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J E G Y Z İ K Ö N Y V  
 
Készült: Újfehértó Város Képviselı-testületének 2006. április 03-án (hétfı) 
               órai kezdettel a  (volt GAMESZ épület) – tárgyalótermében 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,  
                        Galambos János,  Kovács Sándor, Nagy József, Ricska Zsolt, Papp Ferenc,  
                        Papp Lászlóné, Székely József, Szilágyi Antalné, Tóth András, Tóth János,  
                        Várady Béláné képviselık 
 
Meghívottként jelen van: Pallai Ágnes ÁMI igazgatója 
  
  A Polgármesteri Hivatal részérıl:   Dr. Szőcs Andrea mb. aljegyzı,  

  Igazgatási Osztályvezetı  
                           Pincés Mihályné jegyzıkönyvvezetı 
 
Nagy Sándor polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a megválasztott 
18 fı képviselıbıl 14 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 13-22/2006. 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 14 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi napirendet állapította meg: 
 
 

Napirendi pont 
 

1./ Elıterjesztés az Általános, Mővészeti Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat PHARE 2003.  
     „Közintézmények akadálymentesítése” címő pályázat megvalósításához szükséges sajáterı  
      biztosítására 
     (Írásbeli elıterjesztés alapján, kiosztással)  
     Elıadó: Nagy Sándor polgármester 
 
1. napirendi pont megtárgyalása 
1./ Elıterjesztés az Általános, Mővészeti Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat PHARE 2003.  
     „Közintézmények akadálymentesítése” címő pályázat megvalósításához szükséges sajáterı  
      biztosítására 
     (Írásbeli elıterjesztés alapján, kiosztással)  
     Elıadó: Nagy Sándor polgármester 
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Nagy Sándor polgármester 
Szeretném jelezni, hogy az eljáró hatóság, azért, hogy a beruházás ne hiúsuljon meg plusz 7 
millió forintot biztosít, ha az önkormányzat a különbözetet bevállalja, tehát még így is több 
mint 70 %-os támogatási arány fog kijönni a pályázat megvalósítása kapcsán. Azt látni kell, 
hogy ez egy 2003-ban megindult pályázat. Nem egyedi ez a probléma, amikor a tárgyalásos 
eljárásra került sor, akkor már jeleztük az eljáró hatóságnál, hogy azt a 15 millió forintot az 
önkormányzat nem tudja bevállalni. Folyamatosan mennek a tárgyalások. Javasolom, hogy 
ebben a változatlan formában kerüljön elfogadásra a határozat. Kérdés, észrevétel, vélemény 
van-e? 
 
Tóth András 
 
A Közbeszerzés milyen formában van? Nem állt rendelkezésre forrás? 
 
Nagy Sándor 
 
Tárgyalásos eljárás volt. Nincs törvényes akadálya annak, hogy gyıztest hirdessünk.  
 
Tóth András 
 
Az a javaslatom, hogy többlettámogatásként biztosítsuk ezt. 
 
Nagy Sándor 
 
Azért nem támogatom, mert 2006. évben az intézmény eredeti költségvetésében erre a célra, 
csak a PHARE pénz volt elıirányozva. Errıl amikor a határozat-tervezetet készítettük, 
beszéltünk, hogy ez most támogatás, vagy többlettámogatás. De azért nem többlet, mert ebben 
az évben abszolút nem volt mellé rendelve a sajáterı rész. 
 
Juhász Istvánné  
 
Akkor mennyi az önerı rész? 
 
Nagy Sándor 
 
8.400.000.-Ft plusz a támogatás. Ha egyéb kérdés nincs, a napirendi pont vitáját lezárom. Ki 
az, aki az írásos határozat-tervezetet elfogadja? 
 
A képviselı-testület a határozat-tervezetet 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül egyhangúlag elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

 
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISEL İ-TESTÜLETÉNEK 

 
44/2006. (IV. 03.) számú 

 
h a t á r o z a t a 

 
az Általános, Mővészeti Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat PHARE 2003. „Közintézmények 

akadálymentesítése” címő pályázat megvalósításához szükséges sajáterı 
biztosítására 
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A KÉPVISEL İ-TESTÜLET 
 
 
a PHARE 2003. „Közintézmények akadálymentesítése” címő pályázat megvalósításához 
8.400.000.-Ft összeget biztosít az Általános, Mővészeti Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat 
részére a 2006. évi költségvetési rendeletben rendelkezésre álló fejlesztési források terhére.   
 
       Határidı: folyamatos 
       Felelıs: polgármester 
 
Mivel egyéb kérdés, észrevétel, vélemény nem hangzott el, Nagy Sándor polgármester a 
rendkívüli nyilvános ülést 8 óra 20 perckor bezárta.  
 
 
 

K. m. f.  
 
 

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


