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J E G Y Z Õ K Ö N Y V  
 

Készült: Újfehértó Város Képviselı-testületének 2006. október 12-én (csütörtök) a 
Technológiai Inkubátorház Dísztermében megtartott – a l a k u l ó  n y i l v á n o s   
ü l é s é r õ l  -. 
 
Jelen vannak: Tóth András polgármester, Banka Attila, Buczkó Ágnes, Budai János, Elek  
                         László, Gyermánné Szabó Katalin, Juhász Istvánné, Kovács Sándor, Molnárné  
                         Mészáros Ágnes, Nagy József, Nagy Sándor, Puhola Józsefné, Puskás László,  
                         Ricska Zsolt, Suhaj István, Szabóné Belme Ildikó, Szilágyi Antalné, Tóth  
                         János képviselık 
 
Tanácskozási joggal jelen vannak: Dr. Bacsu Attila, Ballai Attila, Margittai Sándor, Tamás 
László, Hotzi Péter, Kranyik István, Steli Tamás, Tamás Lászlóné, Áncsán József, Dr. Polgári 
András, Simon József, Dr. Bacsu Attila, Ballai Attila, Margittai Sándor, Tamás László, Dr. 
Mátyás B. Szabolcs jegyzı, Dr. Szőcs Andrea mb. aljegyzı,   Iványi Istvánné pénzügyi 
osztályvezetı, Váradiné Istenes Erzsébet a Lengyel Laura Óvoda                           
vezetıje, Pallai Ágnes ÁMI igazgatója, Molnár Károly a B.-Zs. E. Gimn. és Sz. iskola                                                             
igazgatója 
 
A Polgármesteri Hivatal részérıl:  Pincés Mihályné jegyzıkönyvvezetı 

    

Dr. Mátyás B. Szabolcs jegyzı 
 
Felkérem Puhola Józsefnét a képviselı-testület korelnökét, hogy az alakuló testületi ülést 
nyissa meg és vezesse le.  
 
Puhola Józsefné 
 
Tisztelettel Köszöntöm  Polgármester Urat, Jegyzı Urat, a képviselı-testületet tagjait, a 
bizottsági tagokat, a város lakosságát és minden kedves jelenlévıt.  
 
Ez a megtisztelı rang, amire felkért a Jegyzı Úr kívánom, hogy egy olyan elkövetkezendı 
idıszak emlékezetes kezdı pillanataként maradjon meg Önökben és bennem, amely a 
lakosság és a városunk jólétét, gyarapodását tükrözi majd.  
 
Kívánom, hogy azt a feladatot, amit Önök, - mint képviselık betöltenek - úgy képviseljék, 
hogy az méltó legyen a városunkhoz. Kérem, hogy az elkövetkezendı ciklusban próbálják 
meg úgy végezni ezt a kiváltságos feladatot, hogy a tevékenységük alatt senkinek ne 
okozzunk szándékosan sértést, vádaskodást, minden erınkkel azon legyünk, hogy a kitőzött 
célokat maximálisan, minden tudásunk birtokában és e nemes szándékunkban valósítsuk meg.  
 
Mindehhez kívánok Önöknek jó egészséget, sikeres együttmőködést, eredményes munkát! 
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Megállapítom, hogy a megválasztott 18 fı képviselıbıl 18 fı jelen van, így a képviselı-
testület  h a t á r o z a t k é p e s.   
 
Az alakuló képviselı-testületi ülés meghívóját 13-62/2006.-es számon kapták meg, melyben 
13 napirendre tett javaslatot Tóth András polgármester Úr.  
 
Ki az, aki a meghívóban szereplı napirendi pontokat elfogadja? 
 
Puhola Józsefné 
Megállapítom, hogy a képviselı-testület a napirendi javaslatot 18 egyhangú igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta és az alábbi napirendet állapította meg: 

    

Napirendi pontok 
 
1./ A Helyi Választási Bizottság tájékoztatója a választás eredményérıl, megbízólevelek  
     átadása 
     (Szóbeli elıterjesztés alapján) 
      Elıadó: Pallai Ágnes a HVB elnöke  
 
2./ A képviselı-testület eskütétele 
     Az esküt veszi: Pallai Ágnes a HVB elnöke  
 
3./ A polgármester eskütétele 
     Az esküt veszi: Pallai Ágnes a HVB elnöke  
 
4./ A polgármester programjának ismertetése 
     (Szóbeli elıterjesztés alapján) 
     Elıadó: Tóth András polgármester 
 
5./ Elıterjesztés a többször módosított Újfehértó Város Képviselı-testülete és szervei  
     Szervezeti és Mőködési  Szabályzatáról szóló 20/2003. (VII.09.) VKT rendelet  
     módosítására 
     (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
     Elıadó: Tóth András polgármester 
 
6./a) Elıterjesztés a képviselı-testület bizottságai elnökeinek és tagjainak megválasztására 
        (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
         Elıadó: Tóth András polgármester 
 
6./b) A bizottsági tagok eskütétele 
        Az esküt veszi: Tóth András polgármester  
 
S Z Ü N E T 
 
7./ Elıterjesztés a polgármester illetményének megállapítására 
     (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
     Elıadó: Ügyrendi Bizottság elnöke 
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8./ Alpolgármester(ek) megválasztására 
     (Szóbeli elıterjesztés alapján) 
     Elıadó: Tóth András polgármester 
 
9./ Alpolgármester(ek) eskütétele 
     Az esküt veszi: Tóth András polgármester  
 
10./ Alpolgármester(ek) tiszteletdíjának megállapítása 
       (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
       Elıadó: Tóth András polgármester 
 
11./ Elıterjesztés a helyi önkormányzati képviselık és bizottsági tagok tiszteletdíjáról   
      (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
       Elıadó: Tóth András polgármester 
 
12./ Elıterjesztés az SZMSZ átfogó módosításának elıkészítésére 
       (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
       Elıadó: Tóth András polgármester 
 
13./  E g y e b e k 
 
1. napirendi pont megtárgyalása 
1./ A Helyi Választási Bizottság tájékoztatója a választás eredményérıl, megbízólevelek  
     átadása 
     (Szóbeli elıterjesztés alapján) 
      Elıadó: Pallai Ágnes a HVB elnöke  
 
Dr. Mátyás B. Szabolcs jegyzı 
Felkérem Pallai Ágnest, a Helyi Választási Bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a jelenlévıket 
a 2006. október 1-jei önkormányzati választás eredményeirıl. 
 
Pallai Ágnes 
 
Tisztelt jelenlévık! 
 
Tisztelettel köszöntöm Tóth András polgármester Urat, a képviselıként újraválasztott 
képviselıket, az újonnan megválasztott képviselıket, külsı bizottsági tagokat, a meghívott 
kedves vendégeket.  
Egy idézettel szeretném kezdeni a tájékoztatómat, melyet mindenkinek ajánlok figyelmébe.  
 
„Az életnek értelmet csak a szolgálat adhat, amellyel az emberek ügye felé fordulunk.” 
        (Márai Sándor) 
 
A Helyi Választási Bizottság 2006. augusztus 15-én kezdte meg munkáját, 17 ülésen 125 
határozatot hozott. A választásokkal kapcsolatban 2 kifogás érkezett, melyeket a bizottság 
érdemi vizsgálat nélkül elutasított. A választáson összesen 88 egyéni jelölt és 2 fı 
polgármester jelölt indult. Az egyéni jelöltek közül  18 fı független és 70 fı valamilyen jelölı 
szervezet által támogatott.  
 
Körzetenként az alábbi számú jelölt indult: 
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1. körzet:  6 fı 
2. körzet: 10 fı 
3. körzet: 11fı 
4. körzet: 13 fı 
5. körzet:  8 fı 
6. körzet:  6 fı 
7. körzet:  8 fı 
8. körzet:  8 fı 
9. körzet:  8 fı 
10. körzet:  10 fı 

 
Polgármester jelöltként 2 fı indult. A választás során a 10 körzetben összességében a 
részvételi arány 4914 fıbıl (47,51%) 4851 fı (98,72 %) adott le érvényes szavazatot. Nagy 
Sándor 2144 (44,2%), Tóth András 2707 (55,8%) szavazatot kapott. Ennek értelmében a 
2006. október 1-jei polgármesteri választáson Tóth András lett Újfehértó Város választott 
polgármestere.  
 
A választás eredményeirıl részletes információk tekinthetık meg az internet a 
www.választás.hu oldalon.  
 
A képviselı-testület összetétele a következı: egyéni körzetek nyertesei 7 fı FIDESZ-es jelölt, 
2 fı MSZP-s jelölt, 1 független képviselı jutott be, kompenzációs listáról az ÖSSZEFOGÁS 
2 mandátumot, a LAÉT 1 mandátumot, a FIDESZ 2 mandátumot és az MSZP szintén 2 
mandátumot szerzett.  
A választás eredményével kapcsolatosan a törvényes határidın belül kifogás, fellebbezés nem 
érkezett.  
Végezetül szeretném megköszönni a Helyi Választási Bizottság tagjainak, valamint a Helyi 
Választási Iroda vezetıjének és tagjainak eredményes munkáját és szintén egy idézettel 
szeretnem befejezni a tájékozatót.  
 
„Egynek minden nehéz, soknak semmi sem lehetetlen.” 
    (Széchenyi István) 
 
Dr. Mátyás B. Szabolcs jegyzı 
Felkérem Pallai Ágnest, a Helyi Választási Bizottság elnökét, hogy adja át  megbízóleveleket.  
 
Pallai Ágnes a Helyi Választási Bizottság elnöke névsor szerint szólítja a képviselıket, átadja 
a megbízóleveleket.  
 
2. napirendi pont megtárgyalása 
2./ A képviselı-testület eskütétele 
     Az esküt veszi: Pallai Ágnes a HVB elnöke  
  
 Pallai Ágnes a Helyi Választási Bizottság elnöke felkéri a képviselı-testület tagjait, a 
jelenlévıket, hogy az eskütétel alatt állva legyenek szívesek maradni.  
 
Elıolvassa az eskü szöveget – a képviselı-testület tagjai az esküt utánamondják.  
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Pallai Ágnes a Helyi Választási Bizottság elnöke átadja a megbízóleveleket.  
 
3. napirendi pont megtárgyalása 
3./ A polgármester eskütétele 
     Az esküt veszi: Pallai Ágnes a HVB elnöke  
 
a)Pallai Ágnes a Helyi Választási Bizottság elnöke felkéri Tóth András polgármester Urat,  
   hogy az esküt tegye meg. 
 
b) Pallai Ágnes a HVB elnöke elıolvassa az eskü szövegét.  
 
c) Tóth András polgármester esküt tesz.  
 
Puhola Józsefné 
Kérem Tóth András polgármester Urat, hogy a képviselı- testületi ülés vezetését vegye át.  
 
Tóth András polgármester az ülés vezetését átveszi.  
 
4. napirendi pont megtárgyalása 
4./ A polgármester programjának ismertetése 
     (Szóbeli elıterjesztés alapján) 
     Elıadó: Tóth András polgármester 
 
Tóth András 
Ismerteti a programját. 
 
 5. napirendi pont megtárgyalása 
5./ Elıterjesztés a többször módosított Újfehértó Város Képviselı-testülete és szervei  
     Szervezeti és Mőködési  Szabályzatáról szóló 20/2003. (VII.09.) VKT rendelet  
     módosítására 
     (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
     Elıadó: Tóth András polgármester 
 
Tóth András 
Az SZMSZ módosítása során a rendelet-tervezetben már látható a változás, hiszen a korábbi 5 
bizottsághoz képest 3-ra csökken a bizottságok száma. A Pénzügyi Bizottság 9 fıvel, az 
Ügyrendi Bizottság 7 fıvel fog tevékenykedni. Egy új nevő bizottság a 3. bizottság, melynek 
a névválasztásánál keresgéltünk, hogy mi legyen a neve, így a választás a Társadalmi 
Kapcsolatok Bizottsága lett, mely 9 fıs létszámmal fog tevékenykedni. Javasolom, hogy 3 fı 
alpolgármestert válasszon a képviselı-testület különös tekintettel, a helyi lakossággal és 
vállalkozókkal történı kapcsolattartásra, a városüzemeltetési és városfejlesztési feladatok 
ellátására, valamint kulturális intézményfenntartói feladatok ellátására. Szeretném, ha operatív 
munkát végeznének ık. Ezt az SZMSZ módosításánál meg lehet tenni. A tanácsnoki státuszt 
megszüntetjük, az 5. pontban a mellékletekkel szinkronban. Két fıállású alpolgármesteri 
státusz és még egy politikai státusz betöltését javasolom, mely politikai státuszt most még 
nem kívánok betöltetni. Az elızetes számítások szerint 75 millió forintos megtakarítást 
tudunk így megtenni. Kérem, hogy a rendelet-tervezettel kapcsolatosan tegyék meg a 
kérdéseket.  
 
Ricska Zsolt 
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Szeretnék sikeres munkát kívánni elsısorban.  
Kérdésem, hogy 3 fı alpolgármestert említett polgármester Úr, a rendelet-tervezet 7. § -ában  
csak két fıállású alpolgármester van, ez elírás? 
 
Tóth András 
Jelenleg a hivatali állományban van Juhász Istvánné, mint alpolgármester.  
 
Nagy Sándor 
Az SZMSZ rendelet-tervezetében az 1. § (4) bekezdése elírás, hiszen ugyanaz, mint a 
korábbi? 
 
Tóth András 
Elírás történt, javasolom, hogy egészítsük ki hogy, „ ..a helyi lakossággal és vállalkozókkal 
történı kapcsolattartásért felelıs alpolgármester” …,. A szóbeli kiegészítésbıl ezt kihagytam. 
Kérem, hogy így kezeljék.  
 
Nagy Sándor 
Elıször is gratulálok a polgármester Úrnak a megválasztása alkalmából. A program, amit 
meghirdetett Polgármester Úr nem áll messze attól, amit mi meghirdettünk. Az 
alpolgármesterekkel kapcsolatban az a javaslatom, hogy induláskor ez társadalmi megbízatású 
legyen.  
 
Ricska Zsolt 
Arról kellene most tájékoztatni a testületet, hogy a díjazást hogyan képzeli el polgármester Úr, 
hiszen ez most kerül be az SZMSZ-be. 
 
Tóth András 
Nem az a fontos, hogy társadalmi, vagy fıállású lesz az alpolgármester hanem, hogy milyen 
elképzeléseket valósít meg. Ez fogja szolgálni az ismertetett programban foglaltakat. 
Módosítóként kezelem azt a javaslatot, hogy mind a három alpolgármester társadalmi 
megbízatású legyen. 
 
A módosító javaslat a 3. § (2) bekezdésére vonatkozik, melyben társadalmi megbízatású 
alpolgármesterek választását javasolja Nagy Sándor. Ki az, aki támogatja a módosító 
javaslatot.  
 
A képviselı-testület a módosító javaslatot 5 igen szavazattal, 12 ellenszavazattal, 1 
tartózkodással nem fogadta el. 
 
Ki az, aki az eredeti rendelet-tervezetet támogatja az elhangzott kiegészítéssel együtt? 
 
A képviselı-testület az eredeti rendelet-tervezetet 12 igen szavazattal, 4 ellenszavazattal, 2 
tartózkodással elfogadta és az alábbi rendeletet alkotta meg:  
 

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISEL İ-TESTÜLETÉNEK 
 

18/2006. (X. 13.) VKT  
 

r e n d e l e t e 
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Újfehértó Város Képviselı-testülete és szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 
többször módosított 20/2003. (VII.09.) VKT. rendelet módosításáról 

 
 

Újfehértó Város Képviselı-testülete  a helyi önkormányzatokról szóló  többször módosított 
1990. évi LXV. törvény (továbbiakban: Ötv.) 16. §.(1) bek. és a 18. § (1) bekezdésében 
foglalt felhatalmazás alapján Újfehértó Város Képviselı-testülete és szervei Szervezeti és 
Mőködési Szabályzatáról szóló többször módosított 20/2003. (VII.09.) VKT. rendeletét 
(továbbiakban: rendelet) az alábbiak szerint módosítja: 

 
1.§. 

A rendelet 14.§. (4) bekezdése helyében az alábbi rendelkezés lép: 
(4) A képviselı-testület ülését a polgármester, akadályoztatása esetén a helyi lakossággal és 

vállalkozókkal történı kapcsolattartásért felelıs alpolgármester, mindkettejük tartós 
akadályoztatása, vagy a tisztség egyidejő betöltetlensége esetén az Ügyrendi Bizottság 
elnöke hívja össze és vezeti. 

 
2.§. 

 
A rendelet 33.§. (16) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
(16) A Képviselı-testület bizottságai és létszáma: 
a) Pénzügyi Bizottság     9 fı 
b) Ügyrendi Bizottság    7 fı 
c) Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága  9 fı 
 

3.§. 
 

A rendelet 36.§.-a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
(1) A képviselı-testület - a saját tagjai közül a polgármester javaslatára titkos szavazással a 

képviselı-testület megbízatásának idıtartamára - a polgármester helyettesítésére, 
munkájának segítésére, három alpolgármestert választ, különösen 

 
a) a helyi lakossággal és vállalkozókkal történı kapcsolattartásra, 
b) városüzemeltetési és városfejlesztési feladatok ellátására, 
c) kulturális, intézményfenntartói feladatok ellátására. 
 
(2) A képviselı-testület három fıállású alpolgármestert választ. 
 
(3) Az alpolgármesterek feladatait a polgármester határozza meg. 
 
(4) Az alpolgármesterek a polgármester irányításával látják el feladataikat. 
 
(5) Az alpolgármesterekre megfelelıen irányadók a polgármesterre vonatkozó szabályok. 
 

4.§. 
A rendelet 38.§.-a hatályát veszti. 

5.§. 
 

A rendelet 2. számú melléklete helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
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2. számú melléklet 

A KÉPVISELİ-TESTÜLET ÁTRUHÁZOTT HATÁSKÖREI 

 
I. A bizottságokra átruházott hatáskörök 

           Pénzügyi Bizottság 

- Rendelkezik - meghatározva az igénylés és juttatás feltételeit - az önkormányzati 
költségvetésbıl a szakterület részére biztosított pénzügyi alappal. 

- Dönt mezıgazdasági mővelési ágú földterületek bérbeadásáról. 
- elızetesen véleményezi a költségalapon meghatározott lakbérő lakások bérbeadása 

során a bérleti ajánlatokat   
- a helyiségbérleti igény benyújtásának idırendje alapján kialakult sorrend szerint a 

véleményezi a bérlemény használatának módját, idejét és bérleti díját 
- hozzájárul a közterület tartós, -1 éven túli - állandó jellegő használatához vagy a 

közterületen felállítandó mőtárgy létesítéséhez  
- véleményezi az önkormányzati költségvetésbıl a bizottságok részére biztosított 

pénzügyi alap felhasználását, 

Ügyrendi Bizottság 

- A polgármester vonatkozásában gyakorolja az egyéb munkáltatói jogokat.  
- Rendelkezik - meghatározva az igénylés és juttatás feltételeit - az önkormányzati 
költségvetésbıl a szakterület részére biztosított pénzügyi alappal 
- Javaslatot tesz a László Imre Közszolgálati Díj odaítélésére 
-  
Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága 
1)- Rendelkezik - meghatározva az igénylés és juttatás feltételeit - az 
önkormányzati költségvetésbıl a szakterület részére biztosított pénzügyi alappal. 
2.) Dönt: 
a)  idıskorúak járadéka, 
b)  ápolási díj  
c)  lakásfenntartási támogatás,  
d)  átmeneti segély, 
e)  rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, 
f)-  temetési segély, 
g)  térítési díj mérséklése, 
h)  intézményi elhelyezés, 
i)  hulladékkezelési díjkedvezmény   iránt benyújtott kérelmek ügyében, 
3) elızetesen véleményezi a szociálisan rászorultság alapján bérbe adható lakások 
bérbeadása során a bérleti ajánlatokat   
4) javaslatot tesz, a Porzsolt István Pedagógiai Díj, Zajti Ferenc Közmővelıdési Díj, 
Szegedi Károly Testnevelési és Sport Díj, valamint a Hermann Gusztáv 
Közegészségügyi Díj odaítélésére,  

A bizottságokra átruházott pénzügyi alapokkal kapcsolatos részletes elıírásokat külön 
önkormányzati rendelet szabályozza. 

II A polgármesterre átruházott hatáskörök 
         1.) Dönt: 
a) azonnali átmeneti segély,  
b) temetési segély,  
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c) helyi közlekedési támogatás, 
d) rendszeres szociális segély iránt benyújtott kérelmek ügyében 
2) jóváhagyja az illetékes szakbizottságok véleményének kikérése után az intézmények 
szervezeti és mőködési szabályzatait, illetve szakmai programjait, valamint az azokat érintı 
módosításokat, 
3) tájékoztatja a lakosságot a helyi adókból származó bevételek összegérıl,  
4) dönt az önkormányzati tulajdonban lévı bérlakások bérbeadásáról. 
5) eljár az önkormányzati tulajdonban lévı bérlakások és helyiségek esetén bérbeadói jogok 
és kötelességek gyakorlásában,  
6) gyakorolja az alapítói jogokat az önkormányzati illetve, vegyes tulajdonú társasházakban 
melyrıl szükség szerint, de évente egyszer beszámol a képviselı-testületnek.  
7) engedélyezi a város címerének felhasználását, illetve forgalomba hozatalát, valamint 
forgalomba hozatal céljából való elıállítását  
8) át adja a díszpolgári címet és kitüntetı díjakat,  
 

6.§. 
 
A rendelet 3. számú melléklete helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 

             3. számú melléklet 
 

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLET 
BIZOTTSÁGAINAK ÁLTALÁNOS ÉS KÜLÖNÖS FELADATAI 

 

I. A bizottságok általános feladatai 
- Javaslattétel az önkormányzat képviselı-testülete éves munkatervének napirendjeire. 

Az összeállított munkatervi javaslat elızetes véleményezése. 
 - Közremőködés a feladatkörükbe tartozó önkormányzati rendelet-tervezetek 

kidolgozásában, az elkészült rendelettervezetek véleményezésében. 
- Állásfoglalás kialakítása az önkormányzat ciklus-, és egyéb szakirányú 

programjainak összeállításához. A programokban foglaltak végrehajtásának 
idıszakos értékelése. 

- Javaslattétel díszpolgári cím, helyi kitüntetések adományozására. 
- A képviselı-testület által átruházott hatáskörök gyakorlása. 

 
II. A bizottságok különös feladatai 

1./ Pénzügyi. Bizottság feladatai 

(1) Véleményezi az önkormányzat éves költségvetési koncepcióját, majd a 
költségvetés tervezetét (módosítását), valamint közremőködik a zárszámadás 
összeállításában. 

(2) Véleményezi és ellenırzi az önkormányzat pénzügyi gazdálkodását, illetve az 
ezzel kapcsolatos elıterjesztéseket. 

(3) Vizsgálja az önkormányzati gazdálkodás hatékonyságát. Ezen belül 
figyelemmel kíséri az önkormányzat vagyoni helyzetét. Javaslatot tesz az 
önkormányzati vagyonnal való gazdálkodásra (vagyonszerzésre, -értékesítésre). 

(4) Állást foglal hitel felvételi ügyekben. 

(5) Ellenırzi és elemzi a helyi adó- és egyéb költségvetési bevételek alakulását. 
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(6) Dönt a hatáskörébe utalt ügyekben. 

      (7) Közremőködés az önkormányzat éves költségvetésének összeállításánál. Az  
             önkormányzat költségvetésének és zárszámadásának véleményezése. 

(8) Javaslatot tesz a város vagyonának hasznosítására  
 
2./ Ügyrendi Bizottság feladatai 

(1) Véleményezi az önkormányzati rendelet-tervezeteket. Közremőködik az SzMSz 
kidolgozásában. 

(2) Folyamatosan figyelemmel kíséri az önkormányzati rendeletekben foglaltak 
hatályosulását. Szükség esetén kezdeményezi egyes rendeletek módosítását, 
esetleg új rendelet alkotását. 

(3) Jogi szempontból vizsgálja az önkormányzat mőködésével jelentkezı 
észrevételeket, kifogásokat, illetve ezzel összefüggı véleményérıl tájékoztatja a 
képviselı-testületet. 

(4) Elızetesen véleményezi mindazokat az elıterjesztéseket, amelyek az 
önkormányzat szerveinek jogi természető ügyeivel kapcsolatosak. 

(5) Javaslatot terjeszt a képviselı-testület elé a polgármester bérfejlesztésére, az  
alpolgármesterek tiszteletdíjának módosítására, valamint a polgármester és az 
alpolgármester(ek) jutalmazására. Gyakorolja a polgármesterrel szemben az egyéb 
munkáltatói jogokat. 

(6) Figyelemmel kíséri és véleményezi az önkormányzat mőködésével jelentkezı 
hatósági tevékenységet. Javaslatot tesz egyes hatósági feladatok hatékonyabb 
végzésére. 

(7)  Vizsgálja és véleményezi az önkormányzati képviselık összeférhetetlenségi 
(etikai) vonatkozású ügyeit. 

(8) Lebonyolítja a képviselı-testület mőködésével, feladatai ellátásával összefüggı 
titkos szavazást. 

(9) Vizsgálja és nyilvántartja az önkormányzati képviselık vagyonnyilatkozatával 
kapcsolatos ügyeit. 

 3./ Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága feladatai 
 

1) Szervezi a városi kulturális rendezvényeket, évfordulókat. 
 
2) Segíti a sportintézmények és a diáksport tevékenységét. 
 
3)A bizottság javaslatot tesz:  

1) a költségvetés fejlesztési célú elıirányzataira  
2) a rendezési terv tervezetéhez, módosításához  
3) Újfehértó város fejlesztésével, a városkép kialakításával, környezetvédelmével     
kapcsolatos helyi rendeletalkotásra (pl.: köztisztasági, temetırendelet) 
4) a közterületeken elhelyezkedı fák gallyazására, csonkítására, kivágására  
5) a közmunkások foglalkoztatási programjának elkészítésére  
6) közutak, közvilágítás, korszerősítési és fejlesztési lehetıségeire 
7) a városfejlesztéssel kapcsolatos lakossági együttmőködés lehetıségeinek feltárására, 
kereteire, formáira 
8) a védett és védeni kívánt épületekre 
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9 a költségvetés közoktatási, mővelıdési, kulturális és sportot érintı felosztására  
10).közoktatási, mővelıdési és sportintézmény létesítésére  
11 szakmai pályázatok meghirdetésére  
12  közoktatási, mővelıdési intézményvezetık kitüntetésére  
13) díszpolgári cím adományozására 
14) oktatási intézmények nyitvatartási idejére 
15) ünnepi rendezvények megtervezésére, lebonyolítására 
16) mezıgazdasággal, iparral és kereskedelemmel kapcsolatos helyi viszonyok 
szabályozására helyi rendelet alkotásra (állattartás, vásárok, piacok, növényegészségügy) 
17) önkormányzati tulajdonú ingatlanokkal, földingatlanokkal kapcsolatos elidegenítésre, 
vevıkijelölésre, bérletbe adásra és árkialakításra 
18)  az éves költségvetési rendelet szociális, népjóléti és gyámügyi célú elıirányzataira  
19)  az elıirányzaton belül átcsoportosításra javaslatot tesz  

c) a feladat- és hatáskörébe utalt rendelet-tervezetekre, rendelet módosításokra, 
kiegészítésekre 

20)  egészségügyi- és szociális intézmény létesítésére  
 
4.)A bizottság véleményezi: 

1) a gazdálkodással kapcsolatos elıterjesztéseket és rendelet-tervezeteket  
2) az önkormányzat által fejlesztéssel kapcsolatos pályázatainak kiírását  
3) feladat- és hatáskörébe utalt rendelet-tervezetet  
4) vállalkozói vagyon hasznosítását 
5) önkormányzati feladat vállalkozásba történı pályáztatása esetén a beérkezett 
pályázatokat 
6) a kommunális feladatokkal kapcsolatos helyi rendeletet 
7) a közmővek vonatkozásában a fejlesztési és felújítási feladatokat 
8) közoktatással, mővelıdéssel, sporttal összefüggésben készült elıterjesztéseket,    

           beszámolókat, tájékoztatókat 
       9) az oktatási mővelıdési intézményvezetık kinevezéséhez, megbízásához      
           benyújtott pályázatokat 
     10)   az intézmények szervezeti és mőködési szabályzatait, illetve szakmai   programjait, 
valamint az azokat érintı módosításokat 

11)önkormányzati feladat vállalkozásba történı pályáztatása esetén a beérkezett 
pályázatokat 
12) a város egészségügyi ellátottságát, közegészségügyi helyzetét érintı    
elıterjesztéseket, beszámolókat 
13)   az egészségügyi és szociális intézmények fejlesztésére vonatkozó elıterjesztéseket  
14)   az egészségügyi és szociális intézmények vezetıinek kinevezéséhez, megbízásához  

       benyújtott pályázatokat  
      15)   a szociális bérlakások bérbeadását. 
 
5) Dönt:  a)saját ügyrendjérıl és munkatervérıl, 
 
6) Ellenırizheti: a Képviselı-testület felhatalmazása alapján a saját és a Képviselı-testületi 
döntések végrehajtását, megvalósítását ellenırzésérıl a döntéshozót és a végrehajtót köteles 
tájékoztatni. 

7.§.  
 

(1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. 
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(2) A rendelet hatályba lépésével egyidejőleg az Újfehértó Város Önkormányzatának 2006. 
évi költségvetésérıl és a költségvetés vitelének szabályairól szóló módosított 3/2006. (II.15.) 
VKT. rendelet 6. számú mellékletében meghatározott Polgármesteri Hivatal engedélyezett 
létszáma 2006. október 13-tól 57 fırıl 60 fıre módosul. Az engedélyezett álláshely 2 fı 
fıfoglalkoztatású alpolgármesteri, 1 fı politikai tanácsadói álláshely. 
 
6. napirendi pont megtárgyalása 
6./a) Elıterjesztés a képviselı-testület bizottságai elnökeinek és tagjainak megválasztására 
        (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
         Elıadó: Tóth András polgármester 
 
Tóth András 
Az elıterjesztéshez szóbeli kiegészítésem nincs. Kérdés, észrevétel, vélemény van-e? 
 
Ricska Zsolt 
Külsı bizottsági helyekrıl van szó, nem a személyekrıl. Pusztán csak a jelenségrıl szólnék,  a 
partnerségrıl, - amirıl polgármester úr említést tett -, ezt nem látom. Vannak szokások, 
amelyek kialakulnak, ezek általában arról szólnak, hogy tiszteletben tartunk kisebbséget is. 
Most elıször nem történt egyeztetés a bizottsági tagok személyérıl. Egy beszélgetés 
alkalmával derült ki, hogy kik lesznek. Azzal takarékoskodunk, hogy az ellenzéktıl 
megvonjuk a lehetıséget. Általában egyeztessünk a dolgokról. De azért minden konstruktív 
viszonyt támogatni fogunk.  
 
Tóth András 
Az általam szükségesnek vélt egyeztetést megtettem, örömmel üdvözlöm, hogy egyetért a 
személyekkel. 
 
Ricska  Zsolt 
Az eljárással nem értünk egyet, ezért tartózkodunk a szavazásnál. 
 
Tóth András 
Javasolom, hogy a kézfeltartással szavazzunk, mert a szavazatszámláló rendszer nem stabilan 
mőködik, ezt az SZMSZ biztosítja. Ki az, aki elfogadja, hogy kézzel szavazzunk?  
 
A javaslatot 12 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 6 tartózkodással elfogadta a képviselı-
testület.  
 
Ki az, aki az írásos határozat-tervezetet elfogadja? 
 
A képviselı-testület a határozat-tervezetet 12 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 6 
tartózkodással elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

 
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISEL İ-TESTÜLETÉNEK 

 
148/2006. (X. 12.) számú 

 
h a t á r o z a t a 

 
 

a képviselı-testület bizottságai elnökeinek és tagjainak megválasztására 
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A KÉPVISEL İ-TESTÜLET  
 
bizottságai elnökeinek  és tagjainak az alábbi személyeket választja meg: 
 
Pénzügyi Bizottság (9 fı)  
   N é v:              L a k c í m: 
Elnök:   Nagy Sándor   Újfehértó, Eötvös J. u. 8.    
                             
Beltagok:  Elek László   Újfehértó, Széchenyi u. 128 

Nagy József   Újfehértó, Szılı u. 9.                
Ricska Zsolt   Újfehértó, Vasvári P. u. 1. D/8.                      

                                    Suhaj István   Újfehértó, Váci M. u. 86.  
Kültagok:  Dr. Bacsu Attila  Újfehértó, Debreceni u. 37.  

Ballai Attila    Újfehértó, Kodály Z. u. 31. 
Margittai Sándor  Nyírbogdány, Fı u. 36.   
Tamás László    Újfehértó, Szent István u. 102. 

 
Társadalmi Kapcsolatok  Bizottsága (9 fı) 

N é v:              L a k c í m: 
Elnök:   Gyermánné Szabó Katalin  Újfehértó, Rozmaring u. 6.  
 
Beltagok:  Banka Attila    Újfehértó, Bem apó u. 29 

Buczkó Ágnes   Újfehértó, Tokaji u. 1.  
Puhola Józsefné   Újfehértó, Liliom u. 25. 
Tóth János    Újfehértó, Radnóti u. 14.  

Kültagok:   Hotzi Péter János  Újfehértó, Síp u. 6. 
Kranyik István  Újfehértó, Petıfi u. 26. 
Steli Tamás    Újfehértó, Kossuth u. 1.  
Tamás Lászlóné   Újfehértó, Szent István u. 102. 

 
 
 
Ügyrendi Bizottság 7 fı) 

N é v:              L a k c í m: 
Elnök:   Szabóné Belme Ildikó Újfehértó, Lujza u. 6. 
 
Beltagok:   Budai János   Újfehértó, Széchenyi u. 21. 

Molnárné Mészáros Ágnes Újfehértó, Petıfi u. 70.  
Szilágyi Antalné   Újfehértó, Kossuth u. 118. 

Kültagok:   Áncsán József   Újfehértó, Kossuth u. 60. 
Dr. Polgári András  Újfehértó, Nyíregyházi u. 36. sz. I. em. 2.  
Simon József   Újfehértó, Szent István u. 62.  

 
Határidı: azonnal 

     Felelıs: polgármester 
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.   
6./b) A bizottsági tagok eskütétele 
        Az esküt veszi: Tóth András polgármester  
 
a) Tóth András polgármester felkéri a külsı bizottságok tagjait, hogy az esküt tegyék meg. 
 
 b) Tóth András polgármester elıolvassa az eskü szövegét.  
 
c) a bizottságok tagjai esküt tesznek. 
 
Tóth András polgármester a megbízóleveleket átadja. 
 
Tóth András 
Kérem, hogy az imént megválasztott Ügyrendi Bizottság – a következı napirendi pont 
megtárgyalása érdekében- ülését tartsa meg. Ezért néhány perc szünetet rendelek el.  
 
S Z Ü N  E T 
 
7. napirendi pont megtárgyalása 
7./ Elıterjesztés a polgármester illetményének megállapítására 
     (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
     Elıadó: Ügyrendi Bizottság elnöke 
 
Szabóné Belme Ildikó 
Az Ügyrendi Bizottság a szünetben megtárgyalta és javasolja, hogy a polgármesteri tisztség 
ellátásának egyes kérdéseirıl és az önkormányzati képviselık tiszteletdíjáról szóló módosított 
1994. évi LXIV. törvény 3. §. (2) bekezdésében foglaltak szerint 2006. október 01. napjától 
Tóth András polgármester illetményét bruttó 460.000 Ft/hó összegben állapítsa meg a 
képviselı-testület, a bizottság kiosztott határozat-tervezetet 7 igen szavazattal, ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül támogatta.  
 
Tóth András 
Kérdés, észrevétel, vélemény van-e a napirendi ponttal kapcsolatban? 
Bejelentem az érintettségemet és nem kívánok részt venni a szavazásban. 
 
A törvény szabályozza a polgármesteri illetmény nagyságát. Az elıterjesztésben szereplı 
illetmény 30 %-ának mértékéig költség általányra is lehetıséget biztosít a törvény, de ennek  
megállapítását nem kérem. Ha nincs egyéb kérdés, észrevétel, a napirendi pont vitáját 
lezárom.  
 
Ki az, aki elfogadja a határozat-tervezetet elfogadja? 
 
A képviselı-testület a határozat-tervezetet 17 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül egyhangúlag elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

 
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISEL İ-TESTÜLETÉNEK 

 
149/2006. (X. 12.) számú 

 
h a t á r o z a t a 
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a polgármester illetményének megállapítására 

 
A KÉPVISEL İ-TESTÜLET 
 
a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseirıl és az önkormányzati képviselık 
tiszteletdíjáról szóló módosított 1994. évi LXIV. törvény 3. §. (2) bekezdésében foglaltak 
szerint 2006. október 01. napjától Tóth András polgármester illetményét bruttó 460.000 Ft/hó 
összegben állapítja meg. 

       Határidı: folyamatos  
Felelıs:   jegyzı 

 
8. napirendi pont megtárgyalása 
8./ Alpolgármester(ek) megválasztására 
     (Szóbeli elıterjesztés alapján) 
     Elıadó: Tóth András polgármester 
 
Tóth András 
Korábbi napirendi pont keretében az SZMSZ-ben meghatároztunk 3 alpolgármestert. 
Javaslatot teszek az alábbi személyekre az alpolgármesterek vonatkozásában Juhász Istvánné, 
Kovács Sándor, Puskás László. A javaslatról titkos szavazást kérek. Ennek lebonyolításáról az 
Ügyrendi Bizottságnak kell gondoskodnia.   
 
Belméné Szabó Ildikó 
A titkos szavazás menetét ismerteti.  
 
Juhász Istvánné, Puskás László, Kovács Sándor bejelenti érintettségét.  
 
Tóth András 
A titkos szavazás idejére szünetet rendelek el.  
 
S Z Ü N  E T 
 
Tóth András 
A képviselı-testületi ülést továbbfolytatjuk. Megkérem Szabóné Belme Ildikót, hogy 
ismertesse a titkos szavazás eredményét.  
 
Szabóné Belme Ildikó 
Juhász Istvánné 13 igen szavazatot, 5 ellenszavazatot kapott.  
Kovács Sándor szintén 13 igen szavazatot, 5 ellenszavazatot kapott.  
Puskás  László 13 igen szavazatot, 5 ellenszavazatot kapott.  
 
Tóth András 
Megállapítom, hogy a titkos szavazás eredménye alapján Juhász Istvánnét, Kovács Sándort, 
és Puskás Lászlót a képviselı-testület alpolgármesterré választotta.  
 
9./ napirendi pont megtárgyalása  
9./ Alpolgármester(ek) eskütétele 
     Az esküt veszi: Tóth András polgármester  
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a) Tóth András polgármester felkéri az alpolgármestereket, hogy az esküt tegyék meg. 
 
 b) Tóth András polgármester elıolvassa az eskü szövegét.  
 
c) az alpolgármesterek esküt tesznek.  
 
Tóth András polgármester a megbízóleveleket átadja. 
 
10. napirendi pont megtárgyalása 
10./ Alpolgármester(ek) tiszteletdíjának megállapítása 
       (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
       Elıadó: Tóth András polgármester 
 
Tóth András  
Mindhárom alpolgármester esetében az alpolgármester javadalmazása nem érheti el a 
polgármester javadalmazását. Tekintettel az elıbbiekre, mindhárom alpolgármester esetében 
javasolom tiszteletdíja 200.000.-Ft összegben megállapítani, költségátalányát illetménye 20 
%-ában állapítsa meg, mely összegszerően 40.000 Ft/hó.  
  
A napirendi ponttal kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel, vélemény? 
 
Juhász Istvánné, Kovács Sándor, Puskás László alpolgármesterek bejelentik érintettségüket.  
 
Tóth András 
Külön szavazunk mind a három alpolgármester esetében. Ki az, aki elfogadja Juhász Istvánné 
illetményérıl szóló határozat-tervezetet? 
 
A képviselı-testület a határozat-tervezetet 14 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 4 
tartózkodással elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

 
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISEL İ-TESTÜLETÉNEK 

 
150/2006. (X. 12.) számú 

 
h a t á r o z a t a 

 
Juhász Istvánné alpolgármester illetményének megállapítására 

 
A KÉPVISEL İ-TESTÜLET 
 
a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseirıl és az önkormányzati képviselık 
tiszteletdíjáról szóló módosított 1994. évi LXIV. törvény 3. §. (5) bekezdésében foglaltak 
szerint 2006. október 12. napjától Juhász Istvánné foglalkoztatási jogviszonyban álló 
alpolgármester illetményét bruttó 200.000 Ft/hó összegben, költségátalányát illetménye 20 %-
ában állapítja meg, mely összegszerően 40.000 Ft/hó   
  

       Határidı: folyamatos  
Felelıs:   jegyzı 

Tóth András 
Ki az, aki Kovács Sándor József illetményérıl szóló határozat-tervezetet elfogadja? 
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A képviselı-testület a  határozat-tervezetet 12 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 6 
tartózkodással elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISEL İ-TESTÜLETÉNEK 
 

151/2006. (X. 12.) számú 
 

h a t á r o z a t a 
 

Kovács Sándor József alpolgármester illetményének megállapítására 
 
A KÉPVISEL İ-TESTÜLET 
 
a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseirıl és az önkormányzati képviselık 
tiszteletdíjáról szóló módosított 1994. évi LXIV. törvény 3. §. (5) bekezdésében foglaltak 
szerint 2006. október 12. napjától Kovács Sándor József foglalkoztatási jogviszonyban álló 
alpolgármester illetményét bruttó 200.000 Ft/hó összegben, költségátalányát illetménye 20 %-
ában állapítja meg, mely összegszerően 40.000 Ft/hó   
  

       Határidı: folyamatos  
Felelıs:   jegyzı 

 
Tóth András 
Ki az, aki Puskás László alpolgármester illetményérıl szóló határozat-tervezetet elfogadja? 
 
A képviselı-testület a határozat-tervezetet 13 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 5 
tartózkodással elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISEL İ-TESTÜLETÉNEK 
 

152/2006. (X. 12.) számú 
 

h a t á r o z a t a 
 

Puskás László alpolgármester illetményének megállapítására 
 
A KÉPVISEL İ-TESTÜLET 
 
a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseirıl és az önkormányzati képviselık 
tiszteletdíjáról szóló módosított 1994. évi LXIV. törvény 3. §. (5) bekezdésében foglaltak 
szerint 2006. október 12. napjától Puskás László foglalkoztatási jogviszonyban álló 
alpolgármester illetményét bruttó 200.000 Ft/hó összegben, költségátalányát illetménye 20 %-
ában állapítja meg, mely összegszerően 40.000 Ft/hó   
 

       Határidı: folyamatos  
Felelıs: jegyzı 
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11. napirendi pont megtárgyalása 
11./ Elıterjesztés a helyi önkormányzati képviselık és bizottsági tagok tiszteletdíjáról    
       (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
       Elıadó: Tóth András polgármester 
 
Tóth András 
A napirendi ponttal kapcsolatban annyi a kiegészítésem, hogy ennek a lényege, hogy 
lehetıség van az illetményalap 2,2 szeresében –maximum- meghatározni az 
alapilletményeket.  A képviselınek bizottsági tagság esetén plusz 45 %-ban van lehetıség, 
bizottság elnöke esetén 90 %-ban javasolom a tiszteletdíj megállapítását. Bizottsági tag 
tiszteletdíja az alaptiszteletdíj 45 %-a. Ennek alapján az alapilletményt javasolom 60.000.-Ft-
ban meghatározni. A jelenleg hatályos rendelet nem felel meg a törvényi elıírásnak, ezért a 3. 
§-ban 25 %-ban javasolom meghatározni az illetmény megvonását, ha a képviselı, vagy 
bizottsági tag a hiányzást nem igazolja. A korábbihoz hasonlóan az igazolásokkal kapcsolatos 
rendelkezés nem változott.  
 
Kérdés, észrevétel, vélemény van-e a napirendi ponttal kapcsolatban? 
 
Ki az, aki elfogadja a rendelet-tervezetet? 
 
A képviselı-testület a rendelet-tervezetet 18 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül egyhangúlag elfogadta és az alábbi rendeletet alkotta meg: 

 
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISEL İ-TESTÜLETÉNEK 

 
19/2006. (X. 13.) VKT 

 
r e n d e l e t e 

          
a helyi önkormányzati képviselık és bizottsági tagok tiszteletdíjáról 

  
Újfehértó Város Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Tv. 20. §-
ában valamint a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseirıl és az önkormányzati 
képviselık tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. Tv. 17. §. kapott felhatalmazás alapján az 
önkormányzati képviselık, és bizottságok tagjainak tiszteletdíjáról a következı rendeletet 
alkotja. 

1. § 
 
A rendelet hatálya kiterjed a települési képviselıkre, a bizottságok elnökeire és tagjaira. 
 

2. § 
 

(1) A települési képviselı munkájáért tiszteletdíjra jogosult havonta (alapdíj), amelynek 
összege 60.000 Ft. 
(2) A képviselı bizottsági tag bizottsági munkájáért járó tiszteletdíja – több bizottsági tagság 
esetén is – 27.000 Ft-tal növekedik havonta. 
(3) A bizottsági elnökök tiszteletdíja  – több tisztség, bizottsági tagság esetén is –  54.000 Ft-
tal emelkedik havonta. 
(4) A bizottság nem képviselı tagja a bizottsági munkájáért tiszteletdíjra jogosult havonta, 
amelynek összege 27.000 Ft. 
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3. § 
 

(1) A tiszteletdíj 25 %-át a tárgyhónapra meg kell vonni azon képviselıtıl, bizottsági tagtól, 
aki az adott hónapban a képviselı-testület illetve bizottság ülésérıl illetve üléseirıl 
igazolatlanul távol marad. Távolmaradásának okát legkésıbb a bizottsági ülés napjáig a 
bizottság elnökének, a testületi ülés napjáig a polgármesternek szóban jelezheti, aki 
jegyzıkönyvbe diktálja az igazolatlanul hiányzók névsorát.  
(2) A tiszteletdíj elszámolásáról és tárgyhót követı hónapban történı kifizetésérıl a jegyzı 
gondoskodik. A kifizetés alapja az ülésekrıl készült jelenléti ív, illetve a távolmaradás okát 
tartalmazó igazolás.  

4. § 
 

Ezen rendelet 2006. október 01. napján lép hatályba. A tiszteletdíj mértékének változtatására 
vonatkozó javaslatokat minden év október 31-ig lehet kezdeményezni. E rendelet hatályba 
lépésével egyidejőleg hatályát veszti a 23/2003.(X. 31.) VKT rendelet. 
 
12. napirendi pont megtárgyalása 
12./ Elıterjesztés az SZMSZ átfogó módosításának elıkészítésére 
       (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
       Elıadó: Tóth András polgármester 
 
Tóth András  
Ahogyan azt jeleztem, a mai testületi ülésen az SZMSZ-ben a szervezeti struktúrát illetıen 
tettük meg a módosítást. Az elıterjesztésben felkérjük az Ügyrendi Bizottságot, hogy 
vizsgálja felül az SZMSZ-t, és a szükséges módosításokat terjessze a képviselı-testület elé 
november 30-áig.  
 
Ki az, aki elfogadja a határozat-tervezetet? 
 
A képviselı-testület a határozat-tervezetet 18 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül egyhangúlag elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 

 ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISEL İ-TESTÜLETÉNEK 
 

153/2006. (X. 12.) számú 
 

h a t á r o z a t a 
 

- Újfehértó Város Képviselı-testülete és szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról 
szóló többször módosított 20/2003. (VII. 09.) VKT számú rendelet 

átfogó módosításának elıkészítésérıl - 
 

A KÉPVISEL İ-TESTÜLET  
 
felkéri az Ügyrendi Bizottságot, hogy Újfehértó Város Képviselı-testülete és szervei 
Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló többször módosított 20/2003. (VII. 09.) VKT 
számú rendeletet vizsgálja felül és az átfogó módosítással kapcsolatos javaslatot - a rendelet 
egységes szerkezetbe foglalásával együtt - terjessze a képviselı-testület elé 2006. november 
30-ig.                                                 Felelıs: Ügyrendi Bizottság  

                Határidı: 2006. november 30. 
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Egyebek 
 
Tóth András 
Szeretném bejelenteni, hogy a közmeghallgatás idejét november 23-án csütörtök 17 órától 
hirdetem meg. Továbbá jelezni szeretném, hogy minden hónap utolsó hetének csütörtöki 
napján lenne a soros képviselı-testületi ülés. Szeretnék rendszerességet, kiszámíthatóságot 
biztosítani ezzel kapcsolatosan. A másik dolog, hogy szeretnék mindenkit az október 23-ai 
ünnepségre invitálni.   
 
Kérdés, észrevétel van-e a napirendi pont kapcsán? 
 
Mivel egyéb kérdés, észrevétel, vélemény nem hangzott el, Tóth András polgármester az 
alakuló nyilvános ülést 19 óra 10 perckor bezárta. 
 
 

K. m. f.  
 
 
Tóth András              dr. Mátyás B. Szabolcs   
polgármester             j e g y z ı 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


