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J E G Y Z İ K Ö N Y V  

 
Készült: Újfehértó Város Képviselı-testületének 2006. március 29-én (szerda) du. 14. 
               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,  
                         Nagy József, Orf Ferenc, Papp Ferenc, Papp Lászlóné, Puskás László,  
                         Ricska Zsolt, Székely József, Szilágyi Antalné, Tóth András, Tóth János,  
                         Várady Béláné képviselık   
   
A Polgármesteri Hivatal részérıl:   Dr. Szőcs Andrea mb. aljegyzı,  

Igazgatási Osztályvezetı 
Telepóczki Miklós Építésügyi oszt. vez. 

     Dr. Egyed Adrienn  közbeszerzési referens 
                                                           Pincés Mihályné jegyzıkönyvvezetı 
 
Nagy Sándor polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a megválasztott 
18 fı képviselıbıl 17 fı jelen van, így a képviselı-testület  h a t á r o z a t k é p e s. 
 
Nagy Sándor polgármester 
 
A meghívót 13-19/2006. számon kapták kézhez. A napirendi pontokkal kapcsolatban van-e 
kérdés, észrevétel, vélemény? Ki az, aki a meghívóban szereplı napirendi pontokkal egyetért? 
 
A képviselı-testület a meghívóban szereplı napirendi pontokat 17 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi napirendet állapította meg: 
  

Napirendi pontok 
 

1./ Elıterjesztés Puskás László önkormányzati képviselı és képviselı-társai a 7/2006. (III.16.)  
    VKT  számú a lakáscélú támogatások helyi rendszerérıl szóló helyi rendelet módosítására  
     tett képviselıi  indítványának megtárgyalására 
     (Írásbeli elıterjesztés alapján)  
     Elıadó: Nagy Sándor polgármester 

 
2./ Elıterjesztés Újfehértó Bartók Béla út 5. sz. alatt lévı Bölcsıde átalakítása, bıvítése,  
     akadálymentesítése kivitelezésére meghirdetett nyílt közbeszerzési eljárásra érkezett  
     ajánlatok elbírálására 
     (Írásbeli elıterjesztés alapján, kiosztással)  
     Elıadó: Nagy Sándor polgármester 
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3./ Elıterjesztés a DENTIST-97 Bt fogszabályozási feladatok ellátásához nyújtott kérelmének  
     elbírálásáról 
     (Írásbeli elıterjesztés alapján)  
     Elıadó: Nagy Sándor polgármester 
 
4./ Elıterjesztés a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Területfejlesztési Tanács vis maior célú  
     támogatás benyújtására 2006. március 12-tıl 29-ig terjedı idıszakra 
     (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
      Elıadó: Nagy Sándor polgármester 
  
1. napirendi pont megtárgyalása 
1./ Elıterjesztés Puskás László önkormányzati képviselı és képviselı-társai a 7/2006. (III.16.)  
     VKT  számú a lakáscélú támogatások helyi rendszerérıl szóló helyi rendelet módosítására  
     tett képviselıi  indítványának megtárgyalására 
     (Írásbeli elıterjesztés alapján)  
     Elıadó: Nagy Sándor polgármester 
 
Nagy Sándor polgármester 
 
Az elıterjesztést 14-59-es számon kapták kézhez, melyet megkaptak, ehhez még most 
kiosztással megkapták Puskás László önkormányzati képviselı és társai indítványát ezen 
túlmenıen egy pluszt kívánunk javasolni még a rendelet-tervezetbe beépíteni, egyfajta 
kontrollként, hogy mind a lakásvásárlás, mind a lakásépítkezésnél ténylegesen meggyızıdjön 
arról az önkormányzat, hogy az építés, illetve vásárlás esetén is, hogy az megtörtént-e 
valójában. Kívánnak-e szóbeli kiegészítést még az elıterjesztéshez főzni? 
 
Puskás László 
 
Nem. 
 
Nagy Sándor 
 
A napirendi ponttal kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel, vélemény? 
 
Puskás László 
 
Volt egy olyan rész, ahol a Földhivatali bejegyzés 30 napról szól, ez elegendı-e? 
 
Dr. Szőcs Andrea 
 
A szerzıdésben van megfogalmazva a bejegyzésre vonatkozó rendelkezés.  
 
Nagy József 
 
Az elmúlt évben 37 kérelmezı volt, mi van a 38-dik kérelmezıvel? Nem hiszem, hogy ez a 
támogatási forma megfelel. Azt is tudom, hogy ezt már tovább bıvíteni nem lehet. Módosító 
indítványom lenne, ami két részbıl áll, az egyik, hogy mind az építés és a vásárlásnál 
maradjon a támogatás, a másik, hogy május 31-ig toljuk ki. Ha a kérelmezı kimaradt és 
jogosult a támogatásra, akkor a következı évben vegyük figyelembe.  
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Nagy Sándor 
 
Az a baj, hogy ezt nem tudom módosítóként elfogadni, be fogják adni a kérelmet és a testület 
el fogja dönteni, hogy támogatja-e, vagy nem és dönt arról, hogy pótelıirányzatot biztosít-e 
vagy nem. Egy biztos, hogy az elsı rendelet elfogadását követıen, annak hatályba lépését 
követıen közel 70 nyomtatványt vittek el. Végül ezt most így nem lehet megmondani, hogy 
hány kérelmezı lesz. Ez más esetben is így van. Van egy keret a bizottság el fogja dönteni, 
hogy jogosult e vagy sem. E miatt nem kellene tovább módosítani ezt a rendeletet.  
 
Tóth András 
 
Kiegészítésként szánta képviselı úr. 
 
Nagy József 
 
Ha túl lépi a pár ezer forinttal a határt, de tényleg rá szorult  beadja a kérelmet, mire elbírálják 
kiderül, hogy elfogyott a keret.  
 
Nagy Sándor 
 
Mindig vannak akik kimaradnak. Egyedi problémákat nem lehet szabályozni.  
 
Gyermánné Szabó Katalin megérkezett az ülésterembe, így a képviselı-testület létszáma 18 
fıre változott.  
 
Tóth András 
 
Van-e valakinek olyan módosító indítványa, hogy a korábban elfogadott rendelet legyen 
valamilyen formában módosítva? Azt mondom, hogy senkit nem kívánunk kizárni a 
lehetıségbıl, de lesz mozgásterünk. Bármikor módosíthatjuk azt a keretet, amit erre 
megjelöltünk évközben, attól függıen, hogy hány jelentkezı van. Ha úgy látjuk, hogy ezzel 
gond lehet, formálisan ebbe a rendeletbe betehetünk olyat, hogy ha nem tudja megemelni ezt 
a keretet akkor akár a késıbbiekben a következı évi költségvetés terhére megtehetjük és ne 
kelljen a félnek újra eljátszani ugyanezt az eljárást. Nem tudom, hogy ezt most hogyan lehet 
beépíteni, mint elvet képzelem el. Fontosnak tartom, hogy valaki ne essen el ezektıl a 
lehetıségektıl.  
 
Nagy Sándor 
 
A rendeletet tervezet III. fejezet 8. § (4) bekezdése utal erre.  
 
Kovács Sándor 
 
Azt szeretném megkérdezni, hogy hány azoknak a száma akik lakásvásárlásra és mennyi 
azoknak a száma akik építkezésre adták be a kérelmüket az elmúlt évben? 
 
Dr. Szőcs Andrea 
17-en adták be lakásvásárlásra és 20-an építkezésre.  
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Kovács Sándor 
 
Ha megkapják a támogatást ezek a családok egyforma mértékben, akkor elıfordulhat az is, 
hogy bizonyos év elteltével ugyanarra az ingatlanra más személynek ugyan, de újra támogatja 
majd az ökormányzat. 
 
Nagy Sándor  
 
Ezért kötöttük ki az elidegenítési tilalmat a vásárlásnál is.  
 
Kovács Sándor 
 
Aki házat épít az jelentıs értéket fog a városban létrehozni. El kell gondolkodni, hogy esetleg 
nem kaphat-e 500 e Ft-ot, aki épít.  Elınyben van aki lakást vásárol, azzal szemben aki épít. 
Javaslatom az, hogy maradjon a keret és az építési és vásárlási keret is maradjon. 
 
Nagy Sándor 
 
Tehát az a javaslat, hogy építésnél 500 eFt, vásárlásnál 350.000.-Ft legyen a támogatás, ezzel 
leszőkül a támogatottak köre? 
 
Kovács Sándor 
 
Nincs ezzel gond, ha valaki nem kap ebben az évben, akkor a következı évben - az aki 
kimaradt három, vagy négy család – az az elsık között legyen.  
 
Kovács Sándor 
 
A módosító javaslatom, hogy a lakásépítésnél 450.000.-Ft, a vásárlásnál 300.000.-Ft legyen a 
támogatás.  
 
Galambos János 
 
Ennek a lakásrendeletnek a korábbiakhoz való módosítását én is kezdeményeztem. Vagyonos 
alapon kívántam megkülönböztetni, hogy ki kapjon támogatást a jövedelmi viszonyok mellett. 
De ezek kimaradtak. Amit Kovács képviselı Úr javasolt, nem értek egyet vele, aki lakást 
vásárol, sokkal nehezebb anyagi körülmények közé kerül. Egyszerre kell több pénzt kiadnia. 
Ezért ezt nem támogatom.  
 
Nagy Sándor 
 
A rendelet 5. § (5) bekezdése bekorlátozza, hogy mennyi ideig építhet. A napirendi pont 
vitáját lezárom. Egy módosító indítvány érkezett Kovács képviselı Úrtól az írásos anyaghoz 
képest. Ki az, aki a javaslatot amely a lakásépítésnél 450.000.-Ft, a vásárlásnál 300.000.-Ft 
legyen a támogatás.  
 
Nagy József 
 
Én is módosító javaslatként tettem, hogy fele, fele arányban legyen, 400-400 e Ft-ban legyen 
a támogatás.  
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Nagy Sándor 
 
Ebben az esetben a Nagy József módosító javaslatáról szavazunk. Ki az, aki elfogadja a 
módosító indítványát, mely szerint 400-400 eFt- legyen mind a lakásvásárlás, mind a 
lakásépítés esetén az elsı-lakáshozjutók támogatásának a mértéke.  
 
A képviselı-testület a módosító javaslatot 3 igen szavazattal, 6 ellenszavazattal, 9 
tartózkodással nem fogadta el.  
 
Ki az, aki a Kovács Sándor módosító javaslatát elfogadja, mely szerint a lakásépítésnél 
450.000.-Ft, lakásvásárlásnál 300.000-Ft legyen a támogatás. 
 
A képviselı-testület a módosító javaslatot 8 igen szavazattal, 4 ellenszavazattal, 6 
tartózkodással nem fogadta el.  
 
Ki az, aki az írásos rendelet-tervezetet elfogadja? 
 
A képviselı-testület a módosító javaslatot 15 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 3 
tartózkodással elfogadta és az alábbi rendeletet alkotta meg: 
 
  

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISEL İ-TESTÜLETÉNEK 
 

9/2006. (III. 30.) VKT  
 

r e n d e l e t e 
 

A lakáscélú támogatások helyi rendszerérıl  

 
Újfehértó Város Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. 
évi LXV. törvény 16. §. (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján  az alábbi rendeletet 
alkotja: 

I. FEJEZET 
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

 
A rendelet célja 

1.§. 
 
A rendelet célja, hogy az arra rászoruló családok (személyek) lakásszerzésének támogatása 
érdekében - az önkormányzat  gazdasági lehetıségeivel összhangban – meghatározza az 
Újfehértó Város Önkormányzata által biztosított lakáscélú támogatások formáit, szervezetét, 
valamint a támogatásra való jogosultság feltételeit. 
 

A rendelet hatálya 
2. §. 

 
(1) A rendelet személyi hatálya kiterjed az Újfehértó város közigazgatási területén élı 

a.) magyar állampolgárokra, 
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b.) letelepedési engedéllyel rendelkezı személyekre, 
c.)  e rendelet 5.§. (3) bekezdésében megjelölt külföldi állampolgárokra. 

 (2) A rendelet tárgyi hatálya kiterjed Újfehértó város közigazgatási területén 
a. magántulajdonú lakóház építésére, 
b. új vagy használt lakás vásárlására.  

 
Értelmezı rendelkezések 

3.§. 
(1) E rendelet alkalmazásában: 
a.) Jövedelem:  A szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló 1993. évi III. törvény 4.§. 
(1) bekezdés a. pontjában meghatározott jövedelem. 
b.) együttköltözı: a támogatást kérı és közeli hozzátartozója, aki a támogatással érintett 
lakásba költözik. 
c.) Közeli hozzátartozó: a Ptk. 685. §. b.) pontjában megjelölt személyek.  
d.)Együttlakó: az a személy, aki együtt költözı és legalább egy éve a támogatást kérıvel 
közös háztartásban lakik. 
e.) Háztartás: egy lakásban élı, együttköltözı személyek közössége. 
f.) Méltányolható lakásigény: méltányolható a lakásigény, ha a lakás lakószobáinak a száma 
és a lakás építési (vásárlási) költsége megfelel a lakáscélú állami támogatásokról szóló 
12/2001. (I.31.) Korm. rendelet 3.§.-ában foglaltaknak. 
g.) Fiatal házaspár, élettárs: a kérelem benyújtása idıpontjában a házastársak egyike sem 
töltötte be a 40. életévét. 
h.) Egyedülálló: Az a személy, aki hajadon, nıtlen, özvegy, elvált vagy házastársától külön él, 
kivéve, ha élettársa van. 
i.) Lakás : a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes 
szabályokról szóló  1993. évi LXXVIII. törvényben meghatározott  helyiségcsoport.   
j.) a lakástulajdonnal egy tekintet alá esik a gazdasági társaság tagja által a társaság részére 
vagyoni hozzájárulásként szolgáltatott, valamint az építési és használatbavételi 
(fennmaradási) engedélyben meghatározott céltól, illetıleg a rendeltetésétıl tartósan eltérı 
célra használható lakás.  
k.) Vagyon: ingatlan, jármő, gépi meghajtású termelı- és munkaeszköz, vagyoni értékő jog. 
Nem tekinthetı vagyonnak a mozgáskorlátozottságra tekintettel fenntartott gépjármő. 

II. FEJEZET 
A TÁMOGATÁS  FELTÉTELEI 

 
A  lakáscélú támogatás formája, mértéke 

4.§. 
 
(1) A lakáscélú támogatás formája: egyszeri vissza nem térítendı támogatás. 
(2) A lakáscélú támogatás mértéke:  
 a.) lakásépítés esetén: 400 000.- ft. 
 b.) lakásvásárlás esetén: 350 000.,- ft. 
(3) Az önkormányzat a támogatás keretösszegét a  költségvetési rendeletében biztosítja. 
 

A lakáscélú támogatásra jogosultak 
5.§. 

 
 (1) Újfehértó Város Önkormányzata a város közigazgatási területén lévı lakás vásárlásához, 
építéséhez támogatást nyújthat azoknak az életvitelszerően helyben lakó személyeknek, akik 
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a.) fiatal házastársak, közös gyermeket nevelı élettársak, 
b.) gyermeküket egyedül nevelı szülık, 
c.) a 18. életévüket betöltött korábban tartós vagy átmeneti nevelésben lévı személyek, 

feltéve, hogy legalább 5 éves bejelentett újfehértói lakóhellyel rendelkeznek, - házastársak 
esetén legalább az egyikük -  és vállalják, hogy a támogatással érintett ingatlant a támogatási 
szerzıdés aláírását illetve építéskezés esetén a haszbálatba vételi engedély jogerıre 
emelkedését  követı  5 évig nem idegenítik el. 
(2) Házastársak kizárólag együtt részesíthetık támogatásban, és csak akkor, ha a támogatással 
érintett ingatlanon egymás között egyenlı arányú tulajdoni illetıséget szereznek. 
(3) Külföldi állampolgárok kizárólag akkor részesíthetık támogatásban, ha  

a.) ingatlanszerzésükben állampolgárságukra tekintettel nincsenek korlátozva, és 
b.) a magyar állampolgárság megszerzése iránti kérelmük elbírálása folyamatban van, 

kivéve, ha a házastársak egyike magyar állampolgár. 
(4) A lakásvásárláshoz nyújtott támogatás igénybevételének feltételeként,  a támogatott  
köteles  a támogatás folyósítását követı egy éven belül a lakcímet igazoló hatósági 
igazolványát bemutatni a támogatást elbíráló szervnek, annak igazolására, hogy a 
támogatással érintett ingatlan a lakóhelye. 
 
 
(5) A lakásépítéshez nyújtott támogatás igénybevételének feltételeként,  a támogatott köteles a 
lakás használatba vételi engedélyének kiadását a támogatási szerzıdés aláírását követı 3 
éven belül bejelenteni a támogatást elbíráló szervnek. 
 

6. §. 
A lakáscélú támogatás 

a.) annak az igénylınek nyújtható, akinek háztartásában az egy fıre esı havi nettó 
jövedelem összege nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének 220%-át; 

b.) annak az egyedülálló személynek nyújtható, aki legalább egy gyermek eltartásáról 
gondoskodik és a háztartásában az egy fıre esı havi nettó jövedelem nem haladja 
meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 275%-át. 

 
A lakáscélú támogatást kizáró okok 

7.§. 
 
(1) A lakás építéséhez, vásárlásához nem adható támogatás, ha 
a.) a megvásárolni, építeni kívánt lakás szobaszáma meghaladja a méltányolható lakásigény 
felsı határát. 
b.) a kérelmezı vagy vele együttlakó, együttköltözı személy korábban bármely 
önkormányzattól lakáscélú támogatásban részesült, 
c.)lakásépítés esetén a kérelmezı a kérelem benyújtásakor lakás használatbavételi engedéllyel 
rendelkezik, vagy azt a kérelem elbírálásig megszerzi, 
d.) a kérelmezı a lakás vételárát teljes egészében kiegyenlítette, kivéve, ha pénzintézettıl 
kölcsönt vett fel a vételár kiegyenlítésére, 
e.) nem felel meg az 5.§-6.§-ban meghatározott feltételeknek, 
f.) az igénylınek, házastársának, élettársának, kiskorú gyermekének, valamint vele 
együttköltözı családtagjainak 

1.) lakástulajdona van, vagy korábban volt, 
2.) lakóingatlanon haszonélvezeti joga van, vagy korábban volt, 
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3.) önkormányzati tulajdonban lévı lakásra bérleti jogviszonya van, kivéve, ha arról 
érvényesen lemondott és a bérbeadó azt írásban elfogadta. 

g.) nem a teljes lakást, hanem annak meghatározott tulajdoni hányadát kívánja adásvétel 
útján megszerezni, kivéve, ha a megvásárolandó lakásnak résztulajdonosa és az adásvétel a 
teljes tulajdoni hányad megszerzésére irányul; 
h.)  ha a kérelmezı és a vele együttköltözı személyek egy fıre jutó vagyona 
    a.) külön-külön számítva az öregségi nyugdíj legkisebb összegének százötvenszeresét, vagy 
    b.) együtt számítva az öregségi nyugdíj legkisebb összegének kétszázötvenszeresét 
meghaladja. 
i.) az adásvételi szerzıdés aláírásától 1 év eltelt, 
j.) ha a kérelmezı tulajdonjoga önkormányzati  lakásra a bentlakó bérlıt megilletı jog illetve 
kedvezmény  alapján keletkezik. 
k.) ha a kérelmezı a PTK. 685.§. b.) pontjában meghatározott közeli hozzátartozójától szerzi 
meg az ingatlan tulajdonjogát. 
 (2) Az (1) bekezdés f. pontjában foglaltaktól eltérıen támogatás  nyújtható, ha az igénylınek, 
házastársának, élettársának, kiskorú gyermekének, valamint vele együttköltözı családtagjának 

a.) a tulajdonában lévı lakása lebontását a települési önkormányzat jegyzıje elrendelte 
vagy engedélyezte, vagy  
b.)  együttesen legfeljebb 50%.-os tulajdoni hányada van egy olyan haszonélvezeti joggal 
terhelten örökölt lakásban, amelyben a haszonélvezı lakik. 

III. FEJEZET 
A TÁMOGATÁSI KÉRELEM ELBÍRÁLÁSA, TÁMOGATÁS FOLYÓSÍT ÁSA  

 
8. §. 

 
(1) A lakáscélú támogatás iránt benyújtott kérelmeket  Újfehértó Város Önkormányzat 
Képviselı-testületének Pénzügyi Bizottsága bírálja el. 
(2) A lakáscélú támogatási kérelmeket a Polgármesteri Hivatalhoz lehet benyújtani. A 
kérelemhez mellékelni kell:  
a.) a kérelem benyújtását megelızı 3 havi nettó jövedelem átlagáról kiállított igazolásokat, 
b.) az 1. számú mellékletben meghatározott vagyonnyilatkozatot,   
c.) a lakásvásárlást/lakásépítést bizonyító dokumentumokat, 
d.) a jogosultságot kizáró okokra  vonatkozó nyilatkozatokat. 
(3) A kérelemben, valamint a jövedelemnyilatkozatban szereplı adatok valódisága 
környezettanulmány útján vizsgálható. 
(4) Ha a jogosultság feltételei egyébként fennállnak, de az adott évi lakáscélú támogatás  
költségelıirányzata felhasználásra került, a bizottság elnöke írásban tájékoztatja az igénylıt, 
arról hogy az igénye fenntartása esetén, a következı évben kérelmének elbírálása elsıbbséget 
élvez.  
(5) Az (4) bekezdés alkalmazása esetén a rendelet 3.§. g. pontját, a 7.§. (1) bekezdésének c. és 
i. pontját az elbíráláskor figyelmen kívül kell hagyni. 
 

9. §. 
 
Lakáscélú támogatás az  önkormányzat és a kérelmezı között létrejött 2. számú mellékletben 
meghatározott szerzıdés alapján fizethetı ki. 
 

IV. FEJEZET 
Z Á R Ó  R E N D E L K E Z É S E K  
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10. §. 

 
(1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, ezzel egyidejőleg hatályát veszti  a 
lakáscélú támogatások helyi rendszerérıl szóló 7/2006. (III. 16.) VKT. rendelet. 
(2) E rendeletet a folyamatban lévı   ügyekre is alkalmazni kell.  
(3) A 4/2001. (II.16.) VKT. számú valamint a 4/2003. (II.13.) VKT. rendelet alapján 
megkötött vissza nem térítendı támogatásra irányuló együttmőködési megállapodásban 
foglaltak  ellenırzésének jogát az Önkormányzat fenntartja. 
 
 
Nagy Sándor            dr. Mátyás B. Szabolcs 
polgármester              j e g y z ı 
 
A rendeletet kihirdettem: 
 
Ú j f e h é r t ó, 2006. március 30-án. 
 
             dr. Mátyás B. Szabolcs 
                j e g y z ı 
 
           a 9/2006. (III. 30.) VKT. rendelet 

      1.számú melléklete 
 

VAGYONNYILATKOZAT  
 

  A) Személyi adatok  
  1. Az igénylı neve:  
...............................……………………………………………………………………………… 
    (Leánykori név is)  
  2. Anyja neve:  
..............................……………………………………..……………………..………………… 
  3. Születési helye, ideje:  
..............................………………………………………………………………………………. 
  4. Az igénylı azon lakóhelyének címe, ahol szokásosan él:  
..............................………………………………………………………………………………. 
  

  B) Vagyoni adatok  
 

  I. Ingatlanok  
 
  1. Lakástulajdon és lakótelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat):  
címe: ............................…………………………………………………………... város/község  
........................…………………………………………út/utca .......……………………… hsz.  
alapterülete: ......……………… ………………………m 2 , tulajdoni hányad: ...........………  
a szerzés ideje: .................……………………………………………………………………év  
Becsült forgalmi érték:* .........………….. …………………………………………………..Ft  
 
  2. Üdülıtulajdon és üdülıtelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat):  
címe: .....................……………………………………………………………….. város/község  
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........................…………………………………………út/utca .......……………………... hsz.  
alapterülete: ......…………………………………...…. m 2 , tulajdoni hányad: .......…..……… 
a szerzés ideje: ..................…………………………………………………………………... év  
Becsült forgalmi érték:* ..........………….. …………………………………………………..Ft  
 
  3. Egyéb, nem lakás céljára szolgáló épület-(épületrész-)tulajdon (vagy állandó használat): 1 
megnevezése (zártkerti építmény, mőhely, üzlet, mőterem, rendelı, garázs stb.): 
......................……………………………………………………………………………………. 
címe: .......................……………………………………………………………… város/község  
.........................………………………….……………. út/utca …………...........………….hsz.  
alapterülete: .....………………………………………. m 2 , tulajdoni hányad: ........………….  
a szerzés ideje: ...................………………………………………………………………….. év  
Becsült forgalmi érték:* ...........……………………………………………………………... Ft  
 
  4. Termıföldtulajdon (vagy állandó használat):  
megnevezése: ....................................…………………………………………………………... 
címe: ......................…………………………………………………………….… város/község  
.........................………………………………………. út/utca ………….......……………. hsz.  
alapterülete: ......……………………………………… m 2 , tulajdoni hányad: ........………….  
a szerzés ideje: ....................…………………………………………………………………. év  
Becsült forgalmi érték:* ............…………………………………………………………… Ft  

  II. Egyéb vagyontárgyak  
  1. Gépjármő:  
a) személygépkocsi:  
    ..............…………………………………………. típus .......……………………... rendszám  
    a szerzés ideje: ......................………………………………………………………………... 
    Becsült forgalmi érték:** ..........………………………………………………………….. Ft  
b) tehergépjármő, autóbusz, gépi meghajtású  
    termelı- és munkaeszköz:  
    ...............………………………………………… típus ......……………………… rendszám  
    a szerzés ideje: ......................………………………………………………………………...  
    (rendszám nélküli gépek esetén a gyártási vagy azonosító számot kell feltüntetni)  
    Becsült forgalmi érték:** ..........………………………………………………………….. Ft  
 
  2. Takarékbetétben elhelyezett pénzösszeg:  
................................………………………………………………………………... pénzintézet  
............…………………………………………….. betétkönyv száma ......…………… összeg  
................................………………………………………………………………... pénzintézet  
...........……………………………………………... betétkönyv száma .....……………. összeg  
 
  3. Készpénz összege:  
..........................................…………………………………………………………………… Ft  
 
  4. Pénzintézeti számlakövetelés vagy más szerzıdés alapján fennálló pénzkövetelés:  
................................………………………………………………………………... pénzintézet  
............……………………………………………. betétkönyv száma ……………....... összeg  
................................………………………………………………………………... pénzintézet  
...........…………………………………………….. betétkönyv száma ......……………. összeg  
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Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Hozzájárulok a nyilatkozatban 
szereplı adatoknak az igazgatási eljárásban történı felhasználásához, kezeléséhez.  
 
Kelt: …………….. év ........………….. hó .…………. nap  

 
  .............………………………………. 

  aláírás  
Megjegyzés:  
Ha a kérelmezı vagy családtagja bármely vagyontárgyból egynél többel rendelkezik, akkor a 
vagyonnyilatkozat megfelelı pontját a vagyontárgyak számával egyezıen kell kitölteni.  
_______  
1 Az I. 3. pontban megjelölt ingatlanokat feltüntetni csak akkor szükséges, ha az ingatlan 
önállóan nyilvántartott, vagy lakóházhoz, üdülıhöz nem tartozó, közterületen vagy bérelt 
földterületen létesített építmény.  
  * Becsült forgalmi értékként az ingatlannak a településen szokásos forgalmi értékét kell 
feltüntetni.  
** Becsült forgalmi értékként a jármő, illetve termelı- és munkaeszköz kora és állapota 
szerinti értékét kell feltüntetni.  

 
 
 
 

a 9/2006. (III. 30.) VKT. rendelet  
                     2. számú melléklete  

MM EE GG ÁÁ LL LL AA PP OO DD ÁÁ SS  
amely létrejött egyrészrıl:  
Újfehértó Város önkormányzatának képviseletében eljáró Újfehértó Polgármestere, mint támogatást 
nyújtó ,  
másrészrıl 
      anyja neve:       
születési hely, év, hó, nap:     szig.szám:    
  
adóazonosító jel:       
lakóhely:     város       u.  sz.  
és____________     anyja neve:     
  
születési év, hó, nap:     szig.szám:      
adóazonosító jel:       
lakóhely:     város      u.  sz.  
alatti lakos, mint kedvezményezett között a mai napon Újfehértó Város Önkormányzatának „a 
lakáscélú támogatások helyi rendszerérıl” szóló ___/2006. (….) VKT. sz. rendelet (továbbiakban: 
önkormányzati rendelet) alapján nyújtandó lakáscélú  
VISSZA NEM  TÉRÍTEND İ TÁMOGATÁS  folyósítása érdekében az alábbiak szerint:  
 
1./ Támogatást nyújtó kijelenti, hogy kedvezményezett 

- által adásvétel útján megvásárolt, az ingatlan-nyilvántartás ____________ sz. tulajdoni lapján 
   hrsz. alatt nyilvántartott, természetben Újfehértó,   
   u.    sz. alatt ingatlan (lakótelek, lakás) vételárának 
megfizetését szolgáló, szükséges saját erı kiegészítéshez (vagy) 
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- az ingatlan-nyilvántartás ____________ sz. tulajdoni lapján    hrsz. alatt 
nyilvántartott, természetben Újfehértó,      u.    sz. 
alatti ingatlanon (lakótelek,) lakás építésére szolgáló saját erı kiegészítéshez 
 

    Ft., azaz       forint  
Összegben önkormányzati vissza nem térítendı támogatást nyújt.  

 
2./ Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy az 1.) pontban meghatározott összegő támogatást az 

önkormányzati rendelet alapján és az abban foglaltak szerint, a saját anyagi erı kiegészítéseként 
használhatja fel.  

 
3./ Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy amennyiben a lakástulajdon  megszerzésének 

bejegyzését a Földhivatalnál nem kezdeményezi a támogatás visszavonható. A bejegyzés tényét 
a támogatásban részesítettnek 30 napon belül a tulajdoni bejegyzés hiteles dokumentumával 
igazolnia kell. * 

 
4./  Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a támogatás folyósítását követı egy éven belül a lakcímet  
      igazoló hatósági igazolványát be kell mutatnia a támogatást elbíráló szervnek, annak igazolására,  
      hogy a támogatással érintett ingatlan a lakóhelye.* 
 
5./  Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a lakás használatba vételi engedélyének kiadását a  
      támogatási szerzıdés aláírását követı 3 éven belül be kell jelentenie a támogatást elbíráló  
      szervnek.* 
*  A nem  kívánt rész törlendı. 
 
 
 
 
6./ Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a támogatás visszafizetési kötelezettségét vonja maga 

után és a felhívást követı 30 napon belül köteles a támogatás összegének - az igénybevétel 
napjától esedékes - a Ptk. szerinti mindenkori kamattal növelt egyösszegő megfizetésére, ha 
a.)a támogatáshoz szándékosan megtévesztı magatartásával, bejelentett igényét az elbíráló szerv 

kijátszásával jutott hozzá; 
b.) a folyósított támogatást nem az 1./ pontban foglalt támogatási célnak megfelelıen használja 

fel; 
c.) a jelen megállapodásban rögzített kötelezettségét nem teljesíti; 
d.) a támogatással érintett ingatlant a támogatási szerzıdés aláírását/építéskezés esetén a 
haszbálatba vételi engedély jogerıre emelkedését  követı  5 éven belül elidegeníti,* 
e.) az építtetı az építési szándékától eláll  vagy a használatbavételi engedély megszerzése elıtt 
az építés  más az építtetınek felróható okból meghiúsul,* 
f.)  egyéb szerzıdésszegı magatartást tanúsít, 
 

7./ Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a lakáscélú támogatás helyi rendszerérıl szóló 9/2006. 
(III. 30.) VKT. sz. rendelet 5.§. (1) bekezdés c. pontjában meghatározott idıtartamra a lakáscélú 
támogatásra Újfehértó Város Önkormányzatának javára jelzálogjog, valamint annak biztosítására 
elidegenítési és terhelési tilalom kerül bejegyzésre az ingatlan-nyilvántartásba. 
 
8./ Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a nyilatkozatok valódiságát és a támogatás jogszerő 
felhasználását a Polgármesteri Hivatal 5 éven belül ellenırizheti. 
 
9./ Felek kijelentik, hogy jelen szerzıdésben nem szabályozott kérdésekben „a lakáscélú állami 

támogatásokról” szóló 12/2001. (I.31.) Korm. sz. rendelet, illetve helyi önkormányzati rendelet, 
valamint a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadók. 
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Szerzıdı felek jelen megállapodást elolvasva, értelmezve mint akaratukkal mindenben egyezıt, 
jóváhagyólag és saját kezőleg írták alá. 
 
Újfehértó,     év   hó napján 
 
Elıttünk, mint tanúk elıtt:  
 
1.  ________________________________ 
 Név 
 
 ________________________________ 
 Lakcím 
 
2. ________________________________ 
 Név 
 
 ________________________________ 
 Lakcím 

Támogatás nyújtó részérıl 
 
________________________ 
Polgármester 
 
 
Kedvezményezett részérıl 
 
_________________________ 
 
 
_________________________ 

   
 
 
 
 
* A nem kívánt rész törlendı. 
 
 
 

MEGBÍZÁSI SZERZİDÉS  
 

mely létre jött egyrészrıl Újfehértó Város Önkormányzata / képv: Nagy Sándor polgármester stat. 
törzsszám: 15-26611 / 4244 Újfehértó  Szent I.u.10. ( továbbiakban megbízó ), másrészrıl DENTIST-
97. BT. ( képv: Dr. Szabó Zoltán ügyvezetı ) 4320 Nagykálló Bocskai u.2-4. ( továbbiakban 
megbízott ) között az alábbi feltételek szerint. 
 
1./ Újfehértó Város Önkormányzata megbízza a DENTIST-97. Betéti Társaság  Dr. Szabó Zoltán 
ügyvezetıjét ( fogszakorvost ), hogy Újfehértó városban  - 2006. április 01. napjától határozatlan 
idıre -fogorvosi alapellátási kötelezettség mellett fogszabályozási szakorvosi feladatokat lásson, 
illetve láttasson el. 
 
2./ A fogszabályozási feladatokat Újfehértó, Bartók B.u.16. szám alatti telephelyen Újfehértó város 
lakosságának megelégedettségére köteles elláttatni, az ÁNTSZ  Szabolcs – Szatmár - Bereg Megyei 
Intézete 1840-3/2006. számú határozatában foglaltaknak megfelelıen. 
 
3./ A szolgáltatásban közvetlenül résztvevı: Dr. Rozman  Ildikó ( FIXDENTAL Bt ) fogszakorvos, 
Kövesligeti Éva ( ONY száma: a.1.9.44771999 ) fogorvosi asszisztens. 
Ellátási forma: járó beteg ellátás keretében végezhetı tevékenység, rendelési idı: páros héten 
csütörtöki napon 9.00 – 15.00 óráig.  
 
4./ Az 1./ pontban meghatározott tevékenység elvégzéséért megbízó megbízott részére bruttó havi 
100.000.-Ft. összeget biztosít, melyet a tárgyhónapot követı hónap 10. napjáig számla ellenében 
átutal megbízott részére. 
 
5./ Megbízó köteles a fogorvosi feladaton belüli fogszabályozási szolgáltatás folyamatos mőködéséhez 
a tárgyi, személyi és szakmai feltételeket biztosítani, valamint a tevékenységre elıírt speciális 
jogszabályi elıírásokat betartani. 



 14

 
6./  A 4. pontban meghatározott összeg felülvizsgálatát felek a tárgyévet követı év január 31. napjáig 
eszközölhetik. Amennyiben az Egészségbiztosító Pénztár megfelelı összegő finanszírozást biztosít a 
feladat ellátásához, úgy az önkormányzati finanszírozás az OEP által közölt idıponttól számított 30 
napon belül megszőnik.  
 
7./  Megbízó feladatát köteles a jogszabályi elıírások betartása mellett ellátni. Amennyiben feladatát 
nem tudja ellátni, bármely okból eredıen akadályoztatva van, úgy köteles megbízót értesíteni. 
Megbízó a fogszabályozási feladatok ellátásáért teljes anyagi és erkölcsi felelısséggel tartozik. 
 
8./  Megbízó a feladat ellátásához  az egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító mőködési 
engedélyekrıl szóló 96/2003.(VII.15.) Korm. számú rendelet, és az egészségügyi szolgáltatások 
nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételrıl szóló 60/2003.(X.20.) ESzCsM rendeletben 
foglaltakat köteles betartani. 
 
9./  A szerzıdı felek a jelen megbízási szerzıdésben nem rögzített kérdésekben a Polgári 
Törvénykönyv vonatkozó szabályait tekintik mérvadónak és a Nyíregyházi Bíróság illetékességét 
kötik ki. 
 
Megbízó és megbízott e szerzıdésben foglaltakat elolvasás után magukra nézve kötelezıen elfogadják 
és ezt aláírásukkal is kinyilvánítják. 
 
 Újfehértó, 2006. …………….hó…..nap.   
 
 
………………………………….                                                    ………………………….. 
                 megbízott        megbízó 
 
2. napirendi pont megtárgyalása 
 2./ Elıterjesztés Újfehértó Bartók Béla út 5. sz. alatt lévı Bölcsıde átalakítása, bıvítése,  
     akadálymentesítése kivitelezésére meghirdetett nyílt közbeszerzési eljárásra érkezett  
     ajánlatok elbírálására 
     (Írásbeli elıterjesztés alapján, kiosztással)  
     Elıadó: Nagy Sándor polgármester 
 
Nagy Sándor 
 
A Bíráló Bizottság véleménye az, hogy az írásos határozat-tervezetnek megfelelıen kerüljön 
ki az eredmény hirdetésre. Kérdés, észrevétel, vélemény? 
 
Tóth János  
 
Mikor kezdıdik és mikor fejezıdik be? 
 
Nagy Sándor 
 
A munkaterület átadás május 15-én, a befejezés augusztus 20-án. 
 
Tóth András 
 
Az elsı kettı közül van-e Újfehértón referencia munkája, illetve kötelesek vagyunk e második 
helyet hirdetni? 
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Nagy Sándor  
 
A KARAKTER 95” Kft-nek még nincs jelenleg Újfehértón munkája, a DÉSZKER dolgozik 
jelen pillanatban.  A napirendi pont vitáját lezárom, ki az aki elfogadja a határozat-tervezetet? 
 
A képviselı-testület a határozat-tervezet 18 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül egyhangúlag elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

 
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISEL İ-TESTÜLETÉNEK 

 
38/2006. (III. 29.) számú 

 
h a t á r o z a t a 

 
„Újfehértó Város Önkormányzata által az Újfehértó Bartók Béla u. 5. szám alatt lévı 

bölcsıde átalakítása, bıvítése, akadálymentesítése kivitelezése” tárgyú nyílt közbeszerzési 
eljárás keretében beérkezett ajánlatok értékelésérıl 

 
 

A KÉPVISEL İ-TESTÜLET 
 

1. az „Újfehértó Város Önkormányzata által az Újfehértó Bartók Béla u. 5. szám alatt 
lévı bölcsıde átalakítása, bıvítése, akadálymentesítése kivitelezése” tárgyú nyílt 
közbeszerzési eljárás keretében beérkezett ajánlatok közül a legelınyösebb 
ajánlattevınek a „KARAKTER 95” Kft. -t (4400 Nyíregyháza, Tulipán köz 4.) hirdeti 
ki. 

 
2. az „Újfehértó Város Önkormányzata által az Újfehértó Bartók Béla u. 5. szám alatt 

lévı bölcsıde átalakítása, bıvítése, akadálymentesítése kivitelezése” tárgyú nyílt 
közbeszerzési eljárás keretében beérkezett ajánlatok közül a második legelınyösebb 
ajánlattevınek a DÉSZ-KER Rt.-t (4030 Debrecen, Monostorapályi út 7.) hirdeti ki. 

 
 

Határidı: folyamatos 
Felelıs: polgármester 

 
3. napirendi pont megtárgyalása 
 
3./ Elıterjesztés a DENTIST-97 Bt fogszabályozási feladatok ellátásához nyújtott kérelmének  
     elbírálásáról 
     (Írásbeli elıterjesztés alapján)  
     Elıadó: Nagy Sándor polgármester 
 
Nagy Sándor 
 
Ebben az esetben nagy mozgásterünk nincs, vagy elfogadjuk, vagy nem lesz 
fogszabályzásunk a városban. Kérdés, észrevétel, vélemény van-e a napirendi ponttal 
kapcsolatban? 
 
Balsa József 
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Hányan igénylik ezt? 
 
Nagy Sándor 
Kb. olyan 700 igény van. Ezt folyamatosan teljesítik is, ezt meg kell mondani. Ha további 
kérdés nincs a napirendi pont vitáját lezárom. Ki az, aki elfogadja az írásos határozat-
tervezetet? 
 
A képviselı-testület a határozat-tervezet 17 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 
tartózkodással elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISEL İ-TESTÜLETÉNEK 
 

39/2006. (III. 29.) számú 
 

h a t á r o z a t a 
 

a DENTIST - 97 Bt fogszabályzási feladatok ellátásához benyújtott kérelmének 
elbírálására 

 
 
A KÉPVISEL İ-TESTÜLET 
 
 
1. A DENTIS- 97 Bt-t (4320 Nagykálló, Bocskai út 2-4.) megbízza 2006. április 01. napjától 
határozatlan idıre a mellékletben szereplı megbízási szerzıdésben foglalt feltételekkel a 
fogorvosi alapellátási kötelezettség mellett fogszabályozási szakorvosi feladatok ellátásával. 
 
2. A feladat ellátásához 2006. évben szükséges 900.000 Ft. összeget a költségvetési rendelet 
átcsoportosítása során biztosítja.  
 
3. Megbízza a polgármestert, hogy az Önkormányzat nevében a mellékelt megbízási 
szerzıdést aláírja. 
 
 

Határidı: folyamatos 
Felelıs: polgármester 

 
4. napirendi pont megtárgyalása 
4./ Elıterjesztés a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Területfejlesztési Tanács vis maior célú  
     támogatás benyújtására 2006. március 12-tıl 29-ig terjedı idıszakra 
     (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
      Elıadó: Nagy Sándor polgármester 
  
Nagy Sándor 
 
A napirendi ponthoz szóbeli kiegészítésem, hogy a támogatási összeget szeretném 
pontosítani, ez az összeg 2.477.121.-Ft az elızetesen benyújtott számlák alapján. Kérdés, 
észrevétel, vélemény van-e? A napirendi pont vitáját lezárom. Ki az, aki a pontosítással együtt 
elfogadja a határozat-tervezetet? 
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A képviselı-testület a határozat-tervezet 18 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül egyhangúlag elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISEL İ-TESTÜLETÉNEK 
 

40/2006. (III. 29.) számú 
 

h a t á r o z a t a 
 

„A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Területfejlesztési Tanács  
vis maior célú támogatás benyújtására 2006. március 12-tıl 29-ig terjedı idıszakra” 

 

A KÉPVISEL İ-TESTÜLET 
 
    1. Pályázatot nyújt be a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Területfejlesztési Tanács  
        vis maior célú támogatására 2006. március 12-tıl 29-ig terjedı idıszakra 2.477.121 Ft  
        igénylésére, mivel a vis maior helyzetbıl bekövetkezı károkat saját erıbıl nem tudja  
        megszőntetni.  

                        
                                                       Határid ı: 2006.március 31. 

                                  Felelıs: polgármester 
 
 
Mivel egyéb kérdés, észrevétel, vélemény nem hangozott el, Nagy Sándor polgármester a 
rendkívüli nyilvános ülést 14 óra 45 perckor bezárta.  
 
 

K. m. f. 
 
 

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


