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J E G Y Z Õ K Ö N Y V 
 

Készült: Újfehértó Város Képviselı-testületének 2006. szeptember 21-én (csütörtök) a 
Technológiai Inkubátorház Dísztermében megtartott (z á r ó)  n y i l v á n o s  ü l é s é r õ l   
 
Jelen vannak: Nagy Sándor polgármester, Juhász Istvánné, 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 
 
Tanácskozási joggal jelen van: dr. Mátyás B. Szabolcs jegyzı 

      Dr. Szőcs Andrea mb. aljegyzı 
          Iványi Istvánné pénzügyi osztályvezetı 
          Telepócszki Miklós építésügyi osztályvezetı 
          Hosszú József Anyakönyvi és Okmányügyi H. vezetıje 
                                                     Dr. Kellermann Dániel igazgatási osztályvezetı 
          Cserbán Miklósné ÁMI gazdasági vezetı 
                   Újf. Önk. Képviselı-testület Bizottságának tagjai 
                      Pallai Ágnes ÁMI igazgatója 
                     Molnár Károlyné a Városi Könyvtár és Mőv. K. igazgatója 
                     Molnár Károly a B.-Zs. E. Gimnázium és Sz.isk. igazgatója 
          Váradiné Istenes Erzsébet Lengyel L. O. vezetıje 
           
Meghívottként jelen van:       Rácz Jánosné L. L. Óvoda tagóvoda vezetıje 
                          Patakiné Nyisztor Mária L. L. Óvoda tagóvoda vezetıje 
            Petrus Istvánné L. L. Óvoda tagóvoda vezetıje 
          Pállfyné Szabó Ibolya GYES-en lévı aljegyzı  
          bizottsági jegyzıkönyvvezetık 

      Dr. Pethı Ferenc Újfehértó Város Díszpolgára 
 
Nagy Sándor polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a megválasztott 
18 fı képviselıbıl 18 fı jelen van, így a képviselı-testület határozat képes.  
 
Nagy Sándor 
A meghívóban két napirendi pontra tettem javaslatot. Kérdés, észrevétel van-e a napirendi 
ponttal kapcsolatban? Ki az, aki elfogadja a javasolt napirendi pontokat? 
 
A képviselı-testület a napirendi pontokat 17 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 
tartózkodással elfogadta és az alábbi napirendet állapította meg: 
 
 
 



 
Napirendi pontok 

 
1./ Tájékozató a 2002-2006. évi munkaprogram végrehajtásáról 
     (Szóbeli elıterjesztés alapján) 
      Elıadó: Nagy Sándor polgármester 
 
2./ Polgármesteri elismerés Újfehértó Város Képviselı-testület tagjai, valamint a bizottságok    
     tagjainak 2002-2006. évben végzett munkájukért 
 
1. napirendi pont megtárgyalása 
1./ Tájékozató a 2002-2006. évi munkaprogram végrehajtásáról 
     (Szóbeli elıterjesztés alapján) 
      Elıadó: Nagy Sándor polgármester 
 
Nagy Sándor 
 
Néhány érdekes adat: 2002. október 20-át követıen 87 testületi ülés volt. Ebbıl 45 tervezett 
és 42 a rendkívüli testületi ülések száma. 2002. októberétıl 24, 2003-ban 210 határozatot, 
2004-ben 159, 2005-ben 178 és 2006. szeptember 12-ével bezárólag 147 határozatot hozott. 
Rendeletet 2002-ben 9, 2003-ban 38, 2004. 33, 2005-ben 27 és 2006-ban 17-et alkotott meg a 
képviselı-testület. Tájékoztatom még Önöket, hogy az ezret is meghaladta a módosító 
indítványok száma az elmúlt ciklusban. A képviselı-testületünk az alakuló ülését 2002. 
október 31-én tartotta, az eskütételekre került sor az alakuló ülésen, a mandátumok kiosztását, 
a bizottságok felállítása, a külsı bizottsági tagok eskütétele, az SZMSZ meghatározása 
követte. 2003. januárjában a benyújtott Munkaprogramot a képviselı-testület egyhangúlag 
elfogadta és ez képezte az elmúlt ciklus  alapját. A munkaprogram összeállítása két 
alappillérre készült, az egyik a vázlatos polgármesteri program, a másik a munkaprogram 
összeállítását megelızıen egyeztetések után létrejött egy olyan megállapodás, amely ennek a 
munkaprogramnak az alapját képezte. Ennek alapeleme, hogy a munkaprogramot lehetıleg 
egyhangúlag kell elfogadni, valamint az aláírók azt is vállalták, hogy ennek a 
munkaprogramnak a végrehajtásárért mindent megtesznek. Ha beletekintünk ebbe a 
programba, természetesen minden elemében nem valósult meg, de a legfontosabb feladatok 
fıbb elemeiben végrehajtásra kerültek minden területen. Az uniós csatlakozás után célul 
tőztük ki, hogy a város lakosságát megfelelı szinten tájékoztassuk ezzel kapcsolatosan. Az 
eredményeket ismerik. Az oktatás területén nem tudtunk mindent végrehajtani. Az alapfokú 
oktatási intézményt mőködtetni tudtuk, az akadálymentesítést majdnem mindenhol 
megvalósítottuk, a zeneiskolai és mővészeti oktatás biztosított, a tehetséges gyerekeket 
támogattuk. Az óvodai épületek teljeskörő rekonstrukcióját nem tudtuk teljes egészében 
végrehajtani, valamint adósság a gimnázium épülete és a kollégium épületek teljeskörő 
rekonstrukciója, pályázati lehetıséggel  is több esetben kezdeményeztük. A mővelıdés, 
ifjúság, kultúra területén a Városi Könyvtár és Mővelıdési Központnál a könyvtár állomány 
elhelyezése és rekonstrukciója nem került megvalósításra, bevállaltuk a bejegyzett 
civilszervezet részére programok biztosítását, a sport egyesületet támogattuk, valamint 
minden olyan civilszervezetet, amely a fiatalok támogatását kezdeményezte. Támogattunk 
továbbra is a fiatalokat az elsı lakáshoz való jutásban. Nem tudtunk elıbbre lépni az építési 
telkek tekintetében, de az 55 bérlakás építésével lehetıséget biztosítottunk a fiataloknak. A 
település üzemeltetéssel kapcsolatban a Fı tér rekonstrukció kivételével a munkaprogramban 
található elem megvalósult. A mezııri szolgálat felállítását nem tudtuk megvalósítani. A 
programban vállaltuk a közintézmények akadálymentesítését. A közintézmények jelentıs 



részénél megtörtént. A városüzemeltetéshez kapcsolódóan a Kht.-val kapcsolatban, saját 
dolgozói létszámmal tudja megoldani azokat a feladatokat, amivel az önkormányzat megbízta. 
Igazából a lényeges feltıkésítés elmaradt, de kerültek át plusz feladatok. A szakmai 
társulásokkal kapcsolatban erre tettünk több kísérletet, de nagyságrendje miatt beleolvadt más 
társulásokba. Több olyan fórumot szerveztünk, amely lehetıséget adott arra, hogy akár ipar, 
mezıgazdasági területen tájékoztatást nyújtson az érdeklıdık számára. A 
munkahelyteremtéssel kapcsolatban az iparterület sorsát kimozdítottuk a holtpontról. Ezt 
követıen a tényleges telepítést meg tudják tenni. Sok mindenrıl lehetne beszélni, ami nem 
szerepel a programban, de megvalósult. Úgy ítélem meg, hogy az elmúlt 4 év sikeres volt a 
város szempontjából. Végezetül megköszönöm mindenkinek a munkáját, a korrekt 
együttmőködését azoknak az önkormányzattal kapcsolatban lévı intézmények, szerveknek, 
szervezeteknek, és mindenkinek akivel együttmőködést alakítottunk ki. Köszönöm a 
képviselı-testület tagjainak, a bizottsági tagoknak a munkáját. Megköszönöm a jegyzı, 
aljegyzı, a megbízott aljegyzı, és minden hivatali dolgozó munkáját. A testületi tagoknak, 
bizottsági tagoknak a mandátumuk lejárta után is kívánok sikeres közéleti munkát, 
felhasználva az elmúlt négy év tapasztalatait.  
 
Tisztelt jelenlévık, kérdezem, hogy a tájékoztatóval kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel, 
vélemény az elhangzottakkal kapcsolatban? 
 
Balsa József 
 
Egyet szeretnék hallani, hogy milyen adósságot hagyunk a következı testületnek? 
 
Nagy Sándor 
Az önkormányzat hitelállománya a törvényeknek megfelelıen a hirdetıtáblán részleteivel 
együtt megtalálható. Iványi Istvánné pénzügyi osztályvezetıt kérem, hogy a hitellel 
kapcsolatban tájékoztassa a jelenlévıket.  
 
Iványi Istvánné 
Amit tudni kell, hogy több évi hitel a 2x10 tantermes iskolabıvítéssel kapcsolatban 118 millió 
forint hitel, a Jókai út építésére 28 milliós hitel van még, ami azt jelenti, hogy a jelenleg 
hitelállomány még az 55 lakást figyelembe véve, ami 113 millió, jelen állapotban 220 millió 
forint. Ezek hosszú lejáratú hitelek, 10 év a futamidı.  A 2x10 tantermes iskolabıvítés 2003-
as kezdető az 55 lakás hitelfelvétele 2005-ös idıvel indult.  
 
Nagy Sándor 
 
A fejlesztési hitellel kapcsolatban a Jókai út visszafizetése meg fog történni jövıre. A 
mőködéshez kapcsolódó hitel 100 millió forintos éven túli, amit októberben meg kell 
hosszabbítani. Ezen túl a 2006. évi költségvetésben a szeptemberi módosítást követıen egy 
400 milliós mőködési hiány van.  
 
A napirendi pontot lezárom. Ki az, aki a tájékoztatót tudomásul veszi? 
 
A képviselı-testület a tájékoztatót 17 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással 
tudomásul vette.  
 
 
 



2. napirendi pont 
2./ Polgármesteri elismerés Újfehértó Város Képviselı-testület tagjai, valamint a bizottságok    
     tagjainak 2002-2006. évben végzett munkájukért 
 
Nagy Sándor polgármester Újfehértó Város Képviselı-testület tagjai, valamint a bizottságok    
 tagjainak 2002-2006. évben végzett munkájukért elismerı emléklapot nyújt át.  
 
Székely József az Ügyrendi Bizottság elnöke Nagy Sándor polgármester részére 2002-2006. 
évben végzett munkájáért elismerı emléklapot nyújt át.  
 
Nagy Sándor 
Mielıtt a záró képviselı-testületi ülését bezárom, kérdezem Jegyzı Urat, hogy kíván e szólni? 
 
Dr. Mátyás B. Szabolcs jegyzı 
Nincs jogom értékelni a testület és a bizottságok munkáját, de véleményem, hogy érdemi 
munka folyt minden szinten. A testületi üléseket úgy készítettük elı, hogy határozat, valamint 
rendeletek meghozatalára alkalmasak voltak az elıterjesztések. Polgármester Úr nem 
említette, hogy a bizottsági ülések és a testületi ülések egy esetben sem maradtak el azért, 
mert az ülés határozatképtelen volt. Ezt megköszönöm az Önök részére.  Kívánok jó 
egészséget, kívánok sok sikert, a polgármester Úrnak szintén.  
 
Pethı Ferenc Újfehértó Város Díszpolgára kér szót.  
 
Pethı Ferenc 
Azért kértem, hogy engedje meg nekem, hogy szólhassak a polgármester Úr, mert az a 
kitüntetés, ami megnyilvánult a testületben az elmúlt ciklusban az számomra megtisztelı. 
1959 óta élek itt, a település közepén, igaz, az életsors elvitt egy kicsit távolabb, de mindig 
volt alkalmam, hogy emlékezzek a település polgáraira, volt mire emlékezni. Örülök, hogy a 
kutatóállomás megmaradt, adott a településnek egy ismerettséget, amely Európában, 
Amerikában is ismert. Köszönöm azt az elismerést, amit kaptam a várostól és ha már nem is 
lesz alkalmam meghálálni, de az utolsó pillanatig azon leszek, hogy ez a település 
gyarapodjon, tevékenykedjen. Még egyszer köszönöm a kedvességüket, az elismerést.  
 
Nagy Sándor 
Kívánom, hogy sokáig szolgálja a települést, a megyét, az országot.  
 
Juhász Istvánné alpolgármester 
Tisztelt Polgármester Úr, Jegyzı Úr! Kedves képviselı Társaim! Köszönöm a munkát, amit 4 
évig közösen együtt végeztünk. Kívánom, hogy bárhogyan alakulnak a napjaink, mindenki 
találjon megfelelı feladatot magának, és bárhol fog dolgozni, mindig érezze kötelességének, 
hogy számít rá a város, ezért a városért tegyen valamit, Újfehértó fejlıdéséért. Mindenkinek 
jó egészséget kívánok! 
 
Mivel egyéb kérdés, észrevétel, vélemény nem hangzott el, Nagy Sándor polgármester a 
nyilvános záró testületi ülést 15 óra 40 perkor bezárta.  
 

K. m. f.  
 

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


