
 

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

Tel.:(42) 290 000  Fax: (42) 290 003 
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Száma: 13-52/2006. 

J E G Y Z İ K Ö N Y V  
 
Készült: Újfehértó Város Képviselı-testületének 2006. augusztus 10-én  (csütörtök) du. 1400               
órai kezdettel (a zárt ülést követı) a Technológiai Inkubátorház Dísztermében (4244 
Újfehértó, Fı tér 7. sz.) 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 képviselık 
 
Távolmaradását elıre jelezte: Várady Béláné képviselı 
 
Tanácskozási joggal jelen van: Dr. Mátyás B. Szabolcs jegyzı 
 
A Polgármesteri Hivatal részérıl:   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 
A meghívóban szereplı napirendi ponttal kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel, vélemény? 
 
Ki az, aki elfogadja a javasolt napirendet? 
 
A képviselı-testület a javasolt napirendet 14 egyhangú igen szavazattal elfogadta és az alábbi 
napirendet állapította meg: 

 
Napirendi pont 

 
1./ Elıterjesztés a menetrendszerinti helyi autóbusz-közlekedés díjának, valamint alkalmazási  
     feltételeinek megállapítására 
     /Írásbeli elıterjesztés alapján/  
     Száma: 14-143/2006.  
     Elıadó: Nagy Sándor polgármester 
 
2./ Elıterjesztés az intézményi térítési díjak megállapításáról  
     /Írásbeli elıterjesztés alapján/  
     Száma: 14-144/2006.  
     Elıadó: Nagy Sándor polgármester 
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3./ Elıterjesztés a Helyi Választási Bizottság, illetve Szavazatszámláló Bizottság  
     tagjainak/póttagjainak megválasztására 
     /Írásbeli elıterjesztés alapján/  
     Száma: 14-146/2006.  
     Elıadó: Dr. Mátyás B. Szabolcs jegyzı 
 
4./ Elıterjesztés a Bölcsıde Alapító Okiratának módosítására 
     /Írásbeli elıterjesztés alapján/  
     Száma: 14-147/2006.  
     Elıadó: Nagy Sándor polgármester 
 
5./ Elıterjesztés a Bajcsy-Zsilinszky Endre Gimnázium és Szakképzı Iskola Alapító  
    Okiratának módosítására  
     /Írásbeli elıterjesztés alapján/  
     Száma: 14-148/2006.  
     Elıadó: Nagy Sándor polgármester 
 
6./ Elıterjesztés a Városi Múzeum intézményvezetıjének  az augusztus 20-ai és október 23.- 
     ai rendezvényekkel kapcsolatos kérelmérıl 
     /Írásbeli elıterjesztés alapján/  
     Száma: 14-149/2006.  
     Elıadó: Nagy Sándor polgármester 
 
1.napirendi pont megtárgyalása 
1. Elıterjesztés a menetrendszerinti helyi autóbusz-közlekedés díjának, valamint alkalmazási     
    feltételeinek megállapítására 
    /Írásbeli elıterjesztés alapján/ 
    Száma: 14-143/2006. 
    Elıadó: 
 
Kovács Sándor, Puskás László megérkezett az ülésterembe, így a képviselı-testület létszáma 
16 fıre változott.  
 
Nagy Sándor 
 
Köszöntöm Makár Sándor ügyvezetı Urat.  
 
Egy kiosztott rendelet-tervezetet kaptak, az elıterjesztéshez csatolt rendelet-tervezetet kérem, 
hogy tekintsék egyfajta tájékoztatásnak, hiszen abban van egyfajta szabadáras tevékenységre 
vonatkozók is benne vannak, másrészt a táblázatban vannak olyan részei, amely a rendeletnek 
nem képezi részét. A bizottsági véleményt kérem.  
 
Galambos János 
Az új rendelet-tervezetet megtárgyalásra és elfogadásra javasolta. 
 
Székely József 
Az Ügyrendi Bizottság a rendelet-tervezetet - az eredetit megtárgyalt - azt megtárgyalásra és 
elfogadásra javasolta. 
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Nagy Sándor 
Kérdés, észrevétel, vélemény van-e a napirendi ponttal kapcsolatban? 
 
Juhász Istvánné 
A viteldíjon felüli pótdíjak összege miért ennyi? Hogyan lettek kiszámítva? Nem lenne e 
célszerő kerek összegben megállapítani? 
 
Tóth András 
Nekem is ezzel a kategóriákkal van gondom, van-e ÁFA tartalma? Mi indokolja ezeknek a 
növekedését? 
 
Makár Sándor 
 
Valóban rá lett téve az ÁFA mérték, de tévesen, a pótdíjak ÁFA mentesek, ezt valóban 
módosítani kell. A viteldíjak viszont azért nem kerekek, mert ez a visszaszámlálás miatt lett 
ennyi, amennyi, ezt nem mindig lehet kerekre kihozni.   
 
Nagy Sándor 
A pótdíjakkal kapcsolatosan a 3. §-ában visszaállnak az emelés elıtti nagyságrendre, amely a 
kiküldött írásos elıterjesztés mellett van, azt kell figyelembe venni.   
 
Tóth János 
Bár lenne az önkormányzat olyan helyzetbe, hogy ezt a mértéket át tudná vállalni.  
 
Nagy Sándor 
 
Ki az, aki elfogadja a kiegészítéssel, pontosítással elhangzott javaslatot elfogadja? 
 
A képviselı-testület a rendelet-tervezetet a pontosítással együtt 16 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag elfogadta és az alábbi rendeletet alkotta meg: 

 
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISEL İ – TESTÜLETÉNEK 

 
14/2006. (VIII. 14.) VKT 

 
r e n d e l e t e    

 
a menetrendszerinti helyi  autóbusz-közlekedés díjának, valamint  

alkalmazási feltételeinek megállapításáról  
 

A Képviselı-testület az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény 7. § (1) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a menetrendszerinti helyi autóbusz közlekedés 
díjának, valamint alkalmazási feltételeinek megállapításáról az alábbi rendeletet alkotja 

 
1. § 

 
A rendelet hatálya kiterjed Újfehértó város közigazgatási területén helyi autóbusz 
tömegközlekedést igénybevevıkre, valamint a tömegközlekedési szolgáltatást végzıre.     
 

2. § 
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(1) A különbözı bérletjegyek a naptári hónap, negyedév, vagy az év elsı napjától az adott 
idıszakot követı hónap 5-én 24.00 óráig érvényesek. 
(2) A havi bérletek a tárgyhó 15-én pénztárzárásig 50 %-os árban visszaválthatók. A tárgyhó 
második felére 16-án 00 órától vásárolt bérletek a következı hónap 5-én 24.00 óráig 
érvényesek. 
(3) A bérletigazolvány ára, valamint a kiállítás díja 125,-Ft/db. 
(4) A bérletérvényesség kezdete elıtt teljes áru, illetve a tárgyhó 15. napjáig történı 50 %-os 
bérlet visszavásárlásának kezelési díja 125,- Ft/db. 
(5) A kutyaszállítás díja azonos a jármőre érvényes vonaljegy árával. Kivételt képez a 
vakvezetı kutya, a rendırségi kutya, amelynek szállítása díjtalan. 
(6) A helyi tömegközlekedési eszközön (autóbuszon) minden utas legfeljebb 2 db 40x50x80 
cm méretet meg nem haladó, egy személy által hordozható, a fel- és leszállást nem 
akadályozó kézi poggyászt, ill. egy darab ródlit, egy pár sílécet, egy köteg facsemetét és egy 
darab gyermekkocsit szállíthat díjmentesen. 

3. § 
 

(1) A megállapított viteldíjon felül: 
 a.) 3.025.-Ft pótdíjat köteles fizetni az, aki csomagonként, kézi poggyászként nem szállítható 
tárgyat visz be a jármőbe, vagy ha az utas, vagy az általa szállított kézipoggyász vagy élı állat 
bepiszkítja a jármővet. 
 b.) 2.135.-Ft pótdíjat köteles fizetni, aki jegy nélkül, érvénytelen jeggyel, bérlettel, utazási 
igazolvánnyal kísérli meg az utazást, illetve valamilyen kedvezményt jogosulatlanul vesz 
igénybe,  kutyát külön érvényes vonaljegy nélkül szállít.  
 c.) 4.250.-Ft késedelmi díjat köteles fizetni – díjon, illetıleg az a) és b) pontokban 
meghatározott pótdíjon felül, aki tartozását 30 napon belül nem egyenlíti ki.   
 
(2) Amennyiben az utas érvényes bérlettel rendelkezik, de azt a jegyellenırzésnél felmutatni 
nem tudja, 48 órán, illetve két munkanapon belül a közlekedési szervezet által kijelölt helyen 
bemutatja, ez esetben mentesül a pótdíj megfizetése alól, de 740,-Ft bérletbemutatási díjat 
köteles fizetni.  

4. § 
 

 (1) a) A menetjegy legmagasabb ára (db) 125,-Ft. 
      b) A különleges igényeket kielégítı betőjelzéses helyi autóbuszjáratokon (idényjáratok,  
          alkalmi rendezvényeken közlekedı járatok, stb.) 

- ha járat útvonala az 5 km-t nem haladja meg, a viteldíj megegyezik az (1) bekezdés 
a) pontjában rögzített viteldíjjal (legmagasabb ár), 
- ha a járat útvonala az 5 km-t meghaladja, a viteldíj az (1) bekezdés a) pontjában 
meghatározott viteldíj kétszerese. 

 
A betőjelzéses járatokon a bérletjegyek és utazási igazolványok nem érvényesek.  
 
(2) A havi bérletek legmagasabb ára : 
                a) Összvonalas havi bérlet egész hónapra /db                     2.254,-Ft 
                    Egyvonalas havi bérlet egész hónapra/db                        1.503,-Ft 
                    Tanuló és nyugdíjas bérlet                                                  470,-Ft     
           
     A félhavi bérletek legmagasabb ára: 
                  b) Összvonalas félhavi bérlet /db                                        1.503,-Ft 
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                      Egyvonalas félhavi bérlet /db                                             835,-Ft 
     
 
(3) A megváltozott menetdíjakról szóló tájékoztató az autóbuszokon és megállókban kerül 
kifüggesztésre. 

5. § 
 

E rendelet 2006. szeptember 01. napján lép hatályba. E rendelet hatálybalépésével egyidejőleg 
a menetrendszerinti helyi autóbusz-közlekedés díjának valamint alkalmazási feltételeinek 
megállapításáról szóló 20/2005. (XI.17.) VKT. rendelet hatályát veszti.  
 
2. napirendi pont megtárgyalása 
2./ Elıterjesztés az intézményi térítési díjak megállapításáról  
     /Írásbeli elıterjesztés alapján/  
     Száma: 14-144/2006.  
     Elıadó: Nagy Sándor polgármester 
 
Nagy Sándor 
A korábbi idıszakban két rendelet is foglalkozott e témával, egy rendeletben szabályoznánk 
az intézményi térítési díjakat, ezzel egyidejőleg hatályon kívül helyeznénk a korábbi két 
rendeletet. Egy új tétel jelenik meg a rendelet-tervezetben, ami az idıszakos 
gyermekfelügyeletre való díj. Az elıterjesztést a Pénzügyi és az Ügyrendi Bizottság tárgyalta.  
 
Galambos János 
 
A bizottság 7 igen szavazattal továbbtárgyalásra és a határozat-tervezetet elfogadásra 
javasolta. 
 
Székely József 
A bizottság 5 igen szavazattal továbbtárgyalásra és elfogadásra javasolta. 
 
Kérdés, észrevétel, vélemény? Ki az, aki a rendelet-tervezetet elfogadja? 
 
A képviselı-testület a rendelet-tervezetet 15 igenszavazattal, ellenszavazat 1 tartózkodással 
elfogadta és az alábbi rendeletet alkotta meg: 
 

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISEL İ-TESTÜLETÉNEK 
 

15/2006. (VIII. 14.) VKT 
 

r e n d e l e t  e 
 

az intézményi térítési díjak megállapításáról  
 
Újfehértó Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló módosított 1993. évi III. tv. 115.§.(1 ) bekezdésében, a gyermekek 
védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 147.§.(1) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat által fenntartott intézmények 
étkezési térítési díjainak helyi szabályairól az alábbi rendeletet alkotja: 
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A rendelet hatálya 
1.§ 

 
A rendelet hatálya Újfehértó Város Önkormányzata által fenntartott Újfehértó Város 
Önkormányzat Szállást biztosító Idısek Klubjában személyes gondoskodást nyújtó 
ellátásokra (bentlakásos szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás), a bölcsıdei ellátás 
keretében biztosított idıszakos gyermek felügyeletre, továbbá az önkormányzat által 
fenntartott élelmezést nyújtó gyermekintézményekre (bölcsıde, óvoda, általános iskolai 
napközik, menzák, középiskolai menza és a kollégium) terjed ki.  
 

2.§ 
 

Az 1. §-ban meghatározott intézmények térítési díjai az alábbiak: 
 
Intézmény megnevezése                                                                         Térítési díj (ÁFA-val) 
 
Bölcsıde   
a./ háromszori étkezés)      278.-Ft/nap
   
- tízórai        50,-Ft/nap 
- ebéd      181,-Ft/nap 
-uzsonna       47,-Ft/nap
  
b./ A bölcsıdei ellátás keretében biztosított idıszakos  
     gyermekfelügyelet térítési díja       200,-Ft/óra 
 
Szociális intézmény 
a./ Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény                                                              1.192,-Ft/nap 
  35.760,-Ft/hó 
b./- szociális étkeztetés      239,-Ft/nap 
    - ebéd lakásra való szállításának ebédeltetés térítési díja/fı                                  100,-Ft/nap 
    - házi segítségnyújtás óradíja                                                                                  350,-Ft/óra 
 
Oktatási intézmények 
    
Napk. Otth. Óvoda (háromszori étk.)     245,-Ft/nap 
- tízórai     46,-Ft/nap 
- ebéd     160,-Ft/nap 
- uzsonna        39,-Ft/nap 
 
Ált.Isk.Napköziotthon (háromszori étk.)      332,-Ft/nap 
- tízórai        59,-Ft/nap 
- ebéd      217,-Ft/nap 
- uzsonna        56,-Ft/nap 
 
Ált.iskola menza                 217,-Ft/nap 
 
Bajcsy-Zs.E.Gimn.és Szakképzı Iskola 
Középiskola menza      239,-Ft/nap 
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Kollégium (háromszori étk.)      505,-Ft/nap 
-reggeli      100,-Ft/nap 
- ebéd      239,-Ft/nap 
- vacsora      166,-Ft/nap 
 

3. § 
 
(1)A rendelet 2006.szeptember 01. napjával lép hatályba. 
(2)E rendelet hatálybalépésével egyidejőleg a 27/2004.(XII.10.), valamint az azt módosító 
21/2005.(XI.17.)  VKT rendelet hatályát veszti. 
 
3. napirendi pont megtárgyalása 
3./ Elıterjesztés a Helyi Választási Bizottság, illetve Szavazatszámláló Bizottság  
     tagjainak/póttagjainak megválasztására 
     /Írásbeli elıterjesztés alapján/  
     Száma: 14-146/2006.  
     Elıadó: Dr. Mátyás B. Szabolcs jegyzı 
 
Dr. Mátyás B. Szabolcs 
Két határozat-tervezetet javasolunk elfogadásra. Az egyik a Helyi Választási Bizottság 
tagjainak és póttagjainak megválasztására, valamint a szavazatszámláló bizottság tagjainak 
megválasztásáról szólna a másik határozat. A Választási Bizottsági feladat ellátására olyan 
személyeket javasoltunk, akik köztiszteletben állnak, alkalmasak bizonyos társadalmi 
feladatok ellátására. Úgy ítéljük meg, hogy ezen személye által biztosíthatók a választással 
kapcsolatos feladatok ellátása. A másik határozatnál a tízezer fı fölötti településeken, csak 
azok láthatnak el ilyen feladatot a szavazatszámláló bizottságban, akik abban a szavazókörben 
lakik. El kell mondani, hogy új tagként 13 fıt javasolunk megválasztani a bizottságokban. 
Többen kiestek összeférhetetlenség miatt, illetve olyan megfontolásból, hogy vagy İ, vagy 
hozzátartozója indul a választásban. A határozat-tervezetet kiegészítenénk azzal, hogy a 
korábbi határozat ezen határozat kihirdetésével visszavonásra kerülne.  
 
Nagy Sándor 
 
A napirendi ponttal kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel, vélemény? 
 
Tóth András 
 
Itt mi minısül közeli hozzátartozónak? 
 
dr. Mátyás B. Szabolcs  
 
Anya, fia, gyermek… Stb., a megszokott.   
 
Juhász Istvánné 
 
A pártdelegáltakra is vonatkozik a lakóhely szerinti tartozás? 
 
Nagy Sándor 
Nem tesz különbséget a tagokra vonatkozóan. Ha egyéb kérdés, észrevétel, vélemény nincs a 
napirendi pont vitáját lezárom.  
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Ki az, aki az elıterjesztés 1. sz. melléklet szerint a fogadja? 
 
A képviselı-testület az elıterjesztés 1 sz. mellékletét a HVB tagjaira vonatkozóan 16 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag elfogadta és az alábbi 
határozatot hozta: 
 

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISEL İ-TESTÜLETÉNEK 
 

129/2006. (VIII. 10.) számú 
 

h a t á r o z  a t a 
 

Újfehértó Városban a Helyi Választási Bizottság tagjainak és póttagjainak 
megválasztásáról 

 
 
A KÉPVISEL İ-TESTÜLET  
 
A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 23. §. (2) bekezdésében kapott  
felhatalmazás alapján a  helyi választási bizottság tagjait és póttagjait az alábbiak szerint 
választja meg. 

A Helyi Választási Bizottság tagjai: 
 

1./ Pallai Ágnes  Újfehértó, Damjanich u. 1. sz. alatti lakos 
2./ Hosszú Sándorné Újfehértó, Nyíregyházi u. 38. sz. alatti lakos 
3./ Dr. Szilassy István  Újfehértó, Szent István u. 41. sz. alatti lakos 

 
póttagjai: 

 
4./ Váradiné Istenes Erzsébet Újfehértó, Toldi u. 8. sz. alatti lakos 
5./ Verdes Róbert Újfehértó, Széchenyi u. 35. sz. alatti lakos 
 

Határidı: folyamatos  
    Felelıs: jegyzı 
 
Nagy Sándor 
Ki az, aki az elıterjesztéshez kapcsolódó 2. sz. mellékletet a Szavazatszámláló Bizottság 
tagjaira/póttagjaira vonatkozóan elfogadja? 
 
A képviselı-testület 16 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazattal, tartózkodás nélkül 
elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISEL İ-TESTÜLETÉNEK 
 

130/2006. (VIII. 10.) számú 
 

h a t á r o z  a t a 
- a szavazatszámláló bizottságok tagjainak/ póttagjainak megválasztására – 
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A KÉPVISEL İ-TESTÜLET  
 
1./ A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 23. §. (1) bekezdésében kapott  
felhatalmazás alapján a szavazatszámláló bizottságok tagjait és póttagjait az alábbiak szerint 
választja meg: 

I. Szavazókör (Kodály Zoltán utca 1.) 
 

T a g o k 
 

1./ Kalocsai László Újfehértó, Eötvös József út 4. sz. alatti lakos 
2./ Majoros Margit Újfehértó, Eötvös út 10. sz. alatti lakos  
3./ Bökönyszegi József Újfehértó, Petıfi út 63. sz. alatti lakos  
 

P ó t t a g o k 
 

4./ Jászay Lászlóné Újfehértó, Eötvös J. út 6. sz. alatti lakos 
5./ Szabó Sándorné Újfehértó, Eötvös J. út 10. sz. alatti lakos   

 
II. Szavazókör (Széchenyi út 3.) 

 
T a g o k 

1./ Sepelyné Gergely Ágnes Újfehértó, Váci M. u. 45. sz. alatti lakos 
2./ Karsai Andrásné Újfehértó, Mária u. 14. sz. alatti lakos 
3./ Túri Sándorné Újfehértó, Ifjúság u. 26. sz. alatti lakos  
 

Pó t t a g o k 
 

4./ Dobrosi Károlyné Újfehértó, Szent I. u. 129. sz. alatti lakos 
5./ Virág Attila Újfehértó, Szılı u. 16. sz. alatti lakos  

 
III. Szavazókör (Bocskai utca 2.) 

 
T a g o k 

 
1./ Rácz Jánosné Újfehértó, Szent István út 164. sz. alatti lakos 
2./ Gál Ferencné Újfehértó, Damjanich u. 40. sz. alatti lakos 
3./ Kranyik Mariann Újfehértó, Damjanich út 68. sz. alatti lakos 

 
P ó t t a g o k 

 
4./ Belme Ferencné Újfehértó, Arany J. u. 1. sz. alatti lakos 
5./ Györki Józsefné Újfehértó, Arany János út 63. sz. alatti lakos 
 

IV. Szavazókör (Kökény utca 22.) 
 

T a g o k 
 

1./ Kabai Tiborné Újfehértó, Nyíregyházi út 115. sz. alatti lakos 
2./ dr. Varga Enikı Újfehértó, Nyíregyházi út 7. sz. alatti lakos 
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3./ Vargáné Orosz Katalin Újfehértó, Nyíregyházi út 20. sz. alatti lakos 
 

P ó t t a g o k 
 

4./Szász Lászlóné Újfehértó, Hóvirág u. 1. sz. alatti lakos 
5./ Szász Krisztina Újfehértó, Hóvirág u. 6. sz. alatti lakos 

 
V. Szavazókör (Széchenyi u. 3.) 

 
T a g o k 

 
1./ Gyurján Mihályné  Újfehértó, Farkasnyári u. 32. sz. alatti lakos 
2./ Boda Sándorné Újfehértó, Madách u. 34. sz. alatti lakos 
3./ Áncsán Jánosné Újfehértó, Garibaldi u. 48. sz. alatti lakos 

 
P ó t t a g o k 

 
4./ Gebriné Hegedős Mariann Újfehértó, Ady E. u. 1. sz. alatti lakos 
5./ Mikle János Újfehértó, Vasvári u. 33. sz. alatti lakos 
 

VI. Szavazókör (Árvácska utca 2.) 
 

T a g o k 
 

1./ Meglécz József Újfehértó, Tokaji u. 91. sz. alatti lakos 
2./ Szilágyi Erzsébet Újfehértó, Bem apó u. 89.. sz. alatti lakos 
3./ dr. Egyed Adrienn Újfehértó, Tokaji u. 106. sz. alatti lakos 

 
P ó t t a g o k 

 
4./ Sztányi Andrea Újfehértó, Tokaji u. 31. sz. alatti lakos 
5./ Sztányi Antalné Újfehértó, Bem apó u. 48. sz. alatti lakos 
 

VII. Szavazókör (Fı tér 1.) 
 

T a g o k 
 

1./ Horváthné Szigeti Erzsébet  Újfehértó, Hársfa út 33. sz. alatti lakos 
2./ Cserjési Zoltánné Újfehértó, Bajcsy Zs. E. út 58. sz. alatti lakos 
3./ Seregi Györgyi Újfehértó, Bajcsy-Zs. E u. 66. sz. alatti lakos 

 
P ó t t a g o k 

 
4./ Tóth Katalin Újfehértó, Bajcsy-Zs. u. 15. sz. alatti lakos 
5./ Verdes Ferencné Újfehértó, Kossuth u. 44. sz. alatti lakos 

 
VIII. Szavazókör (Eötvös József utca 25.) 

 
T a g o k 
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1./  Péntek Józsefné Újfehértó, Alkotmány u. 29. szám alatti lakos 
2./ Zombori Adél Újfehértó, Százados út 30. sz. alatti lakos 
3./ Szabó Jánosné Újfehértó, Pacsirta u. 12. sz. alatti lakos 

 
P ó t t a g o k 

 
4./ Áncsán Mónika Újfehértó, Százados út 12. sz. alatti lakos 
5./ Varga Józsefné Újfehértó, Zrinyi u.  40. sz. alatti lakos 

 
IX. Szavazókör (Debreceni út 204.) 

 
T a g o k 

 
1./ Katona Sándorné Újfehértó, Görgey út 49. sz. alatti lakos 
2./ Tóth Andrásné Újfehértó, Debreceni út 132. sz. alatti lakos 
3./ Imre Edit Újfehértó,  Határ u. 29. sz. alatti lakos 
 

P ó t t a g o k 
 

4./ Zsíros Jánosné Újfehértó, József Attila u. sz. alatti lakos 
5./ Petrus Lászlóné Újfehértó, Görgey u. 35. sz. alatti lakos  
 

X. Szavazókör (Eötvös József utca 25.) 
 

T a g o k 
 

1./ Dénes György Úfehértó,  Óvoda u. 2. sz. alatti lakos 
2./ Magyarné Sónyák Ágnes Újfehértó, Rákóczi u. 127. sz. alatti lakos  
3./ Somné Nagy Ilona Újfehértó, Dózsa György út 49. sz. alatti lakos 

 
P ó t t a g o k 

 
4./ Bige Sándorné Újfehértó, Böszörményi u. 49 szám alatti lakos 
5./ Tisza Józsefné Újfehértó, Böszörményi u. 11. sz. alatti lakos 
 
2./ a határozat kihirdetésével egyidıben a 34/2006. (III. 14.) számú határozatát visszavonja.  
        

Határid ı: folyamatos  
    Felelıs: jegyzı 
 
 4. napirendi pont megtárgyalása 
4./ Elıterjesztés a Bölcsıde Alapító Okiratának módosítására 
     /Írásbeli elıterjesztés alapján/  
     Száma: 14-147/2006.  
     Elıadó: Nagy Sándor polgármester 
 
Nagy Sándor 
A Jogvédı Hivatallal egyeztetve az intézmény bélyegzıjén található felirat már jogvesztı, 
hiszen ez védett név. Az új név amit, az intézményvezetés javasolt, hogy Játékvár az 
intézmény neve ennyivel pontosítom a határozatot. A bizottsági véleményt kérem.  



 12 

 
Székely József 
 
A bizottság egyhangúlag támogatja és javasolta az elfogadását.  
 
Nagy Sándor 
Kérdés, észrevétel, vélemény van-e a napirendi ponttal kapcsolatban? Ki az, aki elfogadja a 
határozat-tervezetet a pontosítással együtt? 
 
A Képviselı-testület a határozat-tervezetet 16 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISEL İ-TESTÜLETÉNEK 
 

131/2006. (VIII. 10.) számú 
 

h a t á r o z a t a  
 

A Bölcsıde alapító okiratának elfogadására 
 
  

A KÉPVISEL İ-TESTÜLET  
 

1. a Bölcsıde Alapító okiratát a melléklet szerint elfogadja. 
 
 

2. Felkéri a jegyzıt, hogy az alapító okirat egységes szerkezetbe foglalását végezze el,                          
            valamint az érintett intézményvezetıit, hogy az adatváltozást 15 napon belül jelezze az   
            MÁK felé.  
 

 
Határidı: azonnal 
Felelıs:  jegyzı 
  intézményvezetı 

 
ALAPÍTÓ OKIRAT 

 
 
 
1./ Az intézmény neve:  Újfehértó Város Önkormányzata Bölcsıde 
 
     Az intézmény székhelye: Újfehértó, Bartók Béla u. 5. sz. 
 
2./ Alapító szerve: Újfehértó Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 
 
3./ Alapítás idıpontja: 1953. 
 
Az intézmény mőködését jelen alapító okirat alapján 2006. szeptember 01. napjától végzi. 
Tevékenysége jogfolytonosan kapcsolódik ezen alapító okirat jóváhagyása elıtt végzett 
feladataihoz. 
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4./ Az intézmény felügyeleti szerve: Újfehértó Város Képviselı-testülete 
     Szakmai felügyeleti szerve: Szabolcs–Szatmár-Bereg Megyei Gyámhivatal 
 
5./ Az intézmény bélyegzıjének felirata: Újfehértó Város Önkormányzata 
                                                              „Játékvár” Bölcsıde                                                                              
                                                                4244 Újfehértó, Bartók Béla u. 5. 
                                                                Telefon: 42/290-133 
 
     Körbélyegzıje:      Újfehértó Város Önkormányzata  
                                 „Játékvár”Bölcsıde 
 
6./ Az intézmény MÁK által meghatározott törzsszáma: 404794207 
 
7./ Az intézmény mőködési területe: Újfehértó Város közigazgatási területe 
 
8./ Az intézmény jogállása: önálló jogi személyként mőködı, részben önállóan gazdálkodó 
költségvetési szerv. Az intézmény fenntartási és mőködési költségeit a fenntartó által 
megállapított éves költségvetésben kell elıirányozni. Önállóan gazdálkodik az intézmény 
részére jóváhagyott bér és létszám-elıirányzattal. Az intézmény pénzügyi – gazdasági 
feladataival összefüggı ügyviteli feladatait 2004. július 01-tıl a Polgármesteri Hivatal látja el, 
a tervezéssel, elıirányzat módosítással, könyvvezetéssel, beszámolási kötelezettséggel 
kapcsolatos feladatmegosztást, illetve felelısségvállalást (az intézmény és a Hivatal között) 
külön megállapodás rögzíti. A munkáltatói jogokat az intézmény vezetıje gyakorolja. 
Szakmai tekintetben önálló. 
 
9./ Az intézmény típusa: gyermekek napközbeni ellátása 
 
10./ Az intézmény kapacitása:   engedélyezett férıhelyek száma: 40 férıhely 
                                                  mőködı férıhelyek száma:  40 
                                                  gyermekcsoportok száma: négy 
                                                  1 fızıkonyha - 100 adagos 
 
11./ A bölcsıde alaptevékenysége: a családban nevelkedı 3 éven aluli gyermekek napközbeni 
ellátása, szakszerő gondozása, nevelése. 
 
A bölcsıdében az ellátás az 1997. évi XXXI. Törvény a gyermekek védelmérıl és a 
gyámügyi igazgatásról, A bölcsıdei gondozás-nevelés minimumfeltételei és a szakmai munka 
részletes szempontjai címő – az Országos Család-és Gyermekvédelmi Intézet által kiadott 
Módszertani Levél irányelvei, illetve a Bölcsıde Gondozás-nevelés Szakmai 
Alapprogramjában megfogalmazottak alapján történik. 
 
12./ Az intézmény vezetıjének kinevezési rendje: nyilvános pályázat alapján Újfehértó Város 
Képviselı-testülete nevezi ki. 
 
13./ Az intézmény képviseletére jogosult: bölcsıdevezetı 
 
14./ Az intézmény kiegészítı tevékenysége: idıszakos gyermekfelügyelet 
 
15./ Az intézmény vállalkozói tevékenysége: nincs 
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16./ A feladat ellátását szolgáló vagyon:  
      a./ a 225 hrsz. alatt található 1930 m2 önkormányzati tulajdonban lévı  
           ingatlan 
 
       b./ leltár szerinti ingó vagyon: 
             - érték és mennyiség szerinti nyilvántartások alapján. 
 
 
Jelen Alapító Okiratot Újfehértó Város Képviselı-testülete a 131/2006. (VIII.10.)számú 
határozatával hagyta jóvá. 
A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirat 2006. szeptember 01. napján 
lép hatályba, és mindaddig érvényes, amíg módosítását az alapító szerv nem kezdeményezi. 
 
5. napirendi pont megtárgyalása 
5./ Elıterjesztés a Bajcsy-Zsilinszky Endre Gimnázium és Szakképzı Iskola Alapító  
    Okiratának módosítására  
     /Írásbeli elıterjesztés alapján/  
     Száma: 14-148/2006.  
     Elıadó: Nagy Sándor polgármester 
 
Nagy Sándor  
A napirendi ponttal kapcsolatban, egy szak beemelésre kerül. 
 
Székely József  
 
A bizottság 5 igen szavazattal, elfogadásra javasolta. 
 
Nagy Sándor 
Kérdés, észrevétel, vélemény van-e a napirendi ponttal kapcsolatban? 
 
Juhász Istvánné 
 
Valóban két olyan szakirányú képzést indítanak el, amire szükség van. De az anyagi tárgyú 
feltételek hogyan lesznek megoldva, ki van e ez számolva.  
 
Nagy Sándor 
 
A gazdasági informatikus képzés lenne ez amivel bıvülne. Ennek a hátterét a 
számítástechnikai oktatás miatt meg tudják teremteni. A gazdasági oktatással kapcsolatban 
egy külsıs óraadóval meg lehet oldani. Ez egy évvel késıbbi dolog, 2007/2008-tól indulna el 
a dolog.  
 
Galambos János 
 
Ez a képzési forma nem igazán a középfokú oktatás keretibe tartozik. Milyen keretbıl lesz 
finanszírozva, vagy önköltséges formában lesz?  
 
 
 



 15 

 
Tóth András 
 
Az 1. pontban hivatkozik a 11. és 16. módosításra, próbáltam ezt kitalálni, hogy hol van ez 
valójában, azért említem Jegyzı Úr részére, hogy könnyebb legyen egységes szerkezetbe 
foglalásnál, a változó rész a jelenlegi alapító okiratban hol van? 
 
Molnár Károly 
 
Ezt a képzést az érettségire épülve OKJ-s képzésként szeretnénk beindítani, normatív 
központú képzés, kettıs normatívával – a tárgyi feltételei egy az egyben megvannak, a 
személyi feltételeit, ha a testület elfogadja a módosítást, akkor a következı szeptemberbe 
igényli a szakember hátteret akár Újfehértóról is, nem teljes munkaerıs foglalkoztatást jelen 
óraadói munkakör, különösebb költségigénye nincs. Nappalis képzés, az általános 
gimnáziumi tanulók az érettségi után Újfehértón maradjanak azért, hogy az OKJ-es 
képzéseket itt tudják megszerezni. 
 
dr. Mátyás B. Szabolcs 
 
Elfogadom Tóth András javaslatát, és ennek megfelelıen a határozat-tervezet arról szól, hogy 
a Bajcsy-Zsilinszky Endre Gimnázium és Szakképzı Iskola Alapító Okiratában az intézmény  
alaptevékenységét 2006. szeptember 1-i hatállyal gazdasági informatikus (OKJ: 4 464 101)   
képzéssel egészíti ki. A 2. pontban, felkéri a jegyzıt, hogy a Bajcsy-Zsilinszky Endre 
Gimnázium és Szakképzı Iskola Alapító Okiratának jelen módosítását vezesse át egységes 
szerkezetbe foglalással. 
 
Nagy Sándor 
Ki az, aki elfogadja a Jegyzı Úr által pontosított határozat-tervezetet? 
 
A képviselı-testület a határozat-tervezetet a pontosítással együtt 16 igenszavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISEL İ-TESTÜLETÉNEK 
 

132/2006. (VIII. 10.) számú 
 

h a t á r o z a t a  
 

a Bajcsy-Zsilinszky Endre Gimnázium és Szakképzı Iskola 
Alapító Okiratának módosítására 

 
  

A KÉPVISEL İ-TESTÜLET  
 
1. Bajcsy-Zsilinszky Endre Gimnázium és Szakképzı Iskola Alapító Okiratában az intézmény  
    alaptevékenységét 2006. szeptember 1-i hatállyal gazdasági informatikus (OKJ: 4 464 101)   
    képzéssel egészíti ki. 
 
2. felkéri a jegyzıt, hogy a Bajcsy-Zsilinszky Endre Gimnázium és Szakképzı Iskola Alapító  
     Okiratának jelen módosítását vezesse át egységes szerkezetbe foglalással. 
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                 Határidı: 2006. szeptember1.  
                 Felelıs: jegyzı 

 
6. napirendi pont megtárgyalása 
6./ Elıterjesztés a Városi Múzeum intézményvezetıjének  az augusztus 20-ai és október 23.- 
     ai rendezvényekkel kapcsolatos kérelmérıl 
     /Írásbeli elıterjesztés alapján/  
     Száma: 14-149/2006.  
     Elıadó: Nagy Sándor polgármester 
 
Nagy Sándor 
 
A határozat kiegészíteném, hogy ezt az összeget a költségvetés átcsoportosítása során 
biztosítjuk.  
 
Gyermánné Szabó Katalin megérkezett az ülésterembe, így a képviselı-testület létszáma 17 
fıre változott.  
 
Buczkó József a Múzeum igazgatója ismerteti az augusztus 20-ai és az október 23-ával 
kapcsolatos programot, amit a városi rendezvények mellett javasol.  
 
Nagy Sándor 
Kérdés, észrevétel, vélemény van-e? Ha nincs, a napirendi pont vitáját lezárom. Ki az, aki 
elfogadja a kiegészített határozat-tervezetet?  
 
A képviselı-testület a határozat-tervezetet 16 igen szavazattal, ellenszavazattal, 1 
tartózkodással elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 

 ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISEL İ-TESTÜLETÉNEK 
 

133/2006. (VIII. 10.) számú 
 

h a t á r o z a t a  
 

a Városi Múzeum intézményvezetıjének az október 23.-ai rendezvénnyel kapcsolatos 
kérelmérıl 

 
 
A KÉPVISEL İ-TESTÜLET 
 
1. / a Városi Múzeum október 23.-ai programjának sikeres megvalósítását  
     600.000 Ft-tal támogatja. 
 
2./ a szükséges összeget a 2006. évi költségvetési rendelet átcsoportosításával biztosítja. 
 

                               Határidı: 2006. október 1.   
 Felelıs: polgármester 
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Mivel egyéb kérdés, észrevétel, vélemény nem hangzott el, Nagy Sándor polgármester a 
rendkívüli nyilvános ülést 15 óra 30 perckor bezárta.  
 
 
 

K. m. f.  
 
 

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


