 
- Tisztítószerek, tisztítóeszközök: 5369.-eFt 
- Kötelezı orvosi vizsgálat: 116.-eFt 

 
2006 évben 9600.-eFt vissza nem térítendı mőködési támogatást folyósít az Önkormányzat a 
KHT-nak az alábbiakra: 
 

• Ügyvezetı munkabére és közterhei (1/2005 (I.18) sz VKT határozat alapján): 5033.-
eFt 

• FEB tiszteletdíj és közterhei (210/2003 (XII.30) sz VKT határozat alapján): 4567.-eFt 
 
Az Önkormányzat fenti támogatási összeget a mellékelt „pénzügyi kapcsolat ütemterv” 
alapján folyósítja a KHT bankszámlaszámára. 
 
A fenti két támogatási összeg felhasználásáról a KHT a tárgyévet követı elsı negyedév 
végéig köteles beszámolni, és köteles igazolni hogy a támogatás összegét a kapott célra 
használta-e fel. 
 
 
Újfehértó, 2006. január 18. 
  
                …………………………….                                  ……………………………….. 
                           KHT részérıl          Önkormányzat részérıl  

 
Nagy Sándor 
 
A beszámolót ki az, aki tudomásul veszi? 
 
A Képviselı-testület a beszámolót 15 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 2 tartózkodás 
mellett elfogadta. 
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8. napirendi pont megtárgyalása 
 
8./ Beszámoló a „Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás 2005. évben  
     végzett tevékenységérıl” 
     Száma:14-9/2006. 
     (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
      Elıadó: Nagy Sándor polgármester 
 
Nagy Sándor 
 
Kiegészítem, hogy a beszámoló kapcsán igyekeztünk tájékoztatást adni minél szélesebb 
körben arról, hogy a társulás tevékenysége 2005. évben hogyan zajlik. Van egyfajta 
tájékoztatás a költségvetésérıl és a pályázatairól. Kérdés, észrevétel, vélemény van-e 
napirendi ponttal kapcsolatban? 
 
Juhász Istvánné 
 
A turistacsalogató programmal kapcsolatban kérdezem, hogy nem találtan semmilyen utalást, 
hogy  Újfehértó milyen programban, milyen turistalátvánnyal, milyen támogatási részt 
kapott? 
 
Gyermánné Szabó Katalin 
 
A beszámolót nézve jó ez a társulás, viszont szembetőnı és nagy az összeg, amit a pályázatok 
projektre szán. A kerékpárút tervezésre utaló összegbıl valósult-e meg valami? 
 
Nagy Sándor 
 
A 16,5 millió forint összegbıl 6,5 millió forint az, ami a megvalósíthatósági tanulmányterv, 
10 millió forint a beruházás. Ugyanez igaz arra, amit alpolgármester asszony kérdezett, hogy 
a turisztikai koncepció elkészítésére vonatkozó. A közbeszerzési eljárások ugyanúgy 
vonatkoznak a Kistérségi Társaságokra is.  
 
Várady Béláné 
 
Hasznos, szép és jó ez, de milyen más szervezetet támogatunk még és profitálunk e ebbıl? 
 
Nagy Sándor 
 
Többcélú Kistérségi Társulásban az önkormányzat csak egyben lehet benne. Statisztikai 
besorolási szempontból a Dél-Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulásnál lettünk besorolva és 
ezen kívül a Dél-Nyírségi Fejlesztési Társulásnál, valamint az Elsı-Nyírségi Fejlesztési 
Társulásnál, de ezek nem azonosak a Többcélú Társulásokkal, más céllal jöttek létre. Mivel 
egyéb kérdés, észrevétel, vélemény nincs a napirendi pont vitáját lezárom.  
 
Ki az, aki a beszámolót tudomásul veszi? 
 
A képviselı-testület a beszámolót 15 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodással 
elfogadta. 
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Juhász Istvánné elhagyta az üléstermet, így a képviselı-testület létszáma 16 fıre változott.  
 
9. napirendi pont megtárgyalása 
9./ Elıterjesztés az „1956-os közmővelıdési pályázat” benyújtásáról  
     Száma:14-11/2006. 
     (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
     Elıadó: Nagy Sándor polgármester 
 
Nagy Sándor 
 
Szóbeli kiegészítésem nincs az elıterjesztéshez. Kérdés, észrevétel, vélemény van-e? Ki az, 
aki elfogadja a határozat-tervezetet? 
 
A képviselı-testület a határozat-tervezetet 15 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 
tartózkodás mellett elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISEL İ – TESTÜLETÉNEK 
 

6/2006. (I. 17.) számú 
 

h a t á r o z a t a 
 

„1956-os közmővelıdési pályázat” benyújtásáról 
 

A KÉPVISEL İ-TESTÜLET 
 

1. pályázatot nyújt be a Miniszterelnöki Hivatal és a Nemzeti Kulturális Örökség      
Minisztériuma által meghirdetett „1956-os közmővelıdési pályázat „ címő pályázati 
kiírásra.  

2. a pályázathoz szükséges saját erıt: 250.000-Ft azaz: kétszázötvenezer forint összegben 
az önkormányzat 2006. évi költségvetésében céltartalékként biztosítja.  

 
 

Határid ı: 2006. január 31. 
                              Felelıs: polgármester 

 
10. napirendi pont megtárgyalása 
10./ Elıterjesztés a 0551/94 hrsz-ú ingatlan átminısítést követı tulajdonba adásáról 
      (Szóbeli elıterjesztés alapján) 
       Elıadó: Nagy Sándor polgármester 
 
Nagy Sándor 
 
A 66/2005. (IV. 12.) sz. határozatával döntött a testület arról, hogy a 0551/94-es hrsz-ú 
ingatlan rendeltetésmódját megváltoztatja és ezt a terület beapportáltatja a Városüzemeltetési 
KHT-ba. Ez a terület természetben a hulladékátrakó állomás mellet található. A korábbi  
határozat 1. pontjának megfelelıen a szántó mővelési ágból való kivonás megtörtént.. De egy 
új döntést kell hozni a testületnek, hogy már az átminısített területet adná apportba. A 
határozat-tervezet 1. pontjában javasolom, hogy a Képviselı-testület az Újfehértó külterületi 
0551/94 hrsz-ú, szántó mővelési ágú ingatlant telephellyé történı átminısítést követıen a 
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törzstıke emelés miatt, nem pénzbeni vagyoni szolgáltatásként  Újfehértó Városüzemeltetési 
Kht. (4244 Újfehértó, Bartók Béla út 7. sz.) 400.000.-Ft értékben tulajdonába adja. A 2. 
pontba : felhatalmazza a polgármestert, hogy a törzstıke emelésére vonatkozó okiratot aláírja  
és megbízza a KHT ügyvezetıjét a szükséges alapító okirat módosításának átvezetésére és 
egységes szerkezetbe történı foglalására. 
 
Kérdés, észrevétel, vélemény van-e a napirendi ponttal kapcsolatban? Ki az, aki elfogadja a 
szóban elıterjesztett határozat-tervezetet? 
 
a képviselı-testület a szóban elıterjesztett határozat-tervezetet 16 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISEL İ – TESTÜLETÉNEK 
 

7/2006. (I. 17.) számú 
 

h a t á r o z a t a 
 

a 0551/94 hrsz-ú ingatlan átminısítést követı tulajdonba adásáról 
 

A KÉPVISEL İ-TESTÜLET 
 

1. az Újfehértó külterületi 0551/94 hrsz-ú, szántó mővelési ágú ingatlant telephellyé 
történı átminısítést követıen a törzstıke emelés miatt, nem pénzbeni vagyoni 
szolgáltatásként  Újfehértó Városüzemeltetési Kht. (4244 Újfehértó, Bartók Béla út 7. 
sz.) 400.000.-Ft értékben tulajdonába adja.            

 
2. felhatalmazza a polgármestert, hogy a törzstıke emelésére vonatkozó okiratot aláírja  
      és megbízza a KHT ügyvezetıjét a szükséges alapító okirat módosításának  
      átvezetésére és egységes szerkezetbe történı foglalására. 

 
      Határid ı: folyamatos 

                              Felelıs: polgármester 
 
 
Juhász Isvánné visszaérkezett az ülésterembe, így a képviselı-testület létszáma 17 fıre 
változott.  
 
Közérdekő bejelentések, javaslatok 
 
dr. Mátyás B. Szabolcs jegyzı 
 
Elindult a választásra való felkészülés ezért ennek elsı feladata volt, hogy január 1-jei 
állapotnak megfelelıen már az önkormányzati választásra való vonatkozásban felül kell 
vizsgálni a újfehrétói szavazóköröket, ezek megosztását, felosztását. Úgy ítéltük meg, hogy 
elsı körben a kiosztott anyagnak megfelelıen Önöket kell elıször tájékoztatni errıl. A 
korábbi évekhez hasonlóan vannak kialakítva a választókörzetek. Önálló indítványok 
nincsenek, csak a választók szám nagyságának változása, csak a 4. sz. választó körben van 
eltérés, ahol 1240 fı választásra jogosult személy van, a legalacsonyabb létszám a 10. 
szavazókör, itt a választásra jogosult létszám 878 fı. A négy évvel ezelıtti választáshoz 
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képest 5 szavazókörben változott a szavazókör, mely a népszavazáskor kialakításra került.  A 
kötelességünk az, hogy február 15-éig a helyben szokásos módon a lakosságot tájékoztatni 
kell. Olyan változásra lehet javaslatot tenni, hogy ha valamelyik út kimarad, vagy valamelyik 
házszámozás nem egyezik. Kérem, hogy a lakosságot tájékoztassák, hogy  szavazókörös lista 
megtekinthetık és ha van valami probléma arról értesítsenek. 
 
Várady Béláné 
 
Volt egy nagy csıtörés a Bocskai és a Szent István úton, nagyon balesetveszélyes ezt már 
jeleztem, de még semmi nem történt. 
 
Gyermánné Szabó Katalin 
 
Az 55 lakás melyik választókerültbe tartozik? 
 
dr. Mátyás B. Szabolcs 
 
Az épület 5-ös választókörhöz. De több mint a fele az ott lakóknak nem jelentkezett be az 
Okmányirodába és a korábbi lakcímet használják. 
 
Papp Ferenc 
 
Az ipari parkkal kapcsolatban hogyan állnak, összegszerően mennyibe került az 
önkormányzatnak. A másik kérdésem, hogy az államtitkárnak írt levélre kapott e már választ 
polgármester Úr, lehet-e ebbıl másolatot kapni? 
 
Papp Lászlóné 
 
Jelezni szeretném, hogy a 10. sz. szavazókörzet a középiskolához tartozó körzet, nem biztos, 
hogy szerencsés. Igaz, hogy csak pár száz méter, mert az utolsó választáskor került a 
Böszörményi út ide, a kollégiumban volt eddig ennek a körzetnek a szavazóköre. Úgy érzem, 
hogy nem szerencsés dolog. 
 
Szilágyi Antalné 
 
A cukorgondozást az önkormányzat finanszírozza-e, ha igen akkor mennyi idıre van 
foglalkoztatva az orvos? Az a gond, hogy 5 embert megvizsgál, 5-öt visszaküld. 
 
Juhász Istvánné 
 
A Felsı-Tisza-Vidéki Vízügyi Igazgatóság levelével kapcsolatosan kérdezném, - az 1. 
napirendi pontnál nem tudtam reagálni, mert még nem volt idım ezt az anyagot átnézni- , 
többször kértek már bennünket, hogy ezeket a vízelvezetı rendszereket tegyék rendbe, 
hatalmazzuk fel a polgármestert, hogy keresse fel azokat a szerveket, hogy lássanak hozzá a 
megvalósításra, legalább adjanak választ, hogy mikor lesz ebbıl valami, hiszen ez már 
halaszthatatlan. Egymásra utalnak, de összehangoltan meg kell oldani ezeket a feladatokat.  
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Papp Ferenc 
 
Olvastam én is ezt a levelet, nem jól informált az Igazgató Úr, hisz ha 450 mm-es csapadékos 
évrıl beszélünk akkor aszályos évrıl beszélünk. Itt megállapítható egyértelmően a Vízügyi 
Igazgatóság mulasztása, a kérelmeket elutasította, hogy mentesüljenek a fizetés alól, ez nem 
fedi a valóságot. Itt mezıgazdászok is vannak. Kérdésem, hogy Újfehértón ki az, aki a 
gazdákat, termelıket összefogja, hogy tudjam ıket továbbítani a megadott személyhez? 
 
Várady Béláné 
 
Ez a csapadékvíz-elvezetı régi gond, az országban több milliárd bevétel folyik be, hová folyik 
ez az összeg?  
 
Gyermánné Szabó Katalin 
 
Elkezdıdik-e a kanálisok kitisztítása? 
 
Nagy Sándor 
 
Jelenleg nem fog elkezdıdni a kitisztítása, ez nem két alatt felmerült, keletkezett gond. Volt 
olyan, ami 10 éve nem volt tisztítva. Megértem a földtulajdonosok gondját, de felhívom a 
figyelmet, hogy több tízmillió forintos a kintlévısége a társaságnak a földtulajdonosok felé. 
Változott a behajtási törvény, hiszen jogszabály kötelezi a végrehajtási költség miatt, így még 
nagyobb lesz a behajtási összeg.  Visszatérve a víztisztításokkal kapcsolatosan tovább 
folytatjuk az egyeztetéseket. Össze fogjuk hívni az érintetteket, egy biztos, hogy a Vízügyi 
Igazgatóság jól kitért e kérdéskör alól. Azt lehet már látni, hogy az önkormányzat kezelésében 
lévı utaknál több millió forintot kell fordítani az árkok építésére. A cukorgondozóval 
kapcsolatban a helyiséget biztosítjuk, csak a kórházi szakrendeléshez igazodik ez. De utána 
fogok kérdezni. Az ipari parkkal kapcsolatosan a testület döntésének megfelelıen a 
mővelésbıl való kivonás költségét vállalta az önkormányzat. Korábban is tájékoztattam 
Önöket, hogy azoknak a területeknek a mővelésbıl való kivonása 10,4 millió  forintba, a 
maradék erdırész kivonása 875 eFt-ba került, két részletben történt kifizetésre. Jelen 
pillanatban az elıszerzıdésnek megfelelıen a vételárelıleg december 31-ig került kifizetésre 
33 millió forint összegben. A  terület belterületbe vonásáról még korábban döntött a testület, 
mint ahogyan az elidegenítésre került. A rendezési terv elfogadása elıtt iparterületté 
nyilvánítottuk. Ennek a helyrajzi számozása 2-300 eFt-ba került, ezt meg kell nézni pontosan. 
2006. január 1-re változott a jogszabály, Nyíregyházát jelölte ki eljáró hatóságnak. Most egy 
elızetes hatástanulmányt kér, hogy kiadja az 1 ha alatti megosztásra történı engedélyét.  Erre 
tekintettel a végleges adás-vételi szerzıdés 2006. január 18-áig került meghosszabbításra. 
Másik, az államtitkárnak elküldött levél átkerült az NFA-hoz. A jövı héten fog ebben az 
ügyben fogadni. A tájékoztatást meg fogjuk adni. A Bocskai úti keresztezıdésével 
kapcsolatosan megkérem Telepóczki Miklós urat, hogy ezt hivatalos úton egy megkereséssel 
éljen. 
 
dr. Mátyás B. Szabolcs 
 
A 10. sz. szavazókör a középiskola egyik tanterme, ez az októberi választás már a 3. olyan 
hely, ahol szavazás lenne. Itt úgy ítéltük meg, hogy a főtés és más adottságok miatt megfelelı, 
igazából más egyéb konkrét indok kellene, az megfontolás tárgya lehetne. 
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Nagy Sándor 
A bizottsági üléseken tájékoztattam Önöket, hogy a mővelıdési ház tetıszerkezete olyan 
mértékben sérült, hogy azonnali hatállyal a színházteremnek, illetve az elıteret saját 
hatáskörben azonnal bezárattam az idevonatkozó jogszabályoknak megfelelıen intézkedtem a 
helyreállításról. Ha csapadékosabb idı nem lesz akkor a tavaszi ünnepségeket el lehet kezdeni 
már itt. A helyreállítási költség kb. 5 millió forint. 
 
Székely József 
 
Szeretném elmondani, hogy sok pedagógussal beszélek és elmondanám, hogy szomorú a 
hangulat. Eredményes sikeres munkát a pedagógusok döntı többsége akkor is elvégzi, ha nem 
díjazzák. Egy évben kimaradt a 13. havi juttatás. Kérésem az lenne, hogy ebben is segítsen a 
Pedagógus Szakszervezet.  
 
Nagy Sándor 
 
A város minden egyes közalkalmazottja megkapta a 13. havi juttatását. 2005. januárjában 
68,6 milliárd volt az az összeg, amit megkaptak a közalkalmazottak 0-dik, vagy 13-dik havi 
juttatásként. 2006 év vonatkozásában megszületetett a megállapodás a közalkalmazottakkal, 
ez a megállapodás több mint 40 millió forintot jelent a város költségvetésében. A kötelezı 
kategóriákban megkapták, az adható kategóriákban igyekeztünk a költségvetési keretünk 
között lehetıséget teremteni, hogy megadhassuk. A helyi tömegközlekedési támogatással 
kapcsolatban ami „vesszıparipája” a közalkalmazottaknak, ez azt jelenti, hogy a bejárással 
kapcsolatosan a bérlet teljes árát megtéríti az önkormányzat dolgozó számára. Vita volt a 
korábbi években is a ruhapénzzel kapcsolatban, ezért betervezésre került 2 X 6.000.-Ft-os 
vásárlási utalvány természetben történı biztosítása, amely adómentes juttatásként lesz a 
költésvetésben. 
 
Papp Ferenc 
 
Nem kaptam választ arra, hogy kaphatnék-e a levélbıl másolatot, amit az államtitkártól kapott 
polgármester Úr. A másik, hogy olyan problémák vannak a Kossuth úton és a Deák F. út 
végénél az útburkolat rá lett téve, de úgy van megcsinálva, hogy a Deák Ferenc úton két napig 
áll a csapadékvíz, ahol hajlatba lakik valaki, annak az ereszaljáig csap be a víz. Ez napi 
probléma. 
 
Nagy Sándor 
 
A probléma amiatt van, hogy a csapadékvíz átbukik és felhalmozódik. Meghirdettük a 
csapadék-vízelvezetı tervének a kialakítását, ezért szorgalmaztam, hogy ha 5 Ft-ot is költünk 
csapadékvíz-elvezetésre azt úgy tegyük meg, hogy az végleges legyen. Hatásköri problémák 
is felmerülnek. 
 
Galambos János 
 
A Bocskai út átvágása nem elsı probléma, a hivatal határozatilag utasítsa a TRV-t, hogy 
állítsa helyre. A másik, hogy szükségesnek tartjuk a hangos híradó visszaállítását. Ez az 
épület már az önkormányzat tulajdonában van. A költségvetés elıtt állunk, gondolom, hogy 
ezt be lehet tervezni. A harmadik a Kürt utcának a megvilágítása is több alkalommal volt már 
téma, ez is fontos. A közvilágítási lámpákra szüksége van a lakosságnak, ezt kérem, hogy 
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oldódjon meg ez a probléma. A negyedik a Széchenyi út és Vasvári Pál út és a 4. sz. fıút 
keresztezıdés átkelésének megoldása, kérem, hogy ismételten tegye meg a javaslatát a 
polgármester úr az illetékesek felé. Nem mondunk le arról, hogy demonstrációval fogunk 
fellépni ennek érdekében.  
 
Nagy Sándor 
 
A 4. sz. fıút problémáját folyamatosan napirenden tartjuk, ha a legutolsó levél is néhány 
napja ment el, de folytatni fogjuk ha megérkezik a válasz, ámbár ismerjük a válasz tartalmát.   
A másik két kérdésben a jegyzı úr adja meg a választ 
 
dr. Mátyás B. Szabolcs  
 
A Bocskai és Szent István úttal kapcsolatban, amikor a legutóbbi képviselı-testületi ülésen a 
TRV igazgatója ígéretet tett arra, hogy erre az intézkedést megteszi, egy feltételt kért, hogy 
legyen erre idı. A másik, a piac hangosítása. Nem véletlenül tettem fel a KHT napirendi 
pontjánál a piac kérdését. Ezzel a városban felmerülı közérdekő híreket lehetne azokon a 
napokon közzé tenne. Igazából azért nem értek egyet az ügyvezetı asszony válaszával, mert 
az elmúlt évben is több közmunkás volt, aki rendbe tudta volna tenni ezt az épületet. 
Reméljük, hogy ezt a közeljövıben meg tudják oldani. 
 
Mivel egyéb kérdés, észrevétel, vélemény nem hangzott el, Nagy Sándor a nyilvános ülést 17 
óra 12 perckor bezárta. 
 
 

K. m. f. 
 
 
 

Nagy Sándor              dr. Mátyás B. Szabolcs  
polgármester               j e g y z ı 
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K I V O N A T  

Újfehértó Város Képviselı-testületének 2006. január 17-én  megtartott 
nyilvános  ülésének  jegyzıkönyvébıl  

 
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISEL İ – TESTÜLETÉNEK 

 
1/2006. (I. 19.) számú 

 
r e n d e l e t e 

 
Újfehértó Város Képviselı-testülete és szervei Szervezeti és Mőködési szabályzatáról  
           szóló többször módosított 20/2003.(VII.09.) VKT rendelet módosításáról 
 
Újfehértó Város Képviselı-testülete a helyi önkormányzatoktól szóló módosított 1990. évi LXV. törvény 16.§ 
81) bek. és 18.§ (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján saját és szervei Szervezeti és Mőködési 
Szabályzatáról szóló  34/2003. (XII.30.) VKT, a 12/2004. (V.13.) VKT, a 4/2005. (II.10.) VKT, valamint a 
17/2005.(X.28.)VKT rendelettel módosított 20/2003.(VII.09.) VKT rendeletét (továbbiakban: R) az alábbiak 
szerint módosítja:  
 

1. § 
 

A R. 2. számú mellékletének ( a képviselı-testület átruházott hatáskörei) I. részében a Szociális 
Bizottságra vonatkozó 1.) pont az alábbi bekezdésekkel egészül ki:        
                                                  

  A Szociális Bizottság 
  1.)   
  - idıskorúak járadéka 
  - ápolási díj 

2. § 
 

A R. 2. számú mellékletének ( a képviselı-testület átruházott hatáskörei) II. részében a Polgármesterre 
vonatkozó a.) pont az alábbi bekezdéssel egészül ki: 

 
 a.) Szociális igazgatás 
 
 - Megállapítja, módosítja és megszünteti a rendszeres szociális segélyt. 
  
                                                      3. § 

 
E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. 
E rendeletben foglaltakat 2006. január 1. után benyújtott, de még el nem bírált ügyekben is alkalmazni kell.  
 
 
Nagy Sándor                                                                                   dr. Mátyás B. Szabolcs 
polgármester                                                                                                                     j e g y z ı 
 
A rendeletet kihirdettem: 
 
Újfehértó, 2006. január 18-án. 
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         dr. Mátyás B. Szabolcs 
          j e g y z ı 
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K I V O N A T  

Újfehértó Város Képviselı-testületének 2006. január 17-én  megtartott 
nyilvános  ülésének  jegyzıkönyvébıl  

 
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISEL İ – TESTÜLETÉNEK 

 
2/2006. (I. 17.) számú 

 
h a t á r o z a t a 

 
az általános iskolai beíratás és az óvodai elıjegyzés idıpontjának meghatározásáról   

 
 
A KÉPVISEL İ-TESTÜLET  
 
 
1. a  2006/2007-es tanévre történı általános iskolai beíratás és a 2006/2007-es nevelési évre 
szóló óvodai elıjegyzés idıpontját  
 

         2006. április 19-tıl 2006. április 21 –ig  határozza meg,   
 

 
2. utasítja az általános iskola igazgatónıjét és az óvodavezetıt, hogy a beíratás (elıjegyzés) 
idıpontját a fentiek szerint tegyék közzé, és végezzék el a beíratás, illetve elıjegyzés 
elıkészítését.  
 
 
 
                                                                                     Határidı: azonnal és 2006. április 21. 
                                                                                     Felelıs: polgármester  
                                             intézményvezetık 
 
 
                  Nagy Sándor                                                               dr. Mátyás B. Szabolcs 
                  polgármester                                                                         jegyzı   
 
 
 
Errıl értesül:  
 
1. Lengyel Laura Óvoda 
2. Általános Mővészeti Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat 
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3. Titkárság 
4. Irattár 

 

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

Tel.:(42) 290 000  Fax: (42) 290 003 
E-mail: ujfpohiv@matavnet.hu 

Web: www.ujfeherto.hu 
 

 
K I V O N A T  

Újfehértó Város Képviselı-testületének 2006. január 17-én  megtartott 
nyilvános  ülésének  jegyzıkönyvébıl  

 
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISEL İ – TESTÜLETÉNEK 

 
3/2006. (I. 17.) számú 

 
h a t á r o z a t a 

 
a 2006/2007. tanévben induló óvodai csoportok,   elsı osztályok és középiskolai kezdı 

osztályok számának meghatározásáról 
 
 

A KÉPVISEL İ-TESTÜLET 
 
a 2006/2007. tanévben 

-    18 óvodai csoport 
-  7 általános iskolai elsı osztály 
-    28 napközis csoport 
-  4 középiskolai kezdı osztály indítását engedélyezi.    

       
 
                                                           Határidı:2006. április 19. és 2006. szeptember 01. 
     Felelıs: polgármester, intézményvezetık 
 
 
 
Nagy Sándor        dr. Mátyás B. Szabolcs 
polgármester                     j e g y z ı 
 
 
Errıl értesül: 

1. Lengyel Laura Óvoda 
2. Általános és Mővészeti Iskola 
3. Bajcsy-Zsilinszky Endre Gimnázium és Szakképzı Iskola 
4. Titkárság 
5. Irattár 
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Újfehértó Város Képviselı-testületének 2006. január 17-én  megtartott 
nyilvános  ülésének  jegyzıkönyvébıl  

 
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISEL İ – TESTÜLETÉNEK 

 
4/2006. (I. 17.) számú 

 
h a t á r o z a t a 

 
az orvosi ügyeleti ellátás díjazásának módosításáról 

 
A KÉPVISEL İ-TESTÜLET 
 
1. hozzájárul, hogy a 11936/2005. számú „területi ellátási kötelezettséggel járó háziorvosi 
szolgálat egészségügyi vállalkozási formában történı mőködtetésérıl” szóló alapszerzıdés 2. 
számú mellékletének 5. bekezdésének utolsó mondata az alábbiak szerint módosul:  
 
„Az ügyeleti szolgálat ellátásáért vállalkozó háziorvost és általa biztosított egészségügyi 
szakdolgozót együtt 12 órás ügyelet után bruttó 24.000 Ft, azaz Huszonnégyezer forint/12 
órás ügyelet illeti meg, melyet negyedévente a tárgynegyedévet követı hónapban utalja át a 
háziorvos által leadott számla ellenében.” 
 
2. megbízza a polgármestert, hogy az Önkormányzat nevében a szerzıdésmódosítást írja alá.  
 

Határid ı: azonnal 
      Felelıs: polgármester 

 
 
 
 
Nagy Sándor                        dr. Mátyás B. Szabolcs 
polgármester                        j e g y z ı  
 
 
 
Értesülnek:  
1./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztálya 
2./ Vállalkozó háziorvosok 
3./ Irattár 
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Újfehértó Város Képviselı-testületének 2006. január 17-én  megtartott 
nyilvános  ülésének  jegyzıkönyvébıl  

 
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISEL İ – TESTÜLETÉNEK 

 
5/2006. (I. 17.) számú 

 
h a t á r o z a t a 

 
az Újfehértó Városüzemeltetési KHT 2006. évi árbevételi, költség, valamint pénzforgalmi 

tervének jóváhagyására 
 
A KÉPVISEL İ-TESTÜLET 
 
1./ az Újfehértó Városüzemeltetési KHT 2006. évi árbevételi, költség, illetve eredménytervét,    
     valamint a mellékletben szereplı testületi határozatok alapján átadott feladatok  
     ellátásának  finanszírozásáról 2006 évre készült szerzıdés-tervezetet elfogadja. 
2./ az Újfehértó Városüzemeltetési KHT 2006. évi mőködéséhez 60.404 eFt önkormányzati  
     támogatást biztosít és a Támogatási Szerzıdés tervezetet a 4. sz. táblában foglaltakkal  
     együtt elfogadja. 
3./ felhatalmazza a polgármestert a szerzıdések aláírására. 
 

Határid ı: folyamatos 
Felelıs: polgármester 

 
 
 
 
Nagy Sándor                        dr. Mátyás B. Szabolcs 
polgármester                        j e g y z ı  
 
 
 
Értesülnek:  
1./ Városüzemeltetési Kht Újfehértó, Bartók Béla út 7. 
2./ Pénzügyi Osztály helyben 
3./ Irattár 
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+ táblázat és szerzıdések 
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ÚJFEHÉRTÓ VÁROS 
POLGÁRMESTERI HIVATALA  
4244 Újfehértó, Szent István út 10. 

Tel.:(42) 290 000  Fax: (42) 290 003 
E-mail: ujfpohiv@matavnet.hu 

Web: www.ujfeherto.hu 
 

 
K I V O N A T  

Újfehértó Város Képviselı-testületének 2006. január 17-én  megtartott 
nyilvános  ülésének  jegyzıkönyvébıl  

 
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISEL İ – TESTÜLETÉNEK 

 
6/2006. (I. 17.) számú 

 
h a t á r o z a t a 

 
„1956-os közmővelıdési pályázat” benyújtásáról 

 
A KÉPVISEL İ-TESTÜLET 
 

3. pályázatot nyújt be a Miniszterelnöki Hivatal és a Nemzeti Kulturális Örökség      
Minisztériuma által meghirdetett „1956-os közmővelıdési pályázat „ címő pályázati 
kiírásra.  

4. a pályázathoz szükséges saját erıt: 250.000-Ft azaz: kétszázötvenezer forint összegben 
az önkormányzat 2006. évi költségvetésében céltartalékként biztosítja.  

 
 

Határid ı: 2006. január 31. 
                              Felelıs: polgármester 

 
 
 
 
Nagy Sándor                        dr. Mátyás B. Szabolcs 
polgármester                        j e g y z ı  
 
 
 
Errıl értesülnek:  
1./ Pénzügyi Osztály helyben 
2./ Irattár 
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ÚJFEHÉRTÓ VÁROS 
POLGÁRMESTERI HIVATALA  
4244 Újfehértó, Szent István út 10. 

Tel.:(42) 290 000  Fax: (42) 290 003 
E-mail: ujfpohiv@matavnet.hu 

Web: www.ujfeherto.hu 
 

 
K I V O N A T  

Újfehértó Város Képviselı-testületének 2006. január 17-én  megtartott 
nyilvános  ülésének  jegyzıkönyvébıl  

 
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISEL İ – TESTÜLETÉNEK 

 
7/2006. (I. 17.) számú 

 
h a t á r o z a t a 

 
a 0551/94 hrsz-ú ingatlan átminısítést követı tulajdonba adásáról 

 
A KÉPVISEL İ-TESTÜLET 
 

3. az Újfehértó külterületi 0551/94 hrsz-ú, szántó mővelési ágú ingatlant telephellyé 
történı átminısítést követıen a törzstıke emelés miatt, nem pénzbeni vagyoni 
szolgáltatásként  Újfehértó Városüzemeltetési Kht. (4244 Újfehértó, Bartók Béla út 7. 
sz.) 400.000.-Ft értékben tulajdonába adja.            

 
4. felhatalmazza a polgármestert, hogy a törzstıke emelésére vonatkozó okiratot aláírja  
      és megbízza a KHT ügyvezetıjét a szükséges alapító okirat módosításának  
      átvezetésére és egységes szerkezetbe történı foglalására. 

 
 

 
      Határid ı: folyamatos 

                              Felelıs: polgármester 
 
 
 
 
Nagy Sándor                        dr. Mátyás B. Szabolcs 
polgármester                        j e g y z ı  
 
 
 
Errıl értesülnek:  
1./ Városüzemeltetési Kht. 4244 Újfehértó, Bartók Béla út 7. sz.  
2./ Pénzügyi Osztály helyben 
3./ Irattár 
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SZERZİDÉS 
 

Testületi határozatok alapján átadott feladatok ellátásának finanszírozásáról 2006 évre 
 
 
 
Mely létrejött egyrészrıl Újfehértó Város Önkormányzata (4244 Újfehértó, Szent I. u. 10.) másrészrıl Újfehértó 
Városüzemeltetési KHT (42444 Újfehértó, Bartók B. u. 7. sz. ) között  
 
A három szerzıdéssel lefedett feladatra - nevezetesen közvilágítás, kóboreb, atev - bruttó 23008.-eFt-ot biztosít 
számla ellenében a mellékelt  „pénzügyi kapcsolat ütemterve „ alapján. 
 
Egyéb átadott kötelezı önkormányzati feladatok ellátására - melyet a KHT saját hatáskörben végez – a 2006 
évre bruttó 53810.-eFt-ot biztosít az Önkormányzat számla ellenében a mellékelt „pénzügyi kapcsolat ütemterve 
„ alapján. 
 
A fenti összeg az alábbi feladatok ellátásának a forrása: 
 

• Piacüzemeltetés: A KHT kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy a rendelet szerinti napokon a 
piactér a lakosság rendelkezésére álljon, balesetmentes és használható állapotban. Nyitvatartási idın 
kívül legyen bezárva. A piac területének és környezetének folyamatos tisztántartásáért. 

 
• A KHT köteles elvégezni 2006-ban is az Újfehértó Város közterületeinek és parkjainak folyamatos 

tisztántartását és karbantartását valamint gyomtalanítását, - melynek felülete 25000m2 - minimum a 
2005 évi szinten. 

 
• A KHT köteles az útkarbantartási  feladatok ellátása során az alábbi feladatok ellátására:  

- belterületi földutak gréderezése és tömörítése mőszakilag indokolt esetben, de minimum évi 2 
alkalommal 

- földutak és szilárd burkolatú utak mentén padkarendezés mőszakilag indokolt esetben, de 
minimum évi 2 alkalommal 

- önerıs (zúzott köves) utak szinten tartó javítása hóolvadás után (felületkezelés zúzott kıvel)  
- Szilárd burkolatú utak javítása (kátyúzása) mőszakilag indokolt esetben, de minimum tavasszal 

és ısszel 
- Az eltőnt, illetve megfakult jelzıtáblák pótlása, javítása 

 
� A KHT köteles a csapadékvíz elvezetı rendszer karbantartására és tisztántartására: 

- szikkasztó árkok tisztítása minden nagyobb esızés után 
- burkolt csapadékvíz elvezetı rendszer és átereszek folyamatos tisztántartása ( a kiszedett föld, 

illetve szennyezıdés elszállítása) 
- a zárt csapadékvíz elvezetı rendszer és tisztítóaknák folyamatos mőködésének biztosítása 
- szivárgók mőszakilag indokolt esetben történı tisztítása (iszap kiemelés és elszállítás) 

 
� A belvízvédelmi feladatok ellátása során köteles minden arra alkalmas jármővével és gépi eszközeivel 

a védekezésben, mentésben részt venni. (akár pihenı- és ünnepnapon is) 
 

� A síktalanítási feladatok ellátása során köteles az összes szilárd burkolatú belterületi úton biztosítani a 
közlekedési lehetıséget. Ezen túlmenıen feladata a közterületi gyalog- és kerékpár utak síktalanítása, 
valamint a kálmánházi összekötı út járhatóságának biztosítása.  

 
A feladatok ellátására segédmunkás munkaerıt részben az Önkormányzat biztosít köz- illetve közcélú munkások 
foglalkoztatásával. 
 
Közmővek adatai: 
 

- Kerékpár út: 2150m 
- Önerıs út: 8430m 
- Földút: 21700m 
- Szikkasztó árok: 16260m 
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- Burkolt árok: 4830m 
- Önkormányzati szilárd burkolatú út: 26240m 
- Állami szilárd burkolatú út (síktalanítás): 20000m 
- Zárt csapadékvíz-elvezetı: 6577m 
- Tisztítóakna: 130db 
- Szivárgó: 1000m 

 
 
 
 
Újfehértó, 2006. január 18. 
  
 
 
                …………………………….                                  ……………………………….. 
                           KHT részérıl          Önkormányzat részérıl  
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TÁMOGATÁSI SZERZ İDÉS 
 
 

Mely létrejött egyrészrıl Újfehértó Város Önkormányzata (4244 Újfehértó, Szent I. u. 10.) másrészrıl Újfehértó 
Városüzemeltetési KHT (42444 Újfehértó, Bartók B. u. 7. sz. ) között  
 
90/2005 (V.26) sz. VKT. határozat alapján 11 önkormányzati intézménytakarítási és karbantartási feladatok az 
Újfehértó Városüzemeltetési KHT-nak lett átadva. A fenti feladat ellátásának forrását a 13/2005 (VI.20) sz. VKT 
rendelete biztosítja takarítás és karbantartási feladatok támogatása címen.  
A KHT a feladattal kapcsolatos kötelezettségeit a már megkötött közszolgálati szerzıdés tartalmazza. 
 
2006 évre ezen feladatok ellátására az Önkormányzat 50804.-eFt vissza nem térítendı támogatást folyósít az 
alábbiak szerint Városüzemeltetési KHT-nak: 
 

• Munkabér és közterhei: 42.387.-eFt 
 
• Dologi kiadás:  

- Munkaruha és védıfelszerelés: 580.-eFt 
- Intézményi karbantartási anyagok: 2352.-eFt 
- Tisztítószerek, tisztítóeszközök: 5369.-eFt 
- Kötelezı orvosi vizsgálat: 116.-eFt 

 
2006 évben 9600.-eFt vissza nem térítendı mőködési támogatást folyósít az Önkormányzat a KHT-nak az 
alábbiakra: 
 

• Ügyvezetı munkabére és közterhei (1/2005 (I.18) sz VKT határozat alapján): 5033.-eFt 
• FEB tiszteletdíj és közterhei (210/2003 (XII.30) sz VKT határozat alapján): 4567.-eFt 

 
Az Önkormányzat fenti támogatási összeget a mellékelt „pénzügyi kapcsolat ütemterv” alapján folyósítja a KHT 
bankszámlaszámára. 
 
A fenti két támogatási összeg felhasználásáról a KHT a tárgyévet követı elsı negyedév végéig köteles 
beszámolni, és köteles igazolni hogy a támogatás összegét a kapott célra használta-e fel. 
 
 
Újfehértó, 2006. január 18. 
  
                …………………………….                                  ……………………………….. 
                           KHT részérıl          Önkormányzat részérıl  

 
 

 
 
 


