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J E G Y Z Ő K Ö N Y V  

 
Készült: Újfehértó Város Képviselő-testületének 2006. március 01-én (szerda) du. 15. 
               órai kezdettel a  Technológiai Inkubártorház Dísztermében megtartott  
               –  r e n d k í v ü l i  n y i l v á n o s  ü l é s é r õ l -. 
 
Jelen vannak: Nagy Sándor polgármester, Juhász Istvánné alpolgármester, Balsa József,  
                         Banka Attila, Galambos János, Gyermánné Szabó Katalin, Kovács Sándor,  
                         Orf Ferenc, Papp Lászlóné, Puskás László, Ricska Zsolt, Székely József,  
                         Szilágyi Antalné, Tóth András, Tóth János, Várady Béláné képviselők   
   
A Polgármesteri Hivatal részéről:  Dr. Szűcs Andrea mb. aljegyző,  

Igazgatási Osztályvezető 
     Molnár Ágnes pályázati referens 

Molnár Renáta  pályázati referens 
                                                           Pincés Mihályné jegyzőkönyvvezető 
 
Nagy Sándor polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a megválasztott 
18 fő képviselőből 16 fő jelen van, így a képviselő-testület  h a t á r o z a t k é p e s. 
 
Nagy Sándor polgármester 
 
A meghívót 13-14/2006. számon kapták kézhez. A napirendi pontokkal kapcsolatban van-e 
kérdés, észrevétel, vélemény? 
 
Ki az, aki a meghívóban szereplő napirendi pontokkal egyetért? 
 
A képviselő-testület a meghívóban szereplő napirendi pontokat 15 igen szavazattal, 
ellenszavazat nélkül, 1tartózkodással elfogadta és az alábbi napirendet állapította meg: 
  

Napirendi pontok 
 
1./ Előterjesztés „Újfehértó Sporttelep labdarúgó pálya felújítása és nézőtéri WC-vel történő  
     ellátása” című pályázat benyújtásáról  
     (Írásbeli előterjesztés alapján)  
     Előadó: Nagy Sándor polgármester 

 
2./ Előterjesztés PPP program keretében megvalósuló „ Tanuszodát minden kistérségben”  
     című projektben való részvételről 
     (Írásbeli előterjesztés alapján)  
     Előadó: Nagy Sándor polgármester 
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1. napirendi pont megtárgyalása 
1./ Előterjesztés „Újfehértó Sporttelep labdarúgó pálya felújítása és nézőtéri WC-vel történő  
     ellátása” című pályázat benyújtásáról  
     (Írásbeli előterjesztés alapján)  
     Előadó: Nagy Sándor polgármester 
 
Nagy Sándor  
 
Ismerteti az előterjesztést. 
Kérem, hogy értsenek egyet a pályázat benyújtásával és a határozat-tervezetben szereplő 
önerő összegével is.  
 
Kérdés, észrevétel vélemény van-e a napirendi ponttal kapcsolatban? 
 
Tóth András  
 
Az egyik kérdésem, hogy hogyan gazdálkodunk a meglévő területünkkel, milyen távlati 
elképzelése van az előterjesztőnek a továbbiakban? Javasolom, hogy a pályát még jobban 
vigyük hátra, hiszen a rajzokat látva az majdnem belenyúlik a tervezett uszodába, ha az 
megvalósul, javasolom, hogy fontoljuk meg ha a pályázat nyer. A másik kérdésem az, hogy 
ezt az ingatlant 1995-ben egy határozattal a város egy akkor sem létező nevű egyesületnek 
adta kezelésébe. Mennyiben befolyásolja ez a lehetőségünket, nem szükséges-e annak a nem 
létező egyesületnek beszerezni a lemondó nyilatkozatát? Nem kellene visszavenni a város 
kezelésébe. Ez egy élő határozat.  
 
Nagy Sándor 
 
A kérdés első részére válaszolva, természetesen ebben kérem a városfejlesztési tanácsnok Úr 
segítségét is majd a későbbiek során. A következő napirend elfogadása, illetve el nem 
fogadása kapcsán ezt befolyásolja majd. Megoldható az ingatlanok összevonása, az sem 
elképzelhetetlen, hogy a pálya fekvésén fordítunk. Erre van idő, hogy kidolgozzuk. A kérdés 
másik részére térve a pályázat kiírásban tulajdonjog van említve, ebben nem látok akadályt. 
Ebben internetes pályázati lehetőség van. Ha nincs további észrevétel a napirendi pont vitáját 
lezárom. Ki az, aki a határozat-tervezetet elfogadja? 
 
A képviselő-testület a határozat-tervezetet 15 igen szavazattal, ellen szavazat nélkül, 1 
tartózkodással elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
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ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
 

27/2006. (III. 01.) számú 
 

h a t á r o z a t a  
 

„Újfehértó Sporttelep labdarúgó pálya felújítása és nézőtéri WC-vel történő ellátása”  
című pályázat benyújtásáról 

 
 

A KÉPVISELŐ- TESTÜLET 

  

1. pályázatot nyújt be a Nemzeti Sporthivatal által meghirdetett a „2.500-20.000 közötti 
lakosságszámú települések sportlétesítményei fejlesztésének, korszerűsítésének és 
felújításának, illetve a pályatartozékok, valamint a létesítmény alapvető karbantartó 
eszközei beszerzésének támogatására” című pályázati kiírásra. 

 
2. a pályázatban szereplő program megvalósítási költsége 14.250.000 Ft, a szükséges 

saját forrás összege 4.275.000.-Ft, melyet az önkormányzat a 2006. évi 
költségvetésében biztosít. 

 
Határidő: 2006. március 2. 
 Felelős: polgármester 

 
2. napirendi pont megtárgyalása 

 
2./ Előterjesztés PPP program keretében megvalósuló „ Tanuszodát minden kistérségben”  
     című projektben való részvételről 
     (Írásbeli előterjesztés alapján)  
     Előadó: Nagy Sándor polgármester 
 
Nagy Sándor 
 
Szeretném hangsúlyozni, hogy ebben a konstrukcióban a megvalósítás egy abszolút 
tervezhető kiadást jelent az önkormányzatnak. 15 évre előre meghatározza az összegeket, amit 
fizetni kell. A kiküldött táblázatokban látható, hogy ezek nem kis összegek, melyek 
tartalmazzák a visszafizetést és kamatait, valamint az üzemeltetés költségét. Lényege, hogy 
szolgáltatást vásárol az önkormányzat. Az előzetes elképzelés szerint a teljes kapacitás az 
amit lekötünk. Lehetőség van arra, hogy az úszás oktatás mellett a szabad kapacitásból 
bevételt képezzen az önkormányzat, mely teljes egészében az önkormányzatot illeti meg. 
Látni kell még benne, hogy ez egy alternatív lehetőség, nem uszodaépítésre, hanem 
szolgáltatásra fogjunk kiírni, melyben a kiírásnál paramétereket fogunk megadni. Ennek 
lényege, hogy a felnőtt, illetve gyermek medence kötelező eleme ennek a B típusú uszodának, 
valamint kiegészítő eleme a pezsgőfürdő és egy 12 személyes szauna a hozzátartozó 
csobbanóval, valamint az ehhez szükséges kiszolgáló helyiségek, melyek szükségesek ahhoz, 
hogy ez az uszoda üzemelhessen. Vizsgáljuk azt, hogy más konstrukcióban hogyan tudjuk 
megvalósítani ezt. A legnagyobb probléma az az, hogy hosszabb távon oly mértékig lekötött a 
fejlesztési kiadása az önkormányzatnak, hogy az újabb fejlesztési hitelkorlátok miatt nem 
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lehet ebben a konstrukcióban végigvinni. Megnéztük a „Sikeres Magyarország” által kínált 
lehetőséget ennek kapcsán. Elképzelhető, hogy valamennyivel olcsóbban meg lehetne így 
valósítani, de még egyszer hangsúlyozom, hogy a fejlesztési hitelkorlátunk miatt nem 
vagyunk  erre jogosultak. Látni kell, hogy nagy a bizonytalanság az önkormányzatoknál 
ebben. Vannak akik ebben a programban előrébb állnak. Az  NSH a meghirdetett programmal 
kapcsolatban testületi döntést kér, azt is ha nem kívánunk ebben részt venni. Kérdés, 
észrevétel, vélemény van-e a napirendi ponttal kapcsolatban? 
 
Juhász Istvánné 
 
Mi lesz ennek a sorsa, ha ezt kifizettük?  
 
Nagy Sándor 
 
Az önkormányzat tulajdonába fog kerülni képzett maradványként. Erről dönthet majd a 
testület, hogy az üzemeltetést maga akarja, vagy üzemeltető céggel.  
 
Juhász Istvánné 
 
Mit jelent az, hogy képzett maradvány? 
 
Nagy Sándor 
 
Jelképes összegért, 1.000.-Ft-ért megveheti.  
 
Galambos János 
 
Az elbírálásra mikor kerül sor? Számolt-e valaki azzal, hogy mennyi lesz ennek az 
üzemeltetési költsége és várhatóan 15 év alatt fogja e fedezni a működtetési költséget? Tudja-
e viselni az önkormány költségvetése a teljes működtetési költséget, ha ez nem így lesz, hogy 
a másik 50 %-át az Állam fedezi. 
 
Nagy Sándor 
 
Ez nem így lesz, senki nem számol azzal, hogy ezt a megállapodást felbontják, ha az Állam 
kötelezettséget vállal, ez az Eu-ban működik. Ez már láthatóan működik pld. a kollégiumi 
programban. Az, hogy fedezhető-e, ezt a programiroda számolta ki, ezért azok a szerződések, 
amik a későbbiekben megkötésre kerülnek az üzemeltetésre vonatkozóan, tartalmazza a 
megvalósítást, ezek nagyon szigorú feltételekhez vannak kötve, csak olyanok pályázhatnak, 
akiknek üzemeltetési tapasztalatai vannak. E nélkül nem pályázhatnak. Az, hogy kit von be 
még ebbe, az az Ő kockázata. Az, hogy mennyi lesz a plusz bevétele, ezt azért nem lehet 
megmondani előre, mert el kell dönteni majd, hogy mennyiben fogja lekötni az önkormányzat 
a kapacitását. Ha 60 %-ában akkor a fennmaradó 40 % fogja a bevételt képezni. Első körön 
meg volt a döntés, de miután változott a településszám, ezért vissza fog kerülni Tárcaközi 
Bizottságra. De soron kívül meg fogják hozni azokat a döntéseket, amik szükségesek ahhoz, 
hogy még az idén megvalósulhasson az uszoda.   
 
Tóth András 
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Az előterjesztésben szerepel, hogy egy bizonyos cég elkészítette a dokumentációját, mit jelent 
a saját kockázata, hasonló az 55 lakáshoz? Mi a szándéka ezzel? A másik kérdésem, hogy erre 
vonatkozóan van-e határozat-tervezet, hogy kilépünk?  Harmadik kérdésem, - hogy mi az 
igazi kérdésünk-, nem látom indokoltnak, hogy újra kellene dönteni. Akkor látnám 
indokoltnak, ha legalább valamilyen feltételeket beletennénk még. Jó lenne, ha ezt le lehetne 
írni, hogy milyen feltételekkel lehet ezt megvalósítani. Általánosságok vannak a határozat-
tervezetben. Akkor fogunk tudni dönteni, ha a konkrétumok meg lesznek jelölve. Várom az 
információkat, hogy milyen feltételekkel folytatjuk ennek a megvalósítását.  Amíg ez nincs 
meg, addig nem vagyok abban a helyzetben, hogy erről döntsek.   
 
Nagy Sándor 
 
Ha együttesen megmaradt volna a projekt csomag, akkor - ami már le van kötve az a 
szemléltető anyag - arról már most tárgyalhatnánk, az részletesebb anyag. Azért volt a 
felhívásban, hogy kéri a testületet, lehetőleg még egyszer erősítse meg a szándékát. Ezt, ha a 
Tárcaközi Bizottság elfogadja és újraszámolja, akkor vissza kell hozni a testület elé, már fogja 
tartalmazni a konkrét finanszírozási terveket. Erről most még nem tudunk dönteni. Későbbi 
testületi ülésen kell azokat a döntéseket meghozni.  
 
Galambos János 
 
2006. évre több mint 33 millió forint van előirányozva a szolgáltatási díjra. Hol és hogyan fog 
ez szerepelni a költségvetésben? 
 
Nagy Sándor  
 
Ez már nem fog realizálódni. Ezt újra kell számolni. Már ezeknek a programoknak olyan 
szintig kellett volna jutni, hogy 2006-ra nincs fizetési kötelezettsége. Ez egy tájékoztató 
jellegű adat.  
 
Tóth János 
 
Mit és mennyit kapunk? A 15 év alatt mennyit kell visszafizetnünk. Miből fogjuk ezt 
kifizetni? 
 
Nagy Sándor 
 
A szolgáltatási díj 50 %-át vállalja át a mindenkori Kormány. A megvalósuló beruházást a 15. 
év végén olyan állapotba kell átadni zökkenőmentesen, hogy minden további nélkül 
üzemeltethető legyen a későbbiekben. 
 
Juhász Istvánné 
 
Az előterjesztésben miért nem szerepel, hogy önállóan kívánunk részt venni ebben a 
programban? Ha a későbbi információk után mégis úgy döntünk, hogy az abban 
fogalmazottak nekünk nem felelnek meg, akkor fogjuk magunkat és elállunk a döntésünktől? 
 
Nagy Sándor 
A kistelepülésnek az lenne az érdeke, hogy csatlakozzon a nagyhoz. Egy kis település 
esetében nagyobb kockázatot jelent a befektető számára, hogy a kistelepülés esetében ez az 
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összeg 10-15 %-a a költségvetésének. Én jelen pillanatban azt látom, hogy Újfehértón nem 
kell attól félni, hogy nem lesz pénzügyi befektető, aki ezt az összeget megkockáztatja.  
 
Juhász Istvánné 
 
Miért nem lehetett ezt leírni az előterjesztésben? 
 
Nagy Sándor 
A határozat-tervezetben le lehet írni. Ezért is jobban támogatja az NSH a csoportos 
megoldást. Semmiféle kötelezettsége nincs az önkormányzatnak, ha benyújtja a pályázatot, mi 
a helyszínt fogjuk biztosítani. A kockázata az a tervezőknek, hogy Ők teljesen más 
konstrukcióval is megtervezheti. Azzal kapcsolatban, hogy mi van akkor, ha most döntünk és 
visszalépünk, ezzel kapcsolatosan 96 % az, hogy meg fog valósulni. A számokkal 
kapcsolatosan alapvetően nagyságrendjében nem sokat fog változni. Arányaiban változhat az 
összeg.  
 
Tóth András 
 
Kötelesek vagyunk-e, - ha beszállunk ebbe -, hogy az összes támogatási lehetőséget 
kihasználjuk. Miért nem tartunk a másik 50 %-ra is igényt? Vannak itt nekünk bizonyos 
adottságaink, pld. Városüzemeltetési KHT, emberanyagaink, logisztikánk, megkockáztatnám, 
ha ezeket a dolgokat kihasználnánk és megköszönnénk, hogy mi csak bizonyos támogatást 
kérünk és megvalósítanánk úgy. Mit is akarunk vásárolni? Azt, hogy milyen anyagból, hogy 
milyen megoldással készül majd csak a későbbiekben döntünk!? A közbeszerzési eljárásban a 
nem mérhető dolgokat hogyan fogjuk lefordítani tényszámokra? A minőségi szempontokat, 
hogyan fogjuk érvényesíteni? Számomra ez kérdéses. Leszünk e abban a helyzetben, hogy 
ezeket a dolgokat meg tudjuk tenni.  
 
Nagy Sándor 
 
Nem lehet, csak ebben a PPP programhoz kapcsolódó formában ezeket a szabályokat kell 
figyelembe venni. A kiírással kapcsolatban miután szolgáltatást fogunk vásárolni, de idekerül 
a testület elé, neki meg kell, hogy feleljen a helyi építési szabályzatunknak. Tárgyalásos 
eljárás keretében lesz a Közbeszerzés, a tárgyalásos szakaszban pontosítani lehet, hiszen csak 
akkor tudjuk összehasonlítani az ajánlatokat.  
 
Kovács Sándor 
 
A fejlesztési oldalon a költségvetésünk nem teszi lehetővé, hogy a következő két-három 
évben ilyen nagyságrendben, bármilyen tartalommal végrehajtson az önkormányzat 
fejlesztést, hiszen 590 milliós hiánnyal küszködünk. Miért nincs itt annak a városnak az 
üzemeletetője, aki már pályázott ilyenre, hogy legalább tőlük kapnánk bíztatást, hogy bele 
mernénk vágni ebbe. Nincs uszodaüzemeltetési tapasztalata a városnak. A szabadkapacitás 40 
%-ának a bevétele kié lesz? Van-e olyan sarokszám, hogy milyen árbevétel lesz?  
 
Nagy Sándor 
 
A bevétel az önkormányzaté lesz. A sarokszámmal kapcsolatban, ezzel kapcsolatban akkor 
kell dönteni, hogy ha már abban a helyzetbe kerülünk.  
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Most belátható időn belül nem látok arra lehetőséget, hogy sajáterőből a város uszodát tudjon 
építeni. Egyre nehezebb lesz a gyerekeket elvinni az úszásoktatásra a városból.  
 
Rincska Zsolt 
 
Minden képviselő eldöntötte már, hogy mit akar. Kovács képviselő-társam megértem az 
aggályát, de azon el kell gondolkodni, hogy milyen más lehetőség van, van-e más lehetőség. 
 
Nagy Sándor 
 
Piaci alapon hitelfelvétellel, de erre nincs lehetőségünk a „Sikeres Magyarország” keretében”  
ennek a fejlesztési oldalát nem lehet bevállalni.  
 
Papp Lászlóné 
 
Tóth képviselőnek tetszett a véleménye, hogy csak ez a pénz kell és más nem. Természetesen 
nem az a vita tárgya, hogy kell, vagy nem kell az uszoda. Ha nincs ennyi éven keresztül ettől 
olcsóbban lehetőség, akkor nem hiszem, hogy ezt most el kell halasztani. Újfehértó 
lakosságának rendkívül nagy szükség van arra, hogy egy ilyen lehetőség legyen itt is. Nem 
csak az óvodások és iskolásoknak lehetne ez egyfajta egészséges életmódra szoktatás.  
 
Nagy Sándor 
 
Tudom, hogy nagynak tűnnek a számok, amik le vannak írva. De ha megépül az üzemelni is 
fog. Ezt az 50-60 milliót 3 húzásra elő lehet teremteni a költséget.   
 
Galambos János 
 
A pénzügyi része izgat elsősorban.  Ezzel az üzemeltetési költséggel napi 350 e Ft-os 
üzemeltetési költség jön ki, mivel ez csak névleg lesz tanuszoda, mivel felnőttek is meg 
fognak benne fordulni és a kistérségből is jönnek diákok oktatásra.  Ez a napi 350 e ft-os 
költség számításom szerint megtérül. Ezért tudom javasolni, hogy ne engedjük el ezt a 
lehetőséget az önkormányzattól. Ez a lakosság számára is tetsző lenne.  
 
Tóth András  
 
Mi van abban az esetben, ha nem térül meg. Megalapozott döntést kell, hozni. A remény nem 
elég. Szerintem ebben a kérdésben a népszavazás nem olyan értelemben kérdéses, hogy kell-e 
uszoda, vagy nem. Nem látom, hogy ebben a kérdésben kimerítettük a lehetőséget. Kértem 
polgármester urat korábban, hogy ültessen be bennünket egy autóbuszba és járjuk már körbe 
azokat a településeket, ahol már uszodát üzemeltetnek, kérdezgessünk. Nem biztos, hogy csak 
ebben a konstrukcióban lehet ezt megoldani. Nem tudom, hogy mennyire kell komolyan 
venni a Nemzeti Sport Hivatal ajánlatát. Gondoljunk arra, hogy lesz e miből finanszírozni az 
intézményeinket. Fontoljuk meg ezt a dolgot. Megmondom őszintén, hogy elegem van abból, 
hogy ha van előttünk egy projekt és megvalósítjuk, akkor nem foglalkozunk azzal, hogy mibe 
kerül. Az ilyen döntésekből elegem van. Próbálom késztetni a képviselőket, hogy a 
lehetőségeinkhez képest ésszerűen használjuk fel a pénzünket.   
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Ricska Zsolt
A vitába nem mennék bele. Van-e más lehetőség? Erre most kaptunk választ. Ezt el fogjuk 
dönteni, hogy mit akarunk ezzel a témával. Elhangzott, hogy nézzünk más lehetőséget, de erre 
nem került sor. Magam részéről támogatom ezt. 
 
Papp Lászlóné 
 
Szégyellném magam - ha valamihez kicsit is konyítok az a pénzügyi oldala a dolognak – hogy  
úgy kellene hozzászólni, hogy csak a remény az, ami miatt ezt meg lehet valósítani, de nem. 
Én úgy látom, hogy a lényege az, hogy mindannyian látjuk a nehézségét a dolognak, de ha 
most nem döntünk, akkor nem lesz uszoda. 
 
Nagy Sándor 
 
Tóth András felvetésével kapcsolatban, amelyben a pazarló gazdálkodásra utal szeretnék 
reagálni. Ezt nem így érzem, bátran merem mondani, hogy bármelyik korábbi beruházásokat 
merem vállalni, nem hiszem, hogy sokkal jobb konstrukcióban meg lehetett volna ezt 
megoldani. Mindenki el fogja dönteni, hogy mit akar. Arra szeretném ösztönözni Önöket, 
hogy épüljön meg az uszoda. Úgy gondolom, hogy reálisan nem látok arra lehetőség, hogy ez 
megvalósuljon más konstrukcióban a közeljövőben. Higgyék el, hogy nem könnyű a döntés, 
ez egy 15 éves elkötelezettséget jelent.  
 
Kovács Sándor 
Ennek a városnak nincs fürdő kultúrája. Ha legalább két évig félre tudnánk tenni ezt az 
összeget, akkor biztos vagyok benne, hogy ebből a kb. 100 millió forintból jobb megoldással 
építhetnénk uszodát. A 2007-es fejlesztési lehetőségeket is figyelembe kellene venni. Ebben a 
kérdésben óvatosan fogok bánni, ezért nem fogok ebben a kérdés döntésben részt venni. 15 
évre hátrányos helyzetbe fogjuk ezzel hozni a következő négy ciklust.  
 
Nagy Sándor
 
A vitát lezárom. Az írásos előterjesztés határozat-tervezete kiegészül egy 3. ponttal, ami arról 
szól, hogy a programban Újfehértó Város önállóan kíván részt venni. Az elhangzottakat 
figyelembe véve ki az, aki elfogadja a határozat-tervezetet? Jelezni szeretném, hogy 
minősített többségi szavazat szükséges ennek az elfogadásához.  
 
Az elhangzott kiegészítéssel együtt a képviselő-testület 8 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, 
4 tartózkodással, - 3 képviselő kikapcsolta a szavazógépét – nem fogadta el a határozat-
tervezetet. 
 
Mivel egyéb kérdés, észrevétel, vélemény nem hangzott el, Nagy Sándor polgármester a 
rendkívüli nyilvános ülést 16 óra 47 perckor bezárta. 
 
 
 

K. m. f.  
 
 

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


