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Nagy Sándor polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a megválasztott 
18 fő képviselőből 15 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 13-15/2006. 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 és tartózkodás nélkül az alábbi napirendet állapította meg: 
  

Napirendi pontok 
 
1./ Előterjesztés PPP program keretében megvalósuló „ Tanuszodát minden kistérségben”  
     című projektben való részvételről 
     (Írásbeli előterjesztés alapján)  
      Előadó: Nagy Sándor polgármester 
 
1. napirendi pont megtárgyalása 
1./ Előterjesztés PPP program keretében megvalósuló „ Tanuszodát minden kistérségben”  
     című projektben való részvételről 
     (Írásbeli előterjesztés alapján)  
      Előadó: Nagy Sándor polgármester 
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Nagy Sándor 
 
A meghívóban szereplő törvény, illetve helyi rendelet idevonatkozó rendelkezései alapján úgy 
döntöttem, hogy a PPP program keretében megvalósuló „ Tanuszodát minden kistérségben”  
című projektben való részvételről szóló korábbi képviselő-testületi döntés nem szolgálja a 
város érdekét, ezért újra napirendre tűztem ennek a megtárgyalását. Bízom benne, hogy az a 
plusz anyag amit kiküldtem, az elegendő információt nyújt ahhoz, hogy a döntésüket 
alaposabban meg tudják hozni. Az elmúlt testületi ülés óta is érdeklődtünk más lehetőségben 
történő konstrukcióban történő megvalósításra, de erre nem látok reális esélyt, csak ebben a 
formában. A tárgyalási sorrendnek megfelelően a kérdésekre adok először lehetőséget.  
 
Várady Béláné 
 
Először decemberben hallottunk erről, volt róla szó, hogy megnézzük azokat a helyeket, ahol 
már ilyen megvalósult, de ez nem történt meg. A másik miért ilyen ügymenetben tárgyaljuk 
ezt a bizottságok miért nem tárgyalták? Mélységében bele tudtunk volna nézni. A 64. oldalon 
a 12.2.2 d) pontban a fizetési kötelezettségre vonatkozóan mi történik ebben az esetben? 
 
Kovács Sándor 
 
Sajnálom, hogy a korábbi testületi ülés nem volt közvetítve. Nincs még két hete, hogy a 
költségvetésünket elfogadtuk, melyben a polgármester vázolta, hogy minimális esély van a 
fejlesztési oldalon. Ugyanakkor 520 millió forintos hiány keletkezett. Ez a képviselő-testület 
egy 2,1 milliárd forintos visszafizetésre vállal garanciát ezzel a beruházással. Kérdésem, hogy 
mi a fedezete, hogy ezt az évi 70 millió forintot ki tudja fizetni a város, egy féléves határidő 
múlva lejár ennek a testületnek a hatásköre, van-e kompetenciája, hogy ilyen négy cikluson 
átívelő döntést meghozzon? Miért nem ül itt a két pénzintézet képviselője, hogy meg tudjon 
bennünket győzni arról, hogy milyen módon fogjuk ezt a hitelt felvenni? 
 
Tóth János  
 
Miért tegnap kaptuk ezt az anyagot? A másik az, hogy polgármester úr említette, hogy a 
„gyermekek esélyegyenlősége romlik” - Ahol 28-30 fős gyermek létszámmal tanulnak az nem 
rontja az esélyegyenlőséget? 
 
Juhász Istvánné 
 
Miért csak a tegnapi nap folyamán kaptunk erről ilyen mértékű tájékoztatást? Ez a 80 oldalas 
pályázat elég nehéz olvasmány nekem. Nem vagyok jogász, ezért nem tudom, hogy van-e 
valami buktató ebben? Ha ez már rendelkezésre állt, miért nem kaptuk meg korábban?  
 
Puskás László 
 
A november 23-án megtartott ülésen még arról beszéltünk, hogy rajtunk kívül még van 6 
település ebben, mennyire tájékozódott a polgármester úr, hogy a többi települések miért 
léptek ki? A másik kérdésem, hogy történt-e valamilyen tájékozódás, hogy ahol létrehoztak 
már ilyen uszodát állami támogatásból, hogyan készítették? A harmadik kérdésem, hogy egy 
hasonló nagyságrendű uszoda üzemeltetési költségei mennyibe kerülnek máshol? 
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Nagy Sándor 
 
Korábban ezt az anyagot azért nem küldtük ki, mert ennek a tartalmi tárgyalására akkor kell, 
hogy sor kerüljön, ha a közbeszerzési eljárásra került. Írtam az előterjesztés részében, a 
szerdai testületi ülésen úgy éreztem, hogy a képviselő-társaim a korábbi döntésről nem 
akarnak tudomást szerezni, ezért úgy tettek mintha most hallanának róla először. Azt, hogy  
címzett támogatással lehet, vagy nem- ez nincs benne a pályázatba. A fejlesztési oldalon nincs 
lehetőség hitelfelvételre. Természetesen vannak számításaim, hogy mennyibe kerülne így. 
Nincs lehetőségünk március 31-ig várni, az NSH-t értesíteni kell, ezért kérte az újbóli testületi 
döntést. Enyhe csúsztatás a képviselő úrnak az a számítása, hogy 2,1 milliárd forint. Ebben a 
15 évben az üzemeltetés is benne van. Az anyagban világosan le van írva, hogy az 
üzemeltetőnek mi a dolga. A lényege, hogy 15 évig üzemeltetni kell és olyan állapotban kell 
15 év múlva átadni, hogy azt tovább lehessen üzemeltetni, majd 10 euró + ÁFA-ért lehet ezt 
megvenni az önkormányzatnak. Természetesen kamatokat kell fizetni, ha nem teljesíti a 
feladatait. Tehát ha nem fizetünk azért az ellátásért a feladat ellátónak, amit a szerződésben 
rögzítettünk, természetesen joga van azt az állam, vagy az önkormányzat irányába 
érvényesíteni a vállalkozónak.  De erről csak majd a közbeszerzési eljárás lefolytatása után 
érdemes beszélni. Kovács képviselő-társamnak a válaszom, hogy nem ezért az az uszoda meg 
nem építése vagy megépítése miatt fog csődbe menni a város. A képviselő-testület a 
következő testület megválasztásáig teljes jogkörrel dönthet.  Azért nincs itt az említett két 
pénzintézet vezetője, mert még ez nem erről szól, csak akkor, ha ezt hitelfelvételből 
finanszíroznánk. Tóth Jánosnak a válaszom, hogy azért kapták meg most ezt az anyagot, mert 
ennek az előterjesztésnek még nem tárgya ez. A második kérdésére a válaszom a 25-30 fős 
osztálylétszámmal kapcsolatban, hogy ha meg tudjuk teremteni a feltételeket, akkor nem 
rosszabb az esélyegyenlőség. Amikor ez a program elindult, 6-7 településsel volt  benne. 
Ibrány elég hamar felismerte, hogy ebből kiszáll és saját maga indult, az ő pályázati 
felhívásuk már Brüsszelben van. Tiszavasvári, Nyírbátor és Baktalórántháza úgy döntött, 
hogy a 2007-2013-ban induló gyógy-turizmusnál szeretnék majd ezt megvalósítani. Az, hogy 
mennyibe kerül az éves üzemeltetési költsége, ezzel kapcsolatban néhány kalkulált adat, az 
amortizációs költsége 9,5 millió Ft-lesz, a berendezéshez kapcsolódó amortizáció 7.250 Ft, az 
úszómester és más személyzet költsége 11 millió, az éves vízdíj 1, 5 millió forint, csatornadíj 
1,5 millió,  7 millió forint gázdíj, 10.400 e ft-os üzemeltetési költség, fertőtlenítés 3,5 millió, a 
takarítás 2 millió, a biztosítás és a helyi adó 600 eFt, és egyéb adminisztrációs költség, ez 
összességében a 2005. évi árszintet nézve 52 millió forint üzemeltetési költséget jelent.  
 
Juhász Istánnné 
 
Ha csődbe megy az önkormányzat, akkor mi lesz a sorsa ennek a projektnek? A jelenlegi 
kötelezettségvállalásaink még alatta vannak a határnak, ami ellehetetlenítené a helyzetünket, 
ha ezt bevállalnánk most, ettől a fejlesztési lehetőségeink korlátozódnak-e? 
 
Nagy Sándor 
 
Pontosan azért javasoltam ezt a konstrukciót, hogy maradjon mozgásterünk. A kiadással 
egyidőben vannak bevételei is az önkormányzatnak, hiszen szolgáltatást bérlünk. Mi van ha 
csődbe meg? –kérdezte alpolgármester asszony - akkor konszolidáció van, ezért mondom, 
hogy ebben a konstrukcióban a befektetőnek az az érdeke, ha már megépül, akkor az 
működjön. Erre nem hiszem, hogy sor kerül.    
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Tóth János 
 
Miért nem normál menetben tárgyalta az önkormányzat? Vannak azért a bizottság tagoknál, 
külső belső szakemberek, akik értenek ehhez és nem fajult volna el eddig.  
 
Kovács Sándor 
 
Mint városfejlesztési tanácsnok nem tudtam többet meg. Hogyan fordulhat elő, hogy a 
városfejlesztési tanácsnok sehol nem jelenik meg ilyen kérdésekben. A másik az, hogy nem 
tudom elfogadni, hogy 520 milliós hiány mellett ezt megvalósítsuk, éves szinten 30-40 
millióval emelkedik a kamat. Felfog menni ez a költséghiány 600 millióig.   
 
Nagy Sándor 
 
Mindez önkormányzatnak van a költségvetésében egy tervezett hiány és van a beszámolóval 
jóváhagyott tényleges hiány. Ez a kettő messze nem ugyanaz.  
 
Nagy József 
 
Eljutott-e számításaink szerint,- legalább egy alkalommal minden gyerek úszni-, és mennyivel 
támogatta az önkormányzat az úszás oktatást? 
 
Nagy Sándor 
 
Ezt nem tudom megmondani, hogy hányszor jutottak el, de biztos, hogy nem minden gyerek 
tudott eljutni. Az úszásoktatásra behordott gyerekek esetében az autóbuszköltséget, pontosan 
nem tudom, hogy hány millióba került. 
 
Puskás László 
 
Ha létrehoznánk egy pld. tanuszoda KHt-t és hozzárendelnénk összeget, ez fejlesztési kiadást 
jelentene e számunkra vagy sem és megvalósulhat-e ennek a Kht-nak a továbbfejlesztése-e? 
 
Nagy Sándor 
 
Nem. Csak az önkormányzat által juthat fejlesztési hitelhez. De ehhez a készfizető kezességét 
be kell vállalni az önkormányzatnak. Könyvelés szempontjából úgy szerepel, mintha az 
önkormányzat venné fel a hitelt. Közbeszerzési eljárásnál, ugyanúgy szerepel, hiszen az 
önkormányzat alapítása által létrejött Kht-vagy GT lenne. Még egy kérdésre adós vagyok, 
hogy tanácsnok úr sérelmezte, hogy nem tudott több információt, mint bármelyik képviselő. 
Úgy gondolom, ha képviselő úr megkeresett volna, akkor minden további nélkül a 
részletesebb tájékoztatást meg kaphatta volna.  
 
Megkérem Iványi Istvánnét, hogy a hitellel kapcsolatosan mondja el az ezzel kapcsolatos 
tájékoztatót. 
 
Iványi Istvánné 
 
Az Ötv. behatárolja, hogy az önkormányzat fejlesztési hitel területén milyen határig mehet el. 
Ez az önkormányzati korrigált saját bevétel 70 %-át jelenti. Ami a mi esetünkben úgy tevődik 
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össze, hogy ettől az évtől még ez a lehetőség bővült is, hiszen elismerik a gépjárműadóból 
származó bevételt is, illetve bővül a kör a megszűnt, illetve megszűnő vízi-közműtársulat 
estében az érdekeltségi hozzájárulással is. De ezt még mivel ez a víziközmű-társulat nem 
szűnt meg még ezzel nem számolhatunk. Helyi adóból 75,5 millió forintot, gépjárműadóból 
88 millió forintot, kamatbevétel 3 millió forint és egyéb sajátos bevétel 7.200 eFt-ot 
terveztünk. Így az önkormányzat saját bevétele 173.900.000-Ft-ra tevődik  össze. Ezt 
csökkenteni kell az 1 évet meg nem haladó lejáratra kapott kölcsön hitel és ennek kamatával, 
továbbá a több év alatt törlesztendő hitel és annak kamatával, ez azt jelenti, hogy ebben az 
évben kamat és tőketörlesztésre  49.543.000.-Ft kifizetni valónk fog jelentkezni, a Kht-val 
kapcsolatos készfizető kezességre 8670 e Ft- és a szennyvízberuházással kapcsolatban is 
kellett készfizető kezesség vállalni, amely 2.902 eFt-ot eredményez. 93.785.000Ft-az a 
korrigált bevétel, amelynek a 70%-át vehetjük fel hitelként. Ebből az óvodai két csoport 
elhelyezését is meg kell oldani.  
 
Nagy Sándor 
 
Felhívom a figyelmet, hogy ragaszkodni fogok a továbbiakban az SZMSZ-ben rögzített 
időkorláthoz.  
 
Várady Béláné 
 
Mindent el kellene követni, hogy ha ez átmegy, akkor újfehértóiakat foglalkoztassunk. 
 
Kovács Sándor 
 
Felhívtam azoknak az önkormányzatoknak  a polgármestereit aki kiléptek ebből, hogy miért 
tették ezt? Sulyok József , Tóth Pál uraktól érdeklődtem és hasonlómódon nyilatkoztak, mind 
a ketten arra tettek javaslatot, hogy szálljunk ki ebből a rendszerből. Sokallják a visszafizetési 
összeget. Egy-két éven belül a fejlesztési tervre hivatkoztak és tartalmaz olyan uszodaépítési 
programot, amelyek 5-10 %-os sajáterő felhasználása mellett nyújt uszodaépítési lehetőséget 
az önkormányzatoknak. Sikerült a lakosságot megnyugtatniuk, hogy várjanak még 1-2 évet és 
100 millió forintból tudják majd ezt megvalósítani. Erre tekintettel, most be fogom kapcsolni 
a gépemet, - és most indokolnám, hogy miért kapcsoltam ki a múlt ülésen – nem vagyok arról 
kellőképpen informálva, hogy szabad e ebbe a programba most belépni. Nem vagyunk 
lemaradva a többi önkormányzattól. De, ha képviselő-társaim zöme úgy fogja megnyomni azt 
a gombot, hogy igen, akkor 15 évig 15 x 70 millió forint sajáterőt fogunk elkölteni, amit 15 
más helyi beruházásra lehetne elkölteni.  
 
Nagy Sándor 
 
Azt, hogy mennyi alvállalkozót akar bevonni, azt most nem tudjuk, de ezt a szerződésben le 
kell írni. A tanácsnok úr amit mondott abban sok igazság van amivel egyetértek, de kérem 
tanácsnok urat, hogy amikor a 70 millióról beszél vegye figyelembe, hogy az az összeg 
tartalmazza az üzemeltetését is az uszodának. Az említett két önkormányzat könnyebb 
helyzetben van, hiszen mind a kettőnek van szabad strandja és ha nem is egészen teljesen, de 
bizonyos szintig az úszásoktatást a gyerekeknek meg tudja oldani. Ha most döntünk, akkor 
arról döntünk, hogy továbbmegyünk a dologban.  
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Juhász Istvánné 
Nem azért nem támogattam az előző ülésen ezt a pályázat benyújtását, hiszen van három 
gyerekem, természetesen igazán nem mondhatja senki, hogy ne lenne érdekem. De a város 
érdeke alapján mérlegelni kell, hogy van-e más lehetősége a városnak, hogy más lehetőséggel 
ezt az uszodát megépítsük. Készül a Nemzeti Fejlesztési Terv melynek egyik része a 
betegségek megelőzése a sportlétesítmények támogatása. Lehet, hogy lesz jobb megoldás, ha 
a rendszerváltás után nem volt olyan fontos a városnak, akkor ezt az 1 évet még meg lehetne 
várni. Ki az, aki azt meri vállalni, hogy nem lesz jobb konstrukciója a városnak ebben a 
témában. Ha már vártunk eddig, akkor még várhatunk egy évet. Ha jó ez a PPP-s program, 
akkor ezt nem fogják megszüntetni, ha kormányváltás is lesz.  Ebben nem látok tisztán, amíg 
nem vagyok meggyőződve arról, hogy ez a legjobb megoldás a városnak, addig nem merem 
ezt bevállalni.  
 
Nagy József 
 
Most azt látom, hogy nem csak a mi önkormányzatunk „keresgél a padlón”, azaz az 
önkormányzati rendszer nem kedvez nekünk sem. Nem biztos, hogy minden gyerek el tud 
jutni az uszodába. Amilyen szerencsések vagyunk, amit az UNIÓ-ban fognak osztani, nem 
biztos, hogy mi itt az alvégen fogunk belőle kapni. Merjünk bele vágni.  
 
Nagy Sándor 
 
Az, hogy nem fogunk kapni ebben nem értek egyet, az, hogy mennyit az a kérdés. Az 
alpolgármester asszony felvetésére reagálva, egyik alkalommal megkapom, hogy nem 
csinálunk semmit, a másik alkalommal meg hogy pazarló gazdálkodást végzek. 
Természetesen nincs rá semmi garancia, hogy jobb konstrukcióban lehet megvalósítani. Azt 
kell mérlegelni, hogy be kell-e vállalni. Mindenkinek a szavazatáért felelni kell.  
 
Székely József 
 
Úgy gondolom, hogy szükség van az uszodára. Kérek mindenkit, hogy tegyen félre 
mindenfajta politikai nézetet és a város érdekét vegye figyelembe. 
 
Orf Ferenc 
 
Ha nincs valakinek jobb ötlete, akkor én támogatom ennek a létesítményét, hiszen a 
gyerekeim egészsége érdekében hajlandó vagyok hitelfelvételre is.  
 
Szilágyi Antalné 
 
Figyelembe véve, hogy itt születtem, itt nőttem fel, nem volt lehetőségünk arra, hogy 
uszodába járhassunk. Annak, hogy ez a téma idekerült nagyon örültem, és azt mondom, hogy 
a biztost a bizonytalanért én nem adom. Javasolom az elfogadást. 
 
Galambos János 
 
Tisztelt Képviselő-társaim, kedves vendégek! 
 
Őszintén meg vagyok döbbenve, hogy az előző ülés alkalmával együtt már az ötödik órájába 
léptünk ennek a napirendi pontnak a tárgyalásával és még mindig csak csépeljük a szót. Erről 
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már egyszer határozattal döntött a testület. Csak annyiban változott ez, hogy nem csoportba 
hanem Újfehértó város egymagában szeretné ezt megvalósítani. A költségvetés helyzetét 
megvitattuk, nem tudom, hogy akkor mi a probléma akkor, mikor Újfehértó több évtizedes 
vágyát meg tudná valósítani és büszkének kellene lenni, hogy ebben részt vehettünk, 
dönthettünk. Elhangzott az, hogy megvalósítható 10-ed részből is. Ez nem igaz, ez csak 
ködösítés. Elhangzott, hogy későbbi időpontban kevesebbért meg lehetne valósítani. Tessék 
visszagondolni arra, hogy amit nem időben, hanem később valósítottunk meg az nem 
kevesebbe, hanem több pénzbe került. Ezután is többe fog kerülni. Az a véleményem, hogy a 
testület amellett foglaljon állást, még akkor is, ha a költésvetés előirányzatait 15 évre meg 
fogja terhelni. Ez volt az ipari parkkal kapcsolatosan is, ezt is 15 évvel ezelőtt a feléből meg 
lehetett volna csinálni.  
 
Papp Lászlóné 
 
Nehéz helyzetbe kerültem, arra szerettem volna felhívni a figyelmet, amit Galambos 
képviselő-társam elmondott. Ez a 70 millió forint takarja az üzemeltetést is. Innentől kezdve 
így más a számítási mód. Én is azt mondom, hogy legyen olyan lehetőségünk, hogy a 
későbbiekben más pályázatoknál is legyen lehetőségünk a benyújtásra.  
 
Kovács Sándor 
 
Engem nem azért delegáltak ide, hogy érzelmi alapon döntsek. Az elmúlt 17 év alatt, amióta 
Ön polgármester úr polgármester, készült egy új iskola, kibővültek iskolák, épült orvosi 
rendelő, sportpályák ezeknek a létesítményeknek az össz sajáterő szükséglete, nem éri el a 
félmilliárd forintot és még nem is beszélek a földalatti létesítményekről. Ebben az esetben 
félmilliárd sajáterő mellett, -  ha kivesszük az üzemeltetést – akkor is csak egyetlen egy 
létesítmény épül. Hol abban a racionalitás, hogy 17 év alatt ennyi létesítmény épült, most 
ugyanannyi önerőét, egy létesítmény fog épülni. Így próbálom megközelíteni ezt a következő 
időszakban ezt a szép uszodát, mert 15 évre minden más fejlesztéstől elvágtuk a lehetőséget.  
 
Várady Béláné 
 
Tényleg kell ez az uszoda, ha tényleg nem látok más megoldást akkor legyen. Kívánom, hogy 
jól jöjjünk ki belőle.  
 
Tóth János 
 
Akkor mi lesz, hogy ha a gázt és a villanyáramot ki fogják iktatni a városból? Ezzel nem csak 
egy szolgáltatást veszünk, hanem a lehetőséget is elvesszük mástól. A működtetési költséget 
fizetni kell. Voltam olyan lakásokban ahol befolyt a víz, a főtértől nincs egy út, ahol lehet 
közlekedni. A költségvetés elfogadása után megszorítások lépnek életbe ugyanakkor.   
 
Galambos János 
 
Nem érzelmi alapon kívánom ezt megszavazni, igencsak megfontolt és meggondolt módon 
kívánom ezt megszavazni. Ha ez az összeg rendelkezésre állna az önkormányzatnak, akkor ez 
az üzemeltetési költség nem merülne fel? Azt javasolom, hogy szavazzák meg. „Amit ma 
megtehetsz, ne halaszd holnapra!” „Ne csak merj nagyot álmodni, hanem merjük is 
megvalósítani. 
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Juhász Istvánné 
 
Ha én most azt mondom, mindenki előtt, hogy én most ezt nem támogatom, akkor  
kampányolok  magam ellen.   
 
Nagy Sándor 
 
Ha valaki tud jobbat, akkor most azt mondja el. Döntsük el most, hogy mit akarunk. Ebből a 
pályázatból most nem lehet mást megvalósítani. Amit Kovács képviselő társam elmondott 
azzal kapcsolatban a 17 év alatt megvalósuló beruházásoknál talán picit több volt az a 
sajáterő.  
 
Galambos János ügyrendiben kér szót. 
 
Galambos János 
 
Kérem polgármester urat, hogy az SZMSZ előírásait tartsuk be.  
 
Nagy Sándor 
 
Úgy gondolom, hogy vagyunk olyan helyzetben, hogy a vitát lezárhassuk és szavazhassunk. 
 
Galambos János ügyrendiben kér szót. 
 
Galambos János 
 
Javasolom, hogy erről a témáról névszerinti szavazással döntsön a testület. 
 
Nagy Sándor 
 
Galambos János képviselő-társam ügyrendiben kérte, hogy névszerinti szavazással döntsünk, 
ki az, aki a javaslatot elfogadja? 
 
A képviselő-testület az ügyrendi javaslatot, mely szerint erről a témáról névszerinti 
szavazással döntsön 11 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal, 2 tartózkodással elfogadta.  
 
Megkérem dr. Mátyás B. Szabolcs jegyző urat, hogy az SZMSZ szerint a névszerinti 
szavazást folytassa le.  
 
dr. Mátyás B. Szabolcs Újfehértó Város Jegyzője Újfehértó Város Képviselő-testületének 
névsorát előolvasta, kérte, hogy a képviselők igennel, nemmel, vagy tartózkodással 
válaszoljanak.  
 
Balsa József:  tartózkodom 
Banka Attila:  igen 
Galambos János: igen 
Juhász Istvánné: nem 
Kovács Sándor: nem  
Nagy József:  igen 
Nagy Sándor:  igen 
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Orf Ferenc:  igen 
Papp Lászlóné: igen 
Puskás László: tartózkodom 
Ricska Zsolt:  igen 
Székely József: igen 
Szilágyi Antalné: igen  
Tóth János:  tartózkodom 
Várady Béláné: igen 
 
Nagy Sándor polgármester 
 
Megállapítom, hogy a névszerinti szavazás eredménye a következő: 
 
A képviselő-testület az előterjesztéshez kapcsolódó határozat-tervezetet 10 igen szavazattal, 2 
ellenszavazattal és 3 tartózkodással elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETNÉNEK 
 

28/2006 (III.03) számú 
 

h a t á r o z a t a  
 

PPP program keretében megvalósuló „Tanuszodát minden kistérségben” című 
 projektben való részvételről 

 
A KÉPVISEL-TESTÜLET 
 
1./ az NSH által meghirdetett Sport XXI. Létesítményfejlesztési Program „Tanuszodát  
    minden kistérségben” programjában önállóan kíván részt venni.  
 
2./ a megvalósítás lépéseinek határidejét az alábbiak szerint tervezi: 

 2006. március 30. közbeszerzési hirdetmény feladás 
 2006. május 8. részvételi jelentkezések bontása 
 2006. május 25. értékelés 
 2006. május 29. ajánlattételi felhívás kiküldése 
 2006. július 3. az ajánlatok bontása 
 2006. augusztus 7. eredményhirdetés 
 2006. augusztus szerződéskötés 
 2006. augusztus a munkaterület átadása 

  
                                                              Határidő:  folyamatos 

                                                              Felelős: polgármester  
 
Nagy Sándor 
 
Még egy határozat szükséges az előterjesztéshez, ami a közbeszerzési eljárás lebonyolításához 
kapcsolódik.  
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Puskás László 
Szeretném megkérdezni, hogy mivel már döntött a testület a programban való további 
részvételről, azt a tájékoztatást kaptuk, hogy a határozat-tervezetben szereplő Zrt. az egyik 
befektető,  most akkor hogyan kerülnek a képbe.  
 
Nagy Sándor 
 
Bonyolítóként szerepelnek ebben. A szerdai anyaghoz kapcsoltam azt, amiben egyértelműen 
látszik, hogy kimondottan csak bonyolítással foglalkoznak. A jelenlegi Közbeszerzési 
Szabályzatunk lehetővé teszi, hogy ilyen értékhatárban a képviselő-testület döntsön.  
 
Galambos János 
 
Polgármester úr félreértette az én igenemet, hogy mind a két határozatra vonatkozik a 
névszerinti szavazás.  
 
Nagy Sándor  
 
Ebben az esetben, hogy mindenki számára világos legyen még kérek egy szavazást. 
 
Galambos János 
 
Visszavonom az ügyrendi javaslatomat és nem kérek névszerinti szavazást.  
 
Nagy Sándor  
Ki az, aki az előterjesztéshez kapcsolódóan a második határozat-tervezetet elfogadja, amelyik 
a PPP program keretében megvalósuló tanuszoda közbeszerzési eljárásának lebonyolításáról 
szól?   
 
A képviselő-testület a PPP program keretében megvalósuló tanuszoda közbeszerzési 
eljárásának lebonyolításáról szóló határozat-tervezetet 11 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal, 
3 tartózkodással elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETNÉNEK 
 

29/2006 (III. 03.) számú 
 

h a t á r o z a t a  
 

PPP program keretében megvalósuló tanuszoda közbeszerzési eljárásának lebonyolításáról  
 
A KÉPVISEL-TESTÜLET 
 
1./ a közbeszerzési eljárás lebonyolításával a WINSDOM Kutató és Tanácsadó Zrt.  
   (1117 Budapest, Infopark sétány 1.) bízza meg 1.000.000.-Ft + ÁFA  összegért. 
 
2./ felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés aláírására.  
 
       Határidő:  folyamatos 

                                                            Felelős: polgármester  
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Mivel egyéb kérdés, észrevétel, vélemény nem hangzott el, Nagy Sándor polgármester a 
rendkívüli nyilvános ülést 16 óra 25 perckor bezárta. 
 
 

K. m. f. 
 
 

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


