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J E G Y Z İ K Ö N Y V  
 
Készült: Újfehértó Város Képviselı-testületének 2006. szeptember 05-én (kedd) du. 1300               órai kezdettel 
a Városi Könyvtár és Mővelıdési Központ tanácskozótermében (4244 Újfehértó, Fı tér 3. 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, Kovács Sándor, Orf Ferenc, Papp Ferenc, Papp Lászlóné, Puskás László, Ricska Zsolt, Székely 
József, Szilágyi Antalné, Tóth András, Tóth János,  
 
Tanácskozási joggal jelen van: Dr. Mátyás B. Szabolcs jegyzı 
 
A Polgármesteri Hivatal részérıl:  Iványi Istvánné Pénzügyi Osztályvezetı 

Dr. Egyed Adrienn közbeszerzési referens 
Pincés Mihályné jegyzıkönyvvezetı 

 
Nagy Sándor polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a megválasztott 18 fı képviselıbıl 
13 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 13 egyhangú igen szavazattal elfogadta és az alábbi napirendet 
állapította meg: 

Napirendi javaslat 
 
1./ Elıterjesztés a „Kistérségi szociális, ápolási otthon és az egészségügyi járóbeteg  
     szakintézeti ellátás feltételrendszerének kidolgozása; a megvalósításhoz szükséges  
     pénzügyi források megszerzésében való közremőködés és az ellátás infrastrukturális,  
     szakmai feltételei megvalósításának szakmai koordinálása a Kbt. rendelkezései szerint”  
     tárgyú hirdetmény közzététele nélküli, tárgyalásos közbeszerzési eljárás során beérkezett  
      ajánlat értékelésérıl  
     /Írásbeli elıterjesztés alapján, kiosztással/  
     Elıadó: Nagy Sándor polgármester 
 
2./ Elıterjesztés „Újfehértó 0688/1 hrsz-ú Balkányi út III. ütemének engedélyes  
     tervdokumentáció elkészítése” címő pályázat benyújtásáról  
     /Írásbeli elıterjesztés alapján/  
     Száma: 14-158/2006.  
     Elıadó: Nagy Sándor polgármester 
 
 
3./ Elıterjesztés „Újfehértó Ökofesztivál” címő pályázat benyújtásáról 
     /Írásbeli elıterjesztés alapján/  
     Száma: 14-164/2006.  
     Elıadó: Nagy Sándor polgármester 
 
4./ Tájékoztató az iskolai tankönyvellátásról 
      Szóbeli elıterjesztés alapján  
      Elıadó: Nagy Sándor polgármester 



 
Balsa József megérkezett az ülésterembe, így a képviselı-testület létszáma 14 fıre változott.  
 
1.napirendi pont megtárgyalása 
1./ Elıterjesztés a „Kistérségi szociális, ápolási otthon és az egészségügyi járóbeteg  
     szakintézeti ellátás feltételrendszerének kidolgozása; a megvalósításhoz szükséges  
     pénzügyi források megszerzésében való közremőködés és az ellátás infrastrukturális,  
     szakmai feltételei megvalósításának szakmai koordinálása a Kbt. rendelkezései szerint”  
     tárgyú hirdetmény közzététele nélküli, tárgyalásos közbeszerzési eljárás során beérkezett  
      ajánlat értékelésérıl  
     /Írásbeli elıterjesztés alapján, kiosztással/  
     Elıadó: Nagy Sándor polgármester 
 
Nagy Sándor 
A napirendi ponttal kapcsolatban szóbeli kiegészítésem nincs. Megkérem Dr. Egyed Adriennt, hogy ismertesse 
az elıterjesztést. 
 
Dr. Egyed Andrienn 
Az ajánlatkérı 2006. augusztus 25-ei határideig hívott meg három ajánlattevıt, eddig egy ajánlat érkezett. A 
bontási jegyzıkönyvhöz részletesen csatolva van az ajánlata, az ajánlattevınek hiánypótlásra lehetıséget 
biztosítottunk, melyre idıben benyújtotta az ajánlattevı a hiányosságát. A Bíráló Bizottság az ajánlatát 
alkalmasnak tarja, javasolja a képviselı-testületnek elfogadásra nyertesként.  
 
Nagy Sándor  
Kérdés, észrevétel, vélemény van-e? 
 
Tóth András 
Van-e arra utalás, hogy a forrás szerkezete hogyan alakul? Milyen opcióval fogadtuk el a kiírást? Idıkorlátot 
határozatunk meg? 
 
Nagy Sándor 
Az ajánlat részletesen tartalmazza, hogy mit szeretne megvalósítani. 14 éves idıtartamban számol, a tervezett 
beruházási költség 50 %-át pályázati forrásból, azt hogy milyen arra még nem tér ki, a másik 50 %-ot hitel 
forrásból. A tervezett ütemtábla 2008. év végére tervezi olyan készültségi állapotban, hogy ez elindulhat. Az 
elızetes számítások szerint önmagában ekkora betegállománnyal - az állandó lakosságszámot figyelembe véve-, 
egy sima járóbeteg szakrendelést nem tud ellátni. Ezért minimum egy 100 férıhelyes bentlakásos intézményt is 
meg kell valósítani. A szakrendelésre vonatkozóan hat szakrendelést tervez. Természetesen, ha menetközben 
finanszírozható egy újabb szakrendelés, akkor azt biztosítjuk. A helyszín kiválasztásánál arra nagyon oda kell 
majd figyelni, hogy a bıvíthetıséget meg lehessen valósítani. Majd a részletes tanulmánytervnél kell részletesen 
a képviselı-testületnek megtárgyalni. 2007. végéig a konkrét pályázatokat szeretnék, ha elbírálnák. 2008. 
végével elindulhatna ez a szolgáltatás. Ha hamarabb megnyílnak a források, akkor ez még alakulhat. Végezetül 
még az anyagi terhek vonatkozásában; nem szeretnénk, hogy az önkormányzat számára többletterhet jelentene. 
Az, hogy milyen formában fog ez megvalósulni, mindenképpen a hitelfelvétel ennek a társaságnak nonprofit 
formában megoldható. Magát a fedezetet a két forrásból befolyó bevételek fogják adni.  
 
Tóth András 
Gyakorlatilag akkor kell nekünk fizetni, ha vagyongyarapodást érünk el. Ha nem szerzünk tulajdonjogot, akkor 
ezt nem tudom támogatni.  
 
Nagy Sándor 
Akkor nem pontosan fogalmaztam, a jelenlegi pályázati konstrukciónál végig ott kell lenni. İ lehet ezeknek a 
pénzeknek a kedvezményezettje. Az önkormányzat mint testület marad ki a konstrukcióból, de nem az 
önkormányzatot terhelı hitelként jelenik meg. 
 
Juhász Istvánné alpolgármester megérkezett az ülésterembe, így a képviselı-testület létszáma 15 fıre változott.  
 
Tóth András 
 Nincs pontosítva a meghatározásnál az, hogy minek a hányadát veszi figyelembe. Nem mindegy, hogy mi a 
vetítési alapja. 
 



Nagy Sándor  
Az összberuházási költség 10 %-két kéri a menedzsment.  
 
Tóth János 
Támogatni tudom, túl azon, hogy munkahelyet teremt, ez nagy munka eredménye.  
 
Nagy Sándor 
Ez akkor lesz igazán akkor érdekes, amikor elkészül a hatástanulmány, és addigra az egészségügyben változások 
kerülnek bevezetésre. Kérdezem a vita lezárását követıen, hogy ki az, aki a határozat-tervezet elfogadja? 
 
A képviselı-testület a határozat-tervezetet 15 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag 
elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISEL İ-TESTÜLETÉNEK 
 

136/2006. (IX. 05.) számú 
 

h a t á r o z  a t a 
 

„Kistérségi szociális, ápolási otthon és az egészségügyi járóbeteg szakintézeti ellátás feltételrendszerének 
kidolgozása; a megvalósításhoz szükséges pénzügyi források megszerzésében való közremőködés és az ellátás 
infrastrukturális, szakmai feltételei megvalósításának szakmai koordinálása a Kbt. rendelkezései szerint” tárgyú 

hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás keretében beérkezett ajánlatok értékelésérıl 
 
 
A KÉPVISEL İ-TESTÜLET  

 
a „Kistérségi szociális, ápolási otthon és az egészségügyi járóbeteg szakintézeti ellátás feltételrendszerének 
kidolgozása; a megvalósításhoz szükséges pénzügyi források megszerzésében való közremőködés és az ellátás 
infrastrukturális, szakmai feltételei megvalósításának szakmai koordinálása a Kbt. rendelkezései” tárgyú 
hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás során az Egészségügyi Szakértıi Mőhely Kft. (1053 
Budapest, Károlyi Mihály u. 9. ) ajánlatát f o g a d j a  e l. 
 

Határidı: folyamatos 
Felelıs: polgármester 

2. napirendi pont megtárgyalása 
2./ Elıterjesztés „Újfehértó 0688/1 hrsz-ú Balkányi út III. ütemének engedélyes  
     tervdokumentáció elkészítése” címő pályázat benyújtásáról  
     /Írásbeli elıterjesztés alapján/  
     Száma: 14-158/2006.  
     Elıadó: Nagy Sándor polgármester 
 
Tóth János elhagyta az üléstermet, így a képviselı-testület létszáma 14 fıre változott. 
 
Nagy Sándor 
Az elıterjesztésben leírtuk, hogy ez a pályázat csak ennyire ad lehetıséget. Maximum 2 millió forintra lehet 
pályázni.  Kérdés, észrevétel, vélemény van-e? Ki az, aki a 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 
 

137/2006. (IX. 05.) számú 
 

h a t á r o z  a t a 
 

„Újfehértó 0688/1 hrsz. Balkányi út III. ütemének engedélyes tervdokumentáció elkészítése”  
 címő pályázat benyújtásáról 

 



A KÉPVISEL İ-TESTÜLET 
 

1. pályázatot nyújt be a Nemzeti Fejlesztési Terv Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Programja (AVOP) 
LEADER + intézkedésének keretében a Dél-Nyírségi Akciócsoport által meghirdetett az „Értékünk a 
Dél-Nyírség” Helyi Vidékfejlesztési Terv megvalósítása céljából, Újfehértó, 0688/1 hrsz. Balányi út III. 
ütemének engedélyes tervdokumentáció elkészítése címmel. 

 
2. a pályázathoz szükséges saját forrás 353.000.-Ft; azaz háromszázötvenháromezer forint, melyet az 

Önkormányzat a 2007. év költségvetésébıl biztosít.  
 

Határidı: 2006. szeptember 11. 
Felelıs: polgármester 

3. napirendi pont megtárgyalása 
 

3./ Elıterjesztés „Újfehértó Ökofesztivál” címő pályázat benyújtásáról 
     /Írásbeli elıterjesztés alapján/  
     Száma: 14-164/2006.  
     Elıadó: Nagy Sándor polgármester 
 
Nagy Sándor 
Közösségi kezdeményezés, a vidék gazdasági fejlıdése a jelentése ennek a LAEDER+ pályázatnak. Ez az NVH-
val is lett egyeztetve, valószínőleg támogatni is fogják. Ez az a fesztivál, amit az idén is megrendeztünk az 
augusztus 20-ai ünnepségsorozat alkalmával. Kérdés, észrevétel, vélemény van-e ezzel kapcsolatban? Ki az, aki 
elfogadja a határozat-tervezetet.  
 
A képviselı-testület a határozat-tervezetet 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta és 
az alábbi határozatot hozta: 
 

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISEL İ-TESTÜLETÉNEK 
 

138/2006. (IX. 05.) számú 
 

h a t á r o z  a t a 
 

„Újfehértó Ökofesztivál” címő pályázat benyújtásáról 
 
 

A KÉPVISEL İ-TESTÜLET 
 

1. Újfehértó Városi Könyvtár és Mővelıdési Központ nevében pályázatot nyújt be a Nemzeti Fejlesztési 
Terv Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Programja (AVOP) LEADER + intézkedésének keretében a 
Dél-Nyírségi Akciócsoport által meghirdetett az „Értékünk a Dél-Nyírség” Helyi Vidékfejlesztési Terv 
megvalósítása céljából, Újfehértó Ökofesztivál címmel.  

 
2. a pályázathoz szükséges saját forrás 175.000.-Ft; azaz százhetvenötezer forint, melyet az Önkormányzat 

a 2007. év költségvetésébıl biztosít.  
 

Határid ı: 2006. szeptember 11. 
Felelıs: polgármester 

 
4. napirendi pont megtárgyalása 
4./ Tájékoztató az iskolai tankönyvellátásról 
      Szóbeli elıterjesztés alapján  
      Elıadó: Nagy Sándor polgármester 
 
Nagy Sándor 
Korábban beszéltünk arról, hogy a tankönyvellátás rendszere, illetve rendje megváltozott. Korábban volt egy 
általános érvényő 2.400.-Ft általános normatíva és volt egy támogatott kör.  Most egységesen 10 ezer forint 
támogatást adtak a támogatottak körében. Maga a támogatási rendelet kimondja, hogy a fenntartó a tankönyvet 
köteles minden egyes tanuló részére biztosítani. Akkor is, ha belefér a támogatási körbe, és akkor is ha nem, 



köteles kiegészíteni az összeget a fenntartó. A tankönyvmegrendelést úgy kellett elkészíteni februárban, hogy 
beleférjünk ebbe a körbe. Újfehértón, itt ebben az esetben az általános iskolai támogatott kör belefér. A 
középiskola esetében városi szinten a fenntartó kapja meg ezt a leigényelt, de kötött felhasználású normatívát. Ez 
fedezetet fog biztosítani a rászorultak részére. A nem támogatott körben arra nincs lehetıség, hogy bizonyos 
mértékben átlagosan egy 40 % tankönyvtámogatásban részesüljenek azok, akik a normatív alapú támogatásban 
nem részesülhetnek. Ezért arra teszek javaslatot, hogy két forrásból meg lehetne oldani átlagosan, hogy egy 40 
%-os tankönyvtámogatásban részesülne. Kiterjed az újfehértói általános iskolai gyerekek, valamint az újfehértói 
középiskolában tanulókra. Ez kb. összességében mintegy 2.800.000.-3.000.000.-Ft-ot emésztene fel. Ennek a 
fedezete igazából két tételbıl; a rendkívüli gyermekvédelmibıl, valamint az átmeneti segélybıl ki lehetne 
egészíteni. A technikai megoldása az, hogy ha 12.-én a képviselı-testület elfogadja a költségvetési rendelet-
módosítást, ebben ki lehetne venni a rendkívüli gyermekvédelmi támogatásra esı részt. Ezt egyedi 
határozatokkal meg lehet oldani egyedi kérelmekkel. Ezért kellett, hogy most ebben a képviselı-testületet 
tájékoztassam. Ez megfelelne a költségvetési törvényben elıírtaknak is. Az iskolákban a gyermekvédelmi 
felelısek segítenek ennek a lebonyolításában. Kérdés, észrevétel, van-e? 
 
A napirenddel kapcsolatban ezzel a testületnek nincs feladata most. 
 
Mivel egyéb kérdés, észrevétel vélemény nem hangzott el, Nagy Sándor polgármester a rendkívüli nyilvános 
ülést 13 óra 40 perckor bezárta. 
 

 
K. m. f. 

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


