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J E G Y Z Õ K Ö N Y V  
 

Készült: Újfehértó Város Képviselı-testületének 2006. november 23-án (csütörtök) a 
Tehnológiai Inkubátorház Dísztermében megtartott 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. Mátyás B. Szabolcs jegyzı, Dr. Szőcs Andrea mb. 
aljegyzı, Iványi Istvánné pénzügyi osztályvezetı, Telepóczki Miklós építésügyi 
osztályvezetı, Dr. Lakatos Péter, Hosszú József, Dr. Egyed Adrienn, Györkiné Csapó 
Gabriella,  Köllı András városi fıépítész, meghívott intézményvezetık 
 
A Polgármesteri Hivatal részérıl jelen van: Pincés Mihályné jegyzıkönyvvezetı 
 
Tóth András polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a megválasztott 18 fı 
képviselıbıl 17 fı jelen van, így a képviselı-testület határozatképes.  
 
Tóth András  
Javasolom, hogy az írásos napirendi pontokban szereplı 3.  napirendi pontot ne tárgyaljuk 
most, ugyanis a Parlament elıtt van  ennek a törvényi hátterét biztosító törvényjavaslat, illetve 
szintén a Parlament elıtt  van egy módosító csomag, amit szintén érdemes lenne bevárni és a 
decemberi testületi ülésen együtt egy szociális csomagot kezelnénk késıbb, egy késıbbi 
idıpontban, a 4-7. elıterjesztıként jegyzı úr szerepel, ennek az elıterjesztıje én vagyok, 
valamint javasolom, hogy az utolsó napirendi pont elıtt még egy napirendi pontot 
tárgyaljunk, ami pályázat benyújtása. Ezekkel a módosításokkal javasolom elfogadni a 
napirendet. Van-e ezzel kapcsolatban észrevétel? 
 
Ricska Zsolt 
Javasolom hogy a 4. napirendi pontot ne tárgyaljuk, hanem a következın azért, mert sem az 
elıterjesztésben, sem az akkor általam kért díjkalkulációban nem látjuk, hogy mitıl csökken, 
mi alapján számolták ki. Természetesen nem azon vagyunk, hogy ne csökkenjen. Ez egy 
átmeneti idıszakra szól, Január 1-tıl lépne ez hatályos. Ha ezt a döntést a következı testületi 
ülésen hoznánk meg, akkor már jobban lehetne látni, hogy mennyivel csökken, mivel 
kalkulálhat a következı évben a szemétszállítás díja.  
 
Tóth András 
Nem látom akadályát, hogy ezt most tárgyaljuk. Egy strukturális átszervezés, átrendezés lesz 
amire javaslatot fogok tenni a szemétszállítással kapcsolatban Újfehérón. Ennek egy 
gyakorlati igazítását tervezem bevezetni.  Ez egy hosszabb elıkészítést igényel, mind a 



hivatal, mind  a KHT részérıl. A következı év közepére le tudom tenni a javaslatot. Ezt 
megelızıen ehhez meg kell tenni a szükséges lépéseket a képviselı-testületnek. A  mostani 
döntéshez szükséges információk megvannak javasolom hogy tárgyalja a testület. Ha egyéb 
észrevétel nincs, kérdezem, hogy ki az, aki Ricska Zsolt módosító javaslatát elfogadja azzal 
kapcsolatban, hogy a meghívóban szereplı 4. napirendi pontot ne tárgyaljuk most? 
 
A képviselı-testület a javaslatot 4 igen szavazattal, 12 ellenszavazattal, 1 tartózkodással nem 
fogadta el. 
 
Tóth András 
Ki az, aki az általam elıterjesztett módosítássokkal együtt elfogadja a napirendi javaslatot? 
 
A képviselı-testület a módosítással együtt 17 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül elfogadta és az alábbi napirendet állapította meg:  
 

Napirendi javaslat 
 

1./ a) Tájékoztató a legutóbbi testületi ülés óta történt eseményekrıl, tárgyalásokról 
          Száma:14-208/2006.   
          (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
          Elıadó: Tóth András polgármester 
 
     b) Elıterjesztés a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról 
         Száma: 14-207/2006. 
         (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
         Elıadó: Tóth András polgármester 
 
     c) Tájékoztató egyes fontosabb jogszabályokról 
          Száma: 14-196/2006. 
          (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
          Elıadó: dr. Mátyás B. Szabolcs jegyzı 
 

d) Ismertetés az átruházott hatáskörben hozott döntésekrıl 
         (Szóbeli elıterjesztés alapján ) 
         Elıadó: Tóth András polgármester és az átruházott hatáskört  
                       gyakorló bizottságok elnökei 
 
2./ Elıterjesztés a 2006. évi költségvetés rendelet I-III. negyedévi végrehatásáról    
      Száma:14-200/2006. 
     (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
      Elıadó: Tóth András polgármester 
 
3./ Elıterjesztés a települési szilárd- és folyékony hulladék győjtése, szállítása és a kijelölt  
     ártalmatlanító helyen való lerakása díjának megállapításáról szóló helyi rendelet  
     megalkotására 
     Száma:14-217/2006. 
     (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
     Elıadó: Tóth András polgármester 
 
 



4./ Elıterjesztés a menetrendszerinti helyi autóbusz közlekedési díjának, valamint  
     alkalmazási feltételeinek megállapítására  
     Száma:14-214/2006 
     (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
      Elıadó: Tóth András polgármester 
 
5./ Elıterjesztés a helyi önszervezıdı közösségek pénzügyi támogatásának rendjérıl 
     Száma:14-210/2006 
     (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
      Elıadó: Tóth András polgármester  
 
6./ Elıterjesztés a közüzemi vízmőbıl szolgáltatott ivóvízért, illetıleg a közüzemi csatornamő  
      használatáért fizetendı legmagasabb hatósági díjak megállapításáról, a díjalkalmazás  
      feltételeirıl és a közmőves ivóvízellátás, szennyvízelvezetés helyi szabályairól szóló        
      módosított 23/2004.(XII. 10.) VKT rendelet módosítására 
      Száma:14-222/2006 
      (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
      Elıadó: Tóth András polgármester  
 
7./ Elıterjesztés Közbeszerzési Szabályzat elfogadásáról    
      Száma:14-197/2006. 
     (Írásbeli elıterjesztés alapján)  
      Elıadó: Tóth András polgármester 
 
8./ Elıterjesztés a kiemelkedı társadalmi jelentıséggel bíró civilszervezetek 2007. évi  
     támogatásáról    
      Száma:14-203/2006. 
     (Írásbeli elıterjesztés alapján)  
      Elıadó: Tóth András polgármester 
 
 9./ Elıterjesztés önkormányzati tulajdonban lévı mezıgazdasági földingatlanok bérleti  
      díjáról    
      Száma:14-125/2006. 
     (Írásbeli elıterjesztés alapján)  
      Elıadó: Tóth András polgármester 
 
10./ Elıterjesztés Antal Sándorné tulajdonát képezı 042/26 hrsz-ú és az önkormányzati    
       tulajdonú 1504 hrsz-ú ingatlanok cseréjérıl 
       Száma:14-195/2006.   
       (Szóbeli elıterjesztés alapján) 
       Elıadó: Tóth András polgármester 
 
11./ Elıterjesztés az önkormányzat Eu-s fejlesztési pályázataihoz felvett hitel lejárati  
       határidejének hosszabbítására 
       Száma:14-192/2006. 
       (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
       Elıadó: Tóth András polgármester 
 
 
 



12./ Elıterjesztés folyószámla hitelkeret igénybevételérıl 
        Száma:14-199/2006. 
       (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
        Elıadó: Tóth András polgármester 
 
13./ Elıterjesztés a 100/2006. (VI. 20.) számú határozat visszavonásáról 
        Száma:14-202/2006. 
       (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
        Elıadó: Tóth András polgármester 
 
14./ Elıterjesztés a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának a NYÍRSÉGVÍZ- 
        Zrt-ben lévı szavazatelsıbbségi részvény átvételének támogatásáról 
        Száma:14-201/2006. 
       (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
        Elıadó: Tóth András polgármester 
 
15./ Elıterjesztés az önkormányzati havi lap nyomtatott kiadásának az elıkészítése, nyomdai  
       elıállítása, valamint terjesztése tárgyában 2005. április 1-jén létrejött megbízási szerzıdés  
       felmondására, önkormányzati lap alapító okiratának módosítására, egyszerő  
       közbeszerzési eljárás megindítására 
       Száma:14-206/2006. 
       (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
       Elıadó: Tóth András polgármester 
 
16./ Elıterjesztés a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási  
       Társulásban való képviseletrıl 
       Száma:14-209/2006. 
       (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
        Elıadó: Tóth András polgármester 
 
17./ Elıterjesztés a Városüzemeltetési Kht. tisztségviselıi juttatásainak megállapításáról 
        Száma:14-211/2006. 
       (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
        Elıadó: Tóth András polgármester 
 
18./ Elıterjesztés az INNO INVEST Befektetési Kft-vel 2006. július 4-én megkötött adás- 
       vételi szerzıdés módosítására   
       Száma:14-204/2006. 
       (Írásbeli elıterjesztés alapján)  
       Elıadó: Tóth András polgármester 
 
19./ Elıterjesztés a köztisztviselık teljesítményértékelésének alapját képezı kiemelt célokról    
       Száma:14-198/2006. 
       (Írásbeli elıterjesztés alapján)  
       Elıadó: dr. Mátyás B. Szabolcs jegyzı 
 
20./ Elıterjesztés az önkormányzat 2007. évi belsı ellenırzési tervének jóváhagyására   
       Száma:14-214/2006. 
       (Írásbeli elıterjesztés alapján)  
       Elıadó: Tóth András polgármester 



21./ Elıterjesztés közterület elnevezésérıl   
       Száma:14-216/2006. 
       (Írásbeli elıterjesztés alapján)  
       Elıadó: Tóth András polgármester 
 
22./ Elıterjesztés Újfehértó Város rendezési tervének módosításához szükséges – a tervezési  
       területekre vonatkozó – településfejlesztési koncepció kiegészítésére 
       Száma:14-223/2006. 
       (Írásbeli elıterjesztés alapján)  
       Elıadó: Tóth András polgármester 
 
23./ Elıterjesztés Újfehértó Város egészségügyi alapellátásának tapasztalatairól 
       Száma:14-193/2006.  
       (Írásbeli elıterjesztés alapján)    
       Elıadó: Tóth András polgármester 
 
24./ Elıterjesztés Újfehértó Város verseny- és tömegsportjának helyzetérıl 
       Száma:14-194/2006.  
       (Írásbeli elıterjesztés alapján)    
       Elıadó: Tóth András polgármester 
 
25./ Beszámoló a Városi Könyvtár és Mővelıdési Központ 2006. évi tevékenységérıl 
       Száma:14-187/2006.  
       (Írásbeli elıterjesztés alapján)    
       Elıadó: Tóth András polgármester 
 
26./ Beszámoló a Városi Múzeum 2006. évi tevékenységérıl 
       Száma:14-188/2006.  
       (Írásbeli elıterjesztés alapján)    
       Elıadó: Tóth András polgármester 
 
27./ Beszámoló a Köztestületi Tőzoltóság 2006. évi munkájáról 
       Száma:14-189/2006.  
       (Írásbeli elıterjesztés alapján)    
       Elıadó: Tóth András polgármester 
 
28./ Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2006. évi munkájáról  
       Száma: 14-205/2006. 
       (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
       Elıadó: Dr. Mátyás B. Szabolcs jegyzı 
 
29./ Elıterjesztés a Buszmegállók, a kultúrált várakozás feltételeinek megteremtése  
       Újfehértón”címő pályázat benyújtásáról 
       Száma: 14-223/2006.  
       (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
       Elıadó: Tóth András polgármester 
 
30. Közérdekő bejelentések, javaslatok 
 
 



1. napirendi pont megtárgyalása 
1./ a) Tájékoztató a legutóbbi testületi ülés óta történt eseményekrıl, tárgyalásokról 
          Száma:14-208/2006.   
          (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
          Elıadó: Tóth András polgármester 
 
Tóth András 
Ezen a héten folytattam tárgyalást a NYÍRSÉGVÍZ Rt. szennyvízágazatának szakembereivel, 
egy újabb szakasz bekötésének lehetıségérıl, ehhez kérik a hivatal és a testület jóváhagyását. 
A megyei szilárdhulladék-rendszer Társulási ülésén vettem részt, ahol egy beszámolót 
kaptunk, hogy hogy áll a társulás és milyen lehetıség lesz a közeljövıben. Ennyi 
kiegészítésem van az anyaghoz. 
 
Kérdés, észrevétel van-e? 
 
Tóth János 
A fizikoterápia—kislabor, valamint a cukorbetegek ellátásával kapcsolatban mi a fejlemény?  
Hogy áll a mentıállomás állapota? A Frühwald Kft.-vel kapcsolatban milyen együttmőködési 
lehetıséget ajánlottak? 
  
Ricska Zsolt 
Javaslatom, hogy támogassa, hogy a következıkben a három alpolgármester egy hasonló 
jellegő beszámolót tegyen le a testületi ülésre. Mindenki kíváncsi, hogy milyen tárgyalásokat 
folytattak. Elıfordult, hogy a Pénzügyi Bizottság ülésen, a város vezetés nem volt 
képviseltetve. A három fıállású alpolgármester nem volt jelen. Ez így nem helyes.  
 
Szilágyi Antalné 
Az együttmőködési lehetıségek vonatkozásában milyen lehetıséget lát polgármester Úr. 
 
Tóth András 
Ennek a programnak a jelentıs része a szokásos tisztelgı látogatás, van egy operatív része, 
amit fel lehet használni a város jövıjére való tekintettel. A kórház vezetıjének látogatásánál 
erre nem tértünk ki, amit kérdezett Tóth János képviselı Úr, inkább a járó-beteg ellátással 
kapcsolatban ajánlotta fel a fıorvos Asszony a közremőködését. A beszámolóban a kombinált 
szociális programra tértünk ki, fıleg a cukorbetegek ellátásával, ennek a megoldásán 
dolgozunk, a feltételeinek kidolgozásán dolgozunk, a mentıállomással kapcsolatban 15-én 
kezdıdött meg a mőszaki átadás, ennek a teljes mőszaki átadása meg fog történni. A 
Frühwalddal az együttmőködés lehetıséget keressük. A kedvezményeket, amit más nagy 
partnerek megkapnak megadjuk nekik is. Ricska képviselınek a javaslatát támogatom, ott 
vitatkozom, hogy a hivatal munkatársainak részére felhatalmazást adtam, hogy a szükséges 
információkat a bizottságok rendelkezésére bocsássák. Az elıterjesztést úgy készítem el, hogy 
végleges formája legyen, a bizottságoknak az a kompetenciája, hogy a saját véleményét hozzá 
tegye. Szilágyinénak a válaszom, hogy Szunai Miklós egy nagy vállalkozó, aki újfehértóról 
elszármazott. Ingatlanprojektekben dolgozik. Kértem, hogy „kis morzsákat biztosítson” 
Újfehértónak is.  
 
Kérdés, észrevétel, vélemény van-e még? Ki az, aki a tájékoztatást tudomásul veszi? 
 
A képviselı-testület a tájékoztatót 17 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül  
tudomásul vette. 



     
 b) Elıterjesztés a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról 
      Száma: 14-207/2006. 
      (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
      Elıadó: Tóth András polgármester 
 
Tóth András 
Szóbeli kiegészítésem nincs, kérdés van-e? 
 
Ricska Zsolt 
Az elızı testületi ülésen a KHT-val kapcsolatos döntésekrıl továbbra is törvényesnek tartja-e 
az ott meghozott döntéseket polgármester úr?? 
 
Tóth András 
Igen továbbra is törvényesnek tartom. 
 
Ki az, aki a tájékoztatót tudomásul veszi? 
 
A képviselı-testület a tájékoztatót 17 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül  
tudomásul vette. 
      
c) Tájékoztató egyes fontosabb jogszabályokról 
          Száma: 14-196/2006. 
          (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
          Elıadó: dr. Mátyás B. Szabolcs jegyzı 
 
Tóth András 
Jegyzı Úr jelezte, hogy szóbeli kiegészítése nincs. Kérdés van-e? 
Ha nincs ezzel kapcsolatosan formális szavazást nem kell tartani. 
 
d) Ismertetés az átruházott hatáskörben hozott döntésekrıl 
    (Szóbeli elıterjesztés alapján ) 
     Elıadó: Tóth András polgármester és az átruházott hatáskört  
                    gyakorló bizottságok elnökei 
 

Gyermánné Szabó Katalin 
A Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága az alábbi határozatokat hozta 2006. X. 01-tıl 2006. 
XI. 22-ig: 57 átmeneti segélyt megállapító, elutasító 7 db, temetési segély megállapító 13 
db, elutasító 1 db, rendkívüli gyermekvédelmi támogatás megállapító 58 db, elutasító 3 
db, eljárást megszüntetı 1 db, ápolási díj megállapító 17 db, megszüntetı 9 db, 
lakásfenntartási támogatás megállapító 132 db, megszüntetı 5 db, elutasító 85 db, 
idıskorúak járadéka esetében megszüntetı 1 db határozat született.  A Társadalmi 
Kapcsolatok Bizottsága a Játékvár SzMSZ-ét, és a Szakmai Programját véleményezte. A 
törvényesség ellenırzése után a polgármesternek aláírásra javasolta a bizottság.  

 
Tóth András 
A saját hatáskörben hozott döntések 2006. X. 01-tıl 2006. XI. 22-ig a következık: 
polgármesteri azonnali átmeneti segélyt megállapító 2 db, rendszeres szociális segély 
megállapító 22 db, megszüntetı 9 db, elutasító 2 db, helyi közlekedési támogatás 
megállapító 83 db (buszbérlet). Ezen kívül polgármesteri hatáskörben az alpolgármesterek 



feladatát határoztam meg.  
 

Nagy Sándor 
A Pénzügyi Bizottság saját ügyrendjérıl, a bizottság elnök helyettesének és jegyzıkönyv, 
hitelesítıjének személyérıl, valamint az 55 lakásban megüresedett lakásokra beérkezett 
pályázatokat véleményezte, 4 igen 4 tartózkodás mellett nem alakított ki állásfoglalást. Ezt 
követıen átalakult számvizsgáló bizottsággá, és megtárgyalta és elfogadta a társasházi 
képviselı elmúlt idıszakról készített beszámolóját.  

 
Tóth András 
Ki az, aki a tájékoztatást elfogadja?  
 
A képviselı-testület a tájékoztatást 17 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül egyhangúlag elfogadta.  

 
2. napirendi pont megtárgyalása 
2./ Elıterjesztés a 2006. évi költségvetés rendelet I-III. negyedévi végrehatásáról    

      Száma:14-200/2006. 
      (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
       Elıadó: Tóth András polgármester 
 

Tóth András 
Korrekció a részemrıl annyi, hogy a 2. számú melléklet, a Mérleg, ami az egy kötött idı 
ez  IX. hó 30.-ra szól. A bizottsági véleményt kérem.  
 
Gyermánné Szabó Katalin 
A Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága 8 igen szavazattal tudomásul vette. 
 
Nagy Sándor 
A Pénzügyi Bizottság a könyvvizsgálói véleményt még nem kapta meg, de kaptunk 
információt, így 8 igen szavazattal tudomásul vételre javasolta. 
 
Szabóné Belme Ildikó 
Az Ügyrendi Bizottság 7 igen szavazattal tudomásul vételre javasolta. 
 
Tóth András 
Kérdések, vélemények következnek. 
 
Tóth János 
Egy idıpontot kérek, hogy a képviselıi keret mikor lesz felhasználható? 
 
Tóth András 
A lényegesebb korábbi kötelezettségeinket, amit már korábban ki kellett volna fizetni, 
ezeket igyekszünk teljesíteni, megteremteni a forrást, a mőködéshez szükséges kiadásokat 
kell elıbb fizetni. A napirendi pont vitáját lezárom. 
 
Ki az, aki tudomásul veszi a tájékoztatót? 
 
A képviselı-testület a tájékoztatót 17 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
egyhangúlag tudomásul vette. 



 
3. napirendi pont megtárgyalása 
3./ Elıterjesztés a települési szilárd- és folyékony hulladék győjtése, szállítása és a kijelölt  
     ártalmatlanító helyen való lerakása díjának megállapításáról  
     Száma:14-217/2006 
     (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
      Elıadó: Tóth András polgármester 
 
Tóth András 
Érdemi változás a rendeletben, hogy a 2. § a) pont meghatározott díj csökkentése. Az 
indok, hogy ténylegesen vannak tartalékok, ezt alátámasztja a díjkalkuláció, ami a testület 
elıtt van. Igen jelentıs díjhátralék halmozódott föl, ezzel a javaslattal szeretnék egyfajta 
fizetési morált is elérni a lakosság. Ösztönözni a lakosságot a díjfizetésre. Ezzel 
kapcsolatban több intézkedést is tett  a Kht vezetése. Nem volt korrekt a nyilvántartás 
arról, hogy melyik háztartás mennyivel tartozik, ennek a rendbetétele folyamatos, ez kell 
ahhoz, hogy kihez milyen kéréssel fordul. A csekkes befizetést is lehetıvé teszi a közel 
jövıben tájékoztatni fogjuk a közel jövıben a lakosságot. Azon túlmenıen, hogy 
költségtakarékosság is elérhetı, megengedhetetlen, hogy ilyen díjhátralék halmozódjon 
fel. A bizottsági véleményt kérem.  
 
Szabóné Belme Ildikó 
Az Ügyrendi Bizottság továbbtárgyalásra javasolta.  
 
Nagy Sándor 
A Pénzügyi Bizottság  6 igen 2 nem szavazattal megtárgyalásra javasolta. 
 
Tóth András 
Kérdés van-e? 
 
Juhász Istvánné 
A díjcsökkentés érinti-e a vállalkozások által fizetett díjat?  
 
Tóth András 
A 2. § 2.a) pontban. amit érint a módosítás, ez fel is van tüntetve.  
 
Nagy József 
A kiosztott díjkalkuláció egy ingatlanra és kukára van kivetítve, az anyagban kettırıl van 
szó, melyik az igaz? 
 
Tóth András 
Feltételezem igazodik a rendelet szövegéhez a díjkalkuláció. 
 
Puhola Józsefné 
Kérhetik-e a rászorultak a kedvezményt a továbbiakban? 
 
 
 
 
Tóth András 
Jelenleg 3 rendelet szabályozza a hulladékkal kapcsolatos témakört. Mindenképpen egy 



komplex átfogó, átalakító csomagot kívánok a képviselı-testület elé terjeszteni a 
késıbbiekben. Addig ezekkel a rendeletekkel kell, hogy a testület megoldja ezt. Ez egy 
hosszabb elıkészítés, erre most még nem volt lehetıség.  
 
Nagy Sándor 
Mi is szeretnék díjat csökkenteni, de nem ilyen formában, a díjkalkuláció 1 db 120 literes 
kukára vonatkozik. Az elsıdleges baj az, hogy csak azért, mert valaki megígér valamit a 
választási kampányban és azt végig akarja vinni szakmailag megalapozatlanul, ezt 
rendkívül veszélyesnek tartjuk. Ez csak egy átmeneti állapot. Ez a számítás, ami elıttünk 
van, ez nem mutat semmit. 
 
Tóth András 
Az mennyire volt megalapozott díjkalkuláció, amit korábban kaptunk a Kht-tıl? A 
meglévı rendszert minimalizálni kell. Ezt a célt fogalmazom meg. Nem azt jelenti, hogy a 
hulladékátrakó be fog zárni. Ha a lakosság javára válik ez az átmeneti idıszak, akkor ezt a 
magatartást követni kell, ha még átmenetileg is.  
 
Tóth János 
Egyetértek azzal, hogy elszállítási tömeg ellenértékével. A lakosságot ösztönözni kell a 
szemét szelektálásra. A hulladék nagy érték. Az elıterjesztést támogatom.  
 
Ricska Zsolt 
Amikor ez a korábbi jelentıs emelés megtörtént, valamilyen kedvezmény járt. Mindenki 
kapott valamilyen kedvezményt, aztán a kedvezményezettek köre szőkült. Elıfordul egy 
olyan helyzet, hogy ezt nem lehet tartani. Kíváncsian várjuk, hogy hogyan lehet ezt a 
késıbbiekben kezelni.  
 
Kovács Sándor 
Remélem, hogy nem politikai döntés, hanem szakmai döntés lesz. A szemetünk nagy 
része a határon köt ki, nem számolunk azzal, hogy mennyi hulladékot égetünk el, 
mőanyagot, stb.,  Ezeket is vegyük figyelembe. 
 
Tóth András 
Azt az álláspontot képviselem most is ezzel kapcsolatban, amit korábban. 
 
Puhola Józsefné 
Ezek a díjkedvezmények  nem mindig azokhoz mentek, sok embert én kértem hogy adja, 
be a kérelmét, aki ráutalt volt. Azt támogatom, hogy a mennyiség alapján határozzák meg 
a díjtételt. 
 
Kovács Sándor 
A Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás rendszere digitálisan fogja mérni 
mindenkinek a saját szemetét. A szelektív hulladékgyőjtéssel egyetértek. 
 
Tóth András 
Ki az, aki a rendelet-tervezetet elfogadja? 
 
A képviselı-testület a rendelet-tervezetet 17 igenszavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül egyhangúlag elfogadta és az alábbi rendeletet alkotta meg: 
 



ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISEL İ-TESTÜLETÉNEK  
 

21/2006. (XI. 27.) VKT 
 

r e n d e l e t e  
 

a települési szilárd és folyékony hulladék győjtése, szállítása és kijelölt ártalmatlanító 
helyen való lerakása díjának megállapításáról  

 
A KÉPVISEL İ-TESTÜLET  
 
hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 23. §.-ában kapott felhatalmazás 
alapján az alábbi rendeletet alkotja: 

 
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

      1. § 
 

(1) A rendelet hatálya kiterjed Újfehértó Város közigazgatási területén a települési szilárd- és 
folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásokra. 
  
 A KÖZSZOLGÁLTATÁSOK DÍJA 

2. § 
 
(1) Újfehértó Város Képviselı-testülete a települési folyékony hulladék győjtésének, 

szállításának és kijelölt ártalmatlanító helyen való lerakásának és ártalmatlanításának díját 
az alábbiak szerint állapítja meg: 

a) Azon településrészek esetén ahol az ingatlanok elıtt a vezetékes 
szennyvízhálózat nincs kiépítve az alapszolgáltatás díja 600,-Ft/m3+ÁFA 

b) Azon településrészek esetén ahol az ingatlanok elıtt a szennyvízhálózat 
kiépített az alapszolgáltatás díja 930,-Ft/m3+ ÁFA 

c) Az a) és b) pontokban meghatározott szolgáltatási díjat 100,-Ft+ÁFA/m3 
összeggel kell kiegészíteni, 20 métert elérı csıösszeszerelés esetén, és minden 
további 20 méterenként + 100,-Ft/ÁFA/m3 összeget kell fizetni.  

d) Amennyiben az a) és b) pontokban meghatározott településrészeken a 
kiszállított szennyvíz mennyisége nem éri el a 3 m3-t  a + kiszállási díj 
mértéke  5 m3-es jármő esetében 1000,-Ft+ÁFA, 8 m3-es jármő esetében 
1.500,-Ft+ÁFA. 

 
(2) Újfehértó Város Képviselı-testülete a települési szilárd hulladék győjtésének, 

szállításának és kijelölt ártalmatlanító helyen lerakásának és ártalmatlanításának díját az 
alábbiak szerint állapítja meg: 

a) minden ingatlan tulajdonos részére a b) pontban meghatározottak kivételével, 
egységenként 2 db 120 literes szabványmérető szemétgyőjtı edényzetben 
elhelyezett hulladék elszállítása és ürítése esetén,- az alapszolgáltatás díja: 
10.000,-Ft+ÁFA/év/egység 

b) az a) pontban meghatározott alapszolgáltatáson felüli hulladék, a szolgáltató 
által forgalmazott, erre a célra rendszeresített mőanyag zsákban helyezhetı el, 
amelynek értéke 170,-Ft+ÁFA/db 



c) a szemétlerakóban közvetlenül is elhelyezhetı, a háztartásból származó 
elkülönítetten győjtött hulladék lerakásának díja: 6,-Ft+ÁFA/kg, 
komposztálható anyagok lerakásának díja 4,-Ft+ÁFA/kg. 

d) a közszolgáltatás alá nem tartozó hulladékok egyszeri elszállításának díja 
7.000,-Ft+ÁFA/3m3, 10.000,-Ft+ÁFA/6 m3 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 
3. § 

E rendelet 2007. január 1. napján lép hatályba, ezzel egyidejőleg hatályát veszti 26/2004. 
(XII.10.) VKT rendelet, valamint a 25/2005. (XII.15.) VKT rendelet 8.§-a. 

 
4. napirendi pont megtárgyalása 
4./ Elıterjesztés a menetrendszerinti helyi autóbusz közlekedési díjának, valamint  
     alkalmazási feltételeinek megállapítására 
     Száma:14-214/2006 
     (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
      Elıadó: Tóth András polgármester 
 
Tóth András 
A rendelet-tervezetben a legkisebb mértékő díjtételt javasolom elfogadni. Felvettem a 
kapcsolatot a Szabolcs Volán vezetésével azzal kapcsolatban, hogy a helyközi járatokat ne a 
Fı térig, hanem hosszabbítsák meg a járatok útvonalát a temetıig, azzal a helyi járat egyik 
útvonalát meg lehetne szüntetni.  Javaslatot tettem arra, hogy azokon a járatokon, ahol nagyon 
kevés az utazók száma, próbáljanak meg alternatív javaslatokat tenni, olyan jármővek 
beállítása, ahol a fogyasztás kisebb, ettıl nem zárkóztak el. A bizottsági véleményt kérem. 
 
Nagy Sándor 
A Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolta. 
 
Szabóné Belme Ildikó 
Az Ügyrendi Bizottság elfogadásra javasolta. 

 
Tóth János 
Az autóbuszok mikor fognak megfiatalodni. A másik, hogy sajnos nem járnak le a 
Mályváskertig? 

 
Tóth András 
Tóth János kérdésével kapcsolatban a Szabolcs Volánnal ezzel kapcsolatban is voltak 
egyeztetések 
 
Makár Sándor Újfehértour ügyveztıje 
Minden egyes tarifa- tárgyalásnál felmerülnek az igények, keressük a lehetıséget. Az hogy a 
Szabolcs Volán ilyen mértékő jármőmegújítást tudott végrehajtani, az nem a viteldíjakból 
van, hanem, hogy a tulajdonosok, az APV Rt tıkejuttatásának eredménye, amit jármőcserére 
kellett fordítani. A jelenlegi bevételekbıl nehéz olyan bérleti konstrukciót találni, hogy 
kellıen fizetıképesek legyünk.  
 
 
Tóth András 
Van-e még egyéb. Ki az, aki elfogadja a rendelet-tervezetet? 
 



A képviselı-testület a rendelet-tervezetet 17 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül egyhangúlag elfogadta és az alábbi rendeletet alkotta meg: 

 
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISEL İ-TESTÜLETÉNEK  

 
22/2006. (XI. 27.) VKT 

 
r e n d e l e t e  

 
a menetrendszerinti helyi  autóbusz-közlekedés díjának, valamint  

alkalmazási feltételeinek megállapítására 
 

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. §. 
(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 108,-Ft/db. 
(1) A bérletérvényesség kezdete elıtt teljes áru, illetve a tárgyhó 15. napjáig történı 50 %-os bérlet 
visszavásárlásának kezelési díja 108,- Ft/db. 
(2) A kutyaszállítás díja azonos a jármőre érvényes vonaljegy árával. Kivételt képez a vakvezetı 
kutya, a rendırségi kutya, amelynek szállítása díjtalan. 
(3) 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.) 2.667,-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.) 1.917,-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.) 3.750,-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 648,-Ft bérletbemutatási díjat köteles fizetni.  
 

4. § 
 
(1) a) A menetjegy legmagasabb ára (db) 108,-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                     2.000,-Ft 
                    Egyvonalas havi bérlet egész hónapra/db                        1.333,-Ft 
                    Tanuló és nyugdíjas bérlet                                                  417,-Ft     
           
     A félhavi bérletek legmagasabb ára: 
                  b) Összvonalas félhavi bérlet /db                                        1.333,-Ft 
                      Egyvonalas félhavi bérlet /db                                             750,-Ft 
     
     Negyedéves tanuló és nyugdíjas bérletek/db                                   1.250,-Ft         
     Féléves tanuló és nyugdíjas bérletek ára/db                                     2.500,-Ft 
     Éves tanuló és nyugdíjas bérlet  Ft/év                                              5.000,-Ft  
 
A díjak, jegy és bérletárak az általános forgalmi adót nem tartalmazzák.           
 
(3) A megváltozott menetdíjakról szóló tájékoztató az autóbuszokon és megállókban kerül 
kifüggesztésre. 
 
 

5.§. 
 
E rendelet 2007. január 01. napján lép hatályba. E rendelet hatálybalépésével egyidejőleg a 
menetrendszerinti helyi autóbusz-közlekedés díjának valamint alkalmazási feltételeinek 
megállapításáról szóló 14/2006.(VIII.14.) VKT rendelet hatályát veszti.  
 
5. napirendi pont megtárgyalása 
5./ Elıterjesztés a helyi önszervezıdı közösségek pénzügyi támogatásának rendjérıl 
     Száma:14-210/2006 
     (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
      Elıadó: Tóth András polgármester  
 
Tóth András 
Szóbeli kiegészítésem, hogy alapvetıen, van néhány civil szervezet aki, a célok 
megvalósítását kizárólag a támogatással kívánja megvalósítani. Ezzel a rendelet-tervezettel  
szeretném azt elérni, hogy ösztönözzük a szervezeteket, hogy nagyobb szintő pályázati 
forrásra nyújtsanak be pályázatot. Beépítettünk döntési idıkorlátokat itt is. A bizottsági 
véleményt kérem.  
 
Szabóné Belme Ildikó 
Az Ügyrendi Bizottság az elıterjesztést 7 igen szavazattal továbbtárgyalásra javasolta. 
Gyermánné Szabó Katalin 
A Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága megtárgyalta és a mellékletével együtt elfogadásra 
javasolta.  
 



Nagy Sándor 
A Pénzügyi Bizottság az egyik legnagyobb vitát kiváltó napirendi pontként tárgyalta,  5 igen 2 
nem 1 tartózkodással javasolta megtárgyalásra és elfogadásra. 
 
Tóth András 
Kérem, hogy a 2. sz. melléklet szövegét függelékként kezeljük, olyan megfontolásból, hogy 
ez ha jogszabályi változás következik be, ezt ne kelljen testület elé hozni, ezt a jegyzı 
karbantartja. A másik a megállapodás-tervezetben tévesen fel van tüntetve a korábbi 
rendeletszám, mint hivatkozási szám. Kérdések? Vélemény? 
 
Ricska Zsolt 
Nem értettük, hogy miért költségvetési koncepció elfogadása elıtt tárgyaljuk ezt. Itt nem 
tudjuk, hogy hogyan kíván gazdálkodni. Hogyan javasolja a civiltámogatási rendszert,  
milyen formában képzeli el polgármester úr. Mennyit jelent ez a 30 %? 
 
Tóth András 
A költségvetési keretet akkor fogjuk meghatározni, amikor elfogadjuk a költségvetést. Ettıl 
függetlenül, jónak tartom a metódust, ahogyan mőködik ez a rendszer, de kívánok beépíteni 
olyan lehetıséget arra is, hogy magasabb szintő pályázatot is lehessen támogatni. A hivatali 
kollegákat is ösztönzöm, hogy ilyen formában, más forrásból is keressen pályázati 
lehetıséget.   
 
Ricska Zsolt 
Igen ösztönözni kell ha nem elég a pénz, sok pénz van máshol is. Hogyan fog mőködni a 
civilekkel a kapcsolattartás? Egyeztetett e polgármester Úr a civilszervezetekkel? 
 
Tóth András 
Az egyeztetés folyamatos az elmúlt esztendıket is beleértem. A civilház felügyeletét 
alpolgármester asszonyra bíztam, a közbiztonsággal kapcsolatosan Puskás László 
alpolgármesterre a kulturális területen alpolgármester Asszonyra.  
 
Kovács Sándor 
Egyetértek azzal, hogy a keret nagysága megemelkedik. Utólag tudjuk, hogy mire pályázunk, 
lehet-e tenni olyan szabályozást, hogy 1-500 e Ft nagyság esetén a sajáterı nem érheti el a 70 
%-ot, azt nem látom, hogy ha valaki nyer nagyobb összeget, akkor pld, egy 50 %-os 
sajáterıvel kipályázhat másokat. Érdemes ezen elgondolkodni.  
 
Tóth András 
Nem tól-ig határokban gondolkodtam. A 10. § (5) bekezdése errıl szól.   
 
Nagy József 
A rendelet célját jónak tartom. A korábbi elbírálásnál volt olyan, hogy kimondottan az 
önkormányzat pályázhatott. Az 1. sz. mellékletben tennék egy rublikát, ami az önerıt kérné 
számon.  

 
 
 

Tóth András 
A normaszövegben benne van. Ha nincs egyéb a napirendi pont vitáját lezárom. Ki az, aki 
elfogadja a rendelet-tervezetet? 



 
A képviselı-testület a rendelet-tervezetet 16 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 
tartózkodással elfogadta és az alábbi rendeletet alkotta meg: 

 
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISEL İ-TESTÜLETÉNEK  

 
23/2006. (XI. 27.) VKT 

 
r e n d e l e t e  

 
helyi önszervezıdı közösségek pénzügyi támogatásának rendjérıl 

 
Újfehértó Város Képviselı-testülete – élve a Magyar Köztársaság Alkotmánya 44/A. § (2) 

bekezdésében kapott eredeti felhatalmazással –, figyelemmel a helyi önkormányzatokról 
szóló 1990. évi LXV. törvény (Ötv.) 8. § (5) bekezdésében valamint 16. §-ában foglaltakra – 
a helyi önszervezıdı közösségek pénzügyi támogatásának rendjérıl az alábbi rendeletet 
alkotja. 

 
I. FEJEZET 

Általános rendelkezések 
 

A rendelet hatálya 
1. § 

 
A rendelet hatálya kiterjed Újfehértó Város közigazgatási területén székhellyel rendelkezı 
önszervezıdı közösségekre, egyházakra, valamint országos szervezetek helyi, Újfehértón 
mőködı alapszervezeteire..  

A rendelet célja, alapelvei 
2. § 

 
(1) Újfehértó Város Képviselı-testülete elismeri és támogatja azt a tevékenységet, amelyet a 
településen élı vagy dolgozó állampolgárok illetıleg önszervezıdı közösségeik végeznek az 
önkormányzati feladatok megvalósítása, a polgárok közéletbe való bevonása, a település 
fejlesztése és szépítése, a környezetvédelem, az arra rászorulók támogatása, a kultúra és a 
hagyományok ápolása, a lakosság mővelıdése, oktatása, szórakozása, sportolása érdekében. 
(2) E rendeletben meghatározott támogatások csak kiegészíthetik a közösségek anyagi 
eszközeiket, azok nem vonatkozhatnak a nagyobb hányadú mőködtetési költségek fedezetéül.  
 

3. § 
 

Az 2. §-ban foglalt elvek megvalósítása érdekében a képviselı-testület az éves 
költségvetésérıl szóló rendeletében – a város anyagi lehetıségeinek függvényében - keretet 
állapít meg az önszervezıdı közösségek pénzügyi támogatásának céljára, s a keret 
felhasználásáról való döntés megfelelı elıkészítése, az önszervezıdı közösségek közötti 
esélyegyenlıség biztosítása érdekében bevezeti a pályázati rendszert, melynek feltételeit, az 
eljárás rendjét e rendeletében szabályozza. 

 
Értelmezı rendelkezések  

4. § 
 



E rendelet alkalmazásában  
a) önszervezıdı közösség az önkormányzat illetékességi területén székhellyel rendelkezı 

olyan közösség, amelyeknek létrejötte önszervezés útján vagy jogszabály által elıírt módon 
történt. 

b) nem minısül önszervezıdı közösségnek a politikai párt helyi szervezete, önkormányzati 
fenntartású intézmény. 

c) közérdekő feladatot lát el az olyan önszervezıdı közösség, amely az önkormányzat Ötv.-
ben vagy más törvényben meghatározott kötelezı vagy önként vállalt feladatainak ellátásában 
vesz részt, vagy azt segíti, illetıleg tevékenységével a polgárok helyi közéletbe való 
bevonását szolgálja, 

d) Az önszervezıdı közösség mőködését igazolni kell.  
 

II. FEJEZET 
A támogatás formái 

5. § 
 

Az Önkormányzat, az önszervezıdı közösségek részére a támogatást természetben (civil 
szervezetek számára helyet biztosító önkormányzati ingatlan használatával), illetve a 
költségvetésébıl biztosított pénzügyi alapokból biztosítja.  
 

A megpályázható pénzalapok 
6. § 

 
(1) Az Önkormányzat évente a költségvetési rendeletében határozza meg az önszervezıdı 
közösségek (és tehetséges fiatalok) támogatására szolgáló keretösszeget. 
(2) Az Önkormányzat évente az alábbi alapokra ír ki pályázatot: 
a) Sport célú tartalék:                a támogatási keret 15 %-a 
b) Közbiztonsági Alap:      a támogatási keret 5  %-a 
c) Kulturális Alap:     a támogatási keret 15  %-a 
d) Karitatív Alap:     a támogatási keret 10  %-a. 
e.) Városfejlesztési Alap    a támogatási keret 15  %-a 
f.) Önerı Alap      a támogatási keret 30  %-a. 
(3) A támogatási keret 10 %-a elkülönített alapként a civil szervezetek számára helyet 
biztosító önkormányzati ingatlan mőködési költségeire  fordítandó. 

 
Az egyes alapok támogatási területei 

7. § 
 

(1) Sport célú tartalék pályázati hányadára: Az önkormányzat támogatni kívánja azokat a 
közösségeket, amelyek tömegsport és versenysport színvonalának fejlesztése, az egészséges 
életmód népszerősítése érdekében legalább 100 fı részvételével tervezik sportesemények, 
rendezvények lebonyolítását.  
(2) Közbiztonsági Alap: Támogatható minden olyan szervezet, amely a lakosság 
biztonságérzetének, a személyi és vagyonbiztonság mértékének növekedését szolgálja.  
(3) Kulturális Alap: A városi ünnepségek programjainak színvonalas lebonyolítását, városi 
rendezvények, egymást követı naptári napokon lebonyolított rendezvénysorozatok 
megszervezését és kivitelezését ezen alap keretében nyújtott támogatással ösztönzi az 
önkormányzat.   
(4) Karitatív Alap: Az önkormányzat támogatja azokat az önszervezıdı közösségeket, 
egyházakat, amelyek felvállalják a lakosság különleges törıdést igénylı rétegeivel – 



nyugdíjasok, fogyatékkal élık, hátrányos szociális helyzetben élık - való törıdést.  
(5) Városfejlesztési Alap: Az önkormányzat támogatja azokat az önszervezıdı közösségeket, 
amelyek a város szépítését, egyes városrészek rendezését, virágosítását, parkosítását 
felvállalják 
(6) Önerı Alap: Az önkormányzat támogatni kívánja mindazon önszervezıdı közösségeket, 
amelyek magasabb szintő pályázathoz igényelnek az önerı biztosításához szükséges 
támogatást, amelynek eredménye késıbb a város hasznává válik 

 
III. FEJEZET 

A támogatások odaítélésének eljárási rendje 
 

A pályázatok benyújtása 
8. § 

 
(1) Az önszervezıdı közösségek pénzügyi támogatása (a továbbiakban: pénzügyi támogatás) 
iránti pályázatokat írásban, az 1. számú mellékletben szereplı Pályázati Adatlap-on a 
Polgármesteri Hivatalhoz kell benyújtani a tárgyév március 15. napját - a pályázati idıszak 
kezdı napja - követı 30 napon belül. 
(2) A rendelet  7.§ (6) bekezdésében meghatározott alapra, a pályázat benyújtására 
folyamatosan – alapban szereplı támogatási kerettıl függıen – van lehetıség. 
(3) A pályázathoz csatolni kell: 
a) az önszervezıdı közösség mőködésének igazolását 
b) az önszervezıdı közösség elızı évi tevékenységérıl szóló tájékoztatót, különös tekintettel 
a végzett feladatokra, elért eredményekre; 
c) az önszervezıdı közösség (vagy döntéshozó szerve) közgyőlésérıl, ülésérıl készült azon 
jegyzıkönyvet vagy határozati kivonatot, mely a pályázat benyújtására vonatkozó döntést és a 
megvalósítani kívánt célt tartalmazza, amennyiben a közösség belsı szabályzatai ilyen 
testületi döntést elı írnak. 
d) az önszervezıdı közösség által pályázott összeg felhasználásának tervezetét, a várható 
költségek szerint részletezve. 
e.) magasabb szintő pályázat esetén, a pályázat rövid ismertetését, költségvetését, illetve 
annak eredményessége esetén valószínősíteni kell a város hasznát belıle. 
(4) Amennyiben az önszervezıdı közösség korábban már részesült támogatásban, a (3) 
bekezdés a) pontban rögzített dokumentum benyújtása mellızhetı abban az esetben, ha az 
elızı támogatás óta eltelt idıszakban e dokumentum tartalmát illetı változás nem történt. 

 
A beérkezett pályázatok véleményezése 

9. § 
 
(1) A beérkezett pályázatokat – a pályázati idıszak kezdı napját követı 45. napig, a 7.§ (6) 
bekezdésében meghatározott alapra beérkezett pályázatokat, a beérkezést követı 30 napon 
belül– az illetékes szakbizottság megvizsgálja és indoklással ellátott javaslatot tesz a 
támogatás odaítélésére. 
(2) A  Sport Alapra, a Karitatív Alapra, a Városfejlesztési Alapra és a Kulturális Alapra 
benyújtott pályázatokat a Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága, a Közbiztonsági Alapra 
benyújtott pályázatokat az Ügyrendi Bizottság, , illetve az Önerı Alapra benyújtott 
pályázatokat a magasabb szintő pályázat tárgya szerint illetékes Bizottság véleményezi 
(3) A szakbizottságok vizsgálata különösen arra terjed ki, hogy az önszervezıdı közösség 
tevékenysége mennyiben közérdekő, illetıleg a támogatásban részesítendı célkitőzés a 
közjavát mennyiben szolgálja és szakmai szempontból mennyiben megvalósítható. 



(4) A szakbizottságok javaslatairól, a Polgármester a pályázati idıszak kezdı napját követı 
50. napig összesítı elıterjesztést készít, amit a Pénzügyi Bizottság elé terjeszt 
véleményezésre. A Pénzügyi Bizottság az elıterjesztést a pályázati idıszak kezdı napját 
követı 60. napig véleményezi. A Pénzügyi Bizottság ülésére a szakbizottságok vezetıit 
tanácskozási joggal meg kell hívni. A rendelet 7.§ (6) bekezdésében meghatározott alapra 
beérkezı pályázatokat, a beérkezést követı 30. napon belül a Pénzügyi Bizottság véleményezi. 
(5) A pénzügyi bizottság vizsgálata különösen arra terjed ki, hogy 
a) az önszervezıdı közösség az elızı évben kapott pénzügyi támogatással megfelelıen 
elszámolt-e; 
b) a támogatásban részesítendı cél megvalósításához – a támogatás esetleges összegét is 
figyelembe véve – rendelkezik-e a megfelelı pénzügyi és egyéb feltételekkel; 
c) a támogatásban részesítendı cél megvalósítása igényli-e az önkormányzat egyéb 
támogatását; 
d) a támogatásban részesítendı cél megvalósítása pénzügyi támogatás helyett támogatható-e 
más, alkalmasabb módon. 
(6) A bizottságok eljárásuk elıtt, a Polgármesteri Hivatal az elıkészítés során köteles 
vizsgálni, hogy a pályázó pályázatához csatolta-e a 8. § (2) bekezdés szerinti mellékleteket. 
Amennyiben a pályázat benyújtása hiányosan történt, a pályázót írásban kell felhívni arra, 
hogy a felhívás kézbesítésétıl számított 5 napon belül a hiányt pótolja. Azt a pályázatot, 
melynek kiegészítését a pályázó felhívás ellenére sem végzi el, elbírálás céljából nem lehet a 
képviselı-testület elé terjeszteni.  

A pályázatok elbírálása 
10. § 

 
(1) A Pénzügyi Bizottság által véleményezett elıterjesztés képviselı-testület elé terjesztésérıl 
a polgármester gondoskodik. A képviselı-testület az elıterjesztésrıl soron következı ülésén 
dönt. 
(2) A pénzügyi támogatások megállapítása során a képviselı-testület elınyben részesíti azt a 
közérdekő feladatot ellátó önszervezıdı közösséget, amely  

- kötelezı önkormányzati feladatok ellátását segíti,  
- a lakosság különleges törıdést igénylı rétegeit célozza meg (idısek, 
veszélyeztetett vagy szociálisan hátrányos helyzető kiskorúak). 

(3) A pályázatok elbírálása során a képviselı-testület dönthet úgy is, hogy pénzügyi 
támogatás helyett a kért támogatást más formában biztosítja, feltéve, hogy a támogatás más 
módja a pályázó által megjelölt cél megvalósításának támogatására alkalmas. 
(4) A képviselı-testület kedvezı elbírálása esetén a pénzügyi támogatás megállapításáról 
szóló határozatban meg kell jelölni azt is, hogy a támogatás felhasználása milyen célra 
történhet. 
(5) A rendelet 7.§ (6) bekezdésében meghatározott alapra beérkezı pályázatok esetében a 
magasabb szintő pályázatban megjelölt pályázati költségvetés 20%-ának megfelelı pályázati 
sajáterı támogatás illeti meg a pályázót, melynek nagysága nem haladhatja meg a pályázó 
által a magasabb szintő pályázatban megjelölt pályázati önerı nagyságát, valamint 
pályázatonként, a 200.000.-Ft-ot. Az illetékes szakbizottság és a Pénzügyi Bizottság 
véleménye alapján a Polgármester a pályázó részére elızetes támogató nyilatkozatot bocsát 
ki a költségvetésben meghatározott keretösszeg erejéig. A pályázati sajáterı támogatás 
végleges megállapítására a nyertes magasabb szintő pályázat támogatási szerzıdésének 
pályázó által történı bemutatását követı képviselı-testületi ülésen kerül sor.  

 
11. § 

 



A támogatásban részesülı önszervezıdı közösség a kapott támogatást csak a képviselı-
testület által meghatározott, vagy a magasabb szintő pályázati támogatási szerzıdésben 
meghatározott célra használhatja fel. A támogatás eltérı célra történı felhasználása csak 
akkor lehetséges, ha ehhez a képviselı-testület elızıleg – az illetékes szakbizottság és a 
pénzügyi bizottság véleményének kikérése után – hozzájárult. 

 
12. § 

 
 Nem részesíthetı pénzügyi támogatásban az az önszervezıdı közösség 
a) amely az elızı évben kapott pénzügyi támogatással nem megfelelıen számolt el; 
b) az elızı évben kapott támogatást – a képviselı-testület elızetes hozzájárulása nélkül – a 

jóváhagyott céltól eltérıen használta fel. 
 

 
IV.FEJEZET 

 
A támogatás kifizetése és felhasználásának elszámolása 

 
13. § 

A támogatások kifizetésének módját, a képviselı testület a támogatást odaítélı 
határozatában köteles megjelölni. 

 
14. § 

(1) A támogatások felhasználásáról a támogatott szervezetek a felhasználást követı 15 napon 
belül, de legkésıbb a felhasználás évét követı január 15. napjáig kötelesek elszámolni. 
(2) A képviselı-testület által megállapított pénzügyi támogatás folyósítására, felhasználására 
és elszámolására vonatkozóan a Polgármesteri Hivatal  a támogatott önszervezıdı 
közösséggel - a 2.sz melléklet szerinti - szerzıdést köt. 

15. § 
A tárgyévi elszámolások elfogadásáról – Pénzügyi Bizottság véleményének figyelembe 
vételével – a Képviselı-testület a 14.§ (1) bekezdésében megjelölt határidıt követı hónap 
soron következı testületi ülésén dönt. 

 
Egyéb rendelkezések 

16. § 
 

(1) Az önszervezıdı közösségek részére megállapított pénzügyi támogatás összegét valamint 
annak célját az önkormányzat hivatalos lapjában közzé kell tenni. 
(2) Ugyancsak közzé kell tenni azt, hogy a kapott támogatással az önszervezıdı közösség e 
rendelet elıírásainak megfelelıen számolt-e el, s a felhasználás milyen célra történt. 
(3) A közzétételrıl a polgármester gondoskodik. A közzététel határideje a 15. § szerinti 
döntést követıen megjelenı lapszám. 

V.FEJEZET 
 

Záró rendelkezések 
 

A rendelet hatálybalépésére vonatkozó rendelkezések 
 

17. § 
 



(1) E rendelet Újfehértó Város Önkormányzata és intézményei 2007. évi költségvetését 
megállapító rendelet kihirdetésének napján lép hatályba. 
(2) A rendelet hatályba lépésével egyidejőleg, hatályát veszti a 4/2004. (II.05.) VKT rendelet, 
valamint a 8/2006.(III.16.) VKT rendelet 1.§-3.§. közötti szövegrésze. 
 



1. számú melléklet a 23/2006. (XI. 27.) VKT rendelethez 
 

Pályázati Adatlap  
az önszervezıdı közösségek pénzügyi támogatása iránt 

 
Az önszervezıdı közösség neve: 
 
 

 

Az önszervezıdı közösség címe:  

A szervezet jogállása:  

Képviselıjének neve, címe:  

A bírósági bejegyzésrıl szóló végzés 
száma, kelte: 

 

A nyilvántartott tagok létszáma:  

Kért-e az elızı évben pénzügyi 
támogatást?  

 

Az elızı évben kapott támogatás 
összege: 

 

A jelen pályázatban kért támogatás 
összege: 

 

A kért összeg tervezett felhasználása 
(célja): 

 

A tervezett cél megvalósításának egyéb 
(meglevı) forrásai: 

 

 
A pályázathoz csatoljuk a következı mellékleteket (a nem kívánt rész törlendı): 
a) szervezetünk alapdokumentumának másolatát; 1 
b) az elızı évi tevékenységünkrıl szóló tájékoztatót, különös tekintettel a végzett 

feladatokra, elért eredményekre; 
c) szervezetünk (vagy döntéshozó szerve) közgyőlésérıl, ülésérıl készült azon 

jegyzıkönyvet vagy határozati kivonatot, mely a pályázat benyújtására vonatkozó döntést és a 
megvalósítani kívánt célt tartalmazza;  

d) az általunk pályázott összeg felhasználásának tervezetét, a várható költségek szerint 
részletezve. 

 
Újfehértó, 200................ 

................................................................. 
a szervezet képviselıjének aláírása 

                                                           
1 Amennyiben az önszervezıdı közösség korábban már részesült támogatásban, a dokumentum benyújtása 
mellızhetı abban az esetben, ha az elızı támogatás óta eltelt idıszakban e dokumentum tartalmát illetı változás 
nem történt. 



 
 

1. számú függelék a 23/2006. (XI. 27)VKT rendelethez 
 

TÁMOGATÁSI SZERZİDÉS 
Mely létrejött egyrészrıl Újfehértó Város Polgármesteri Hivatala Pénzügyi Osztálya, mint az 
önkormányzat támogatását bonyolító, másrészrıl ………………………………….Szervezet, 
mint Támogatott között alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel: 
 

1) A támogatás bonyolításában résztvevı Képviselı-testület tárgyában hozott …….. 
VKT rendelet döntésének megfelelıen ……………………. azaz ………………Ft 
összegő vissza nem térítendı (felhalmozási vagy mőködési célú) támogatást folyósít. 

2) A támogatás lebonyolításában résztvevı az 1. pontban foglalt támogatást ezen 
támogatási szerzıdésben foglalt ütemezésben utalja a Támogatott 
…………………….-nél vezetett…………………………… számú számlájára. 

3) A Támogatott a támogatás összegét kizárólag az 1. pontban foglalt célra használhatja 
fel, jelen szerzıdésben foglaltak szerint. 

4) Támogatott köteles a támogatás összegét egyéb pénzeszközeitıl elkülönítetten 
nyilvántartani, valamint az érvényes számviteli, pénzügyi, adó és egyéb gazdálkodási, 
illetve EU. jogharmonizáció szabályai szerint kezelni, s ezen szabályokat gazdálkodási 
tevékenysége ellátása során megtartani. 

5) Az 1. pontban foglalt támogatási cél meghiúsulása esetén Támogatott köteles a 
Támogató Képviselı-testület írásban 15 napon belül értesíteni, a támogatás céljának 
módosítását kérni. Támogatott a támogatási cél meghiúsulása esetén köteles a 
támogatás összegének felhasználásának megszüntetésére azonnali intézkedést tenni, s 
a támogatás összegét zároltan kezelni. 

6) Támogatott a Támogató képviselı-testület döntését követıen, az új támogatási cél 
meghatározását követıen használhatja fel a támogatás összegét. Abban az esetben, 
amennyiben a képviselı-testület a támogatás céljának megváltoztatásához nem járul 
hozzá, úgy a Támogatott a támogatás összegének részbeni felhasználása esetén a 
fennmaradó összeget, a támogatási cél meghiúsulása esetén a támogatás teljes összegét 
köteles Újfehértó Város Polgármesteri Hivatal Költségvetési elszámolási számlájára 8 
napon belül visszafizetni. 

7) Amennyiben a Támogatott  támogatás összegét nem jelen támogatási szerzıdésben 
meghatározott célra használja fel, úgy azt a felek szerzıdésszegésnek minısítik, 
melynek alapján Támogatott köteles a támogatás összegét a folyósítás napjától a 
visszatérítés napjáig számított jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelı 
késedelmi kamattal növelten a Támogató számlájára visszafizetni. 

8) 2A támogatottak a szerzıdés teljesítésérıl a felhasználást követı 15 napon belül, de 
legkésıbb a felhasználás évét követı január 15. napjáig kötelesek elszámolást 
készíteni és a Támogatási szerzıdés mellékletét képezı Elszámolás 
formanyomtatványon azt a Támogatónak írásban megküldeni. Támogatott köteles 
továbbá pénzügyi beszámolójában a támogatás felhasználásáról nyilvános adatokat 
szolgáltatni. A támogatási cél megvalósításáról Támogatott a képviselı-testület elıtt 
történt beszámolója vagy tájékoztatója esetén ennek részeként, ennek hiányában a 
Támogatóhoz címzett Szakmai Beszámolót kell készítenie. A Támogatott a támogatás 
felhasználásának lejártát követı 15 napon belül, ennek külön meghatározásának 
elmaradása esetén a Képviselı-testület elıtt történt beszámolójában, a beszámoló 
hiányában a Támogatónak címzett írásos Pénzügyi Beszámolót köteles készíteni, s azt 

                                                           
 



a Támogatást bonyolítóhoz benyújtani. A pénzügyi beszámoló mellékletét képezi a 
támogatási cél felhasználását dokumentáló eredeti bizonylatokról készített fénymásolt 
és hitelesített számlák, bizonylatok másolata, melyet a támogatás bonyolításában, 
ellenırzésében résztvevı Polgármesteri Hivatal Belsı Ellenıréhez kell benyújtani. 

9) Az elszámolás elmaradása, illetve indokolatlan késedelme esetén a Támogatott köteles 
a késedelembe esés napjától a Szakmai és Pénzügyi Beszámoló benyújtásának napjáig  
kötbért fizetni, melynek összege a jegybanki alapkamatnak felel meg. 

10) A Támogató jogosult a szakmai beszámolót elbírálni. Újfehértó Város Polgármesteri 
Hivatala jogosult és egyben köteles a támogatás felhasználását pénzügyileg 
ellenırizni. A Támogatott a támogatás összegének felhasználásához köteles az 
ellenırzéshez szükséges adatokat, dokumentumokat az ellenırzést végzı 
rendelkezésére bocsátani. A támogatás összegének felhasználását az Állami 
Számvevıszék és a Kormányzati Ellenırzési Hivatal is jogosult vizsgálni. 

11) A Támogatott– a támogatási cél részbeni vagy teljes megváltozása esetén – írásbeli 
kérelemmel jogosult az elszámolási idı meghosszabbítását kérni, melyet a Támogató 
képviselı-testület nevében a város polgármestere engedélyezhet. A meghosszabbítást, 
illetve a támogatási cél részbeni vagy teljes megváltoztatását indokolni szükséges. A 
meghosszabbítás legfeljebb 6 hónapig terjedhet. 

12) A támogatási cél megváltoztatásának engedélyezésérıl a Támogatott írásbeli 
engedélyt kap, mely a Támogatási Szerzıdést módosítja. 

13) Jelen támogatási szerzıdés a Támogatott, valamint a Támogató nevében a város 
polgármesterének aláírásával jön létre. 

14) Jelen Támogatási Szerzıdésben nem szabályozott kérdésekben felek magukra nézve a 
Ptk. Szabályait tekintik irányadónak. Vitás kérdésekben felek a Támogató képviselı-
testület elızetes egyeztetı döntését követıen a Nyíregyházi Városi Bíróság 
illetékességét kötik ki. 

15) A támogatás felhasználásának jogcímei és egyéb rendelkezések: 
 

a) A támogatás összege az alábbi jogcímekre használható fel: 
………………………………………………………… 

  ………………………………………………………… 
 

b) A támogatás összegének ütemezése: 
- felek a Támogatott igénylésre jogosult írásos kérelme alapján 8 

napon belül, 
- meghatározott idıszakonként: 
- ……………………………. 

16) Felek az elszámolás idıpontját: 
a. A támogatott képviselı-testület elıtti beszámoltatásában, 
b. Szakmai és Pénzügyi Beszámoló készítésében, 
c. Egyszeri célra nyújtott támogatás esetén a Pénzügyi beszámoló elkészítésének      
idıpontjában rögzítik. 

17) Jelen támogatási szerzıdést a felek elolvasás és értelmezés után helybenhagyólag 
aláírták. 

 
Ú j f e h é r t ó, 200… év……………….. hó…… nap 
……………………………      ………………………….. 
  Pénzügyi Osztályvezetı        Támogatott képviselıje 
 
A kötelezettség vállalást jóváhagyom: 



Ú j f e h é r t ó, 200… év……………….. hó…… nap 
Ellenjegyeztem: 
Ú j f e h é r t ó, 200… év……………….. hó…… nap 

 
 
 
 
 

_________________________                                 A Támogatási Szerzıdés 1. sz.  melléklete 
       szervezet neve 

 

Elszámolás 

A ……….. évi önkormányzati támogatás felhasználásáról 

A ………. évi támogatás összege:……………………………… 

A támogatás összegét a szerzıdésben meghatározott célra használtuk fel, az alábbi számlák 

szerint, melyek másolatait mellékeljük. 

Számla 

száma 

Számla 

kelte 
Termék, szolgáltatás megnevezése Számla bruttó összege (Ft) 

    

    

    

    

    

    

    

Melléklet:………..db 

Újfehértó, …………………………..  

          

…………………………….. 

a szervezet képviselıjének aláírása 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



6. napirendi pont megtárgyalása 
6./ Elıterjesztés a közüzemi vízmőbıl szolgáltatott ivóvízért, illetıleg a közüzemi csatornamő  
      használatáért fizetendı legmagasabb hatósági díjak megállapításáról, a díjalkalmazás  
      feltételeirıl és a közmőves ivóvízellátás, szennyvízelvezetés helyi szabályairól szóló        
      módosított 23/2004.(XII. 10.) VKT rendelet módosítására 
      Száma:14-222/2006 
      (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
      Elıadó: Tóth András polgármester  
 
Tóth András 
Az elıterjesztésben leírtam az indokát, a menedzsment abban határozta meg, hogy a 
ténylegesen felmerülı költséget érvényesíti a díjakban. A bizottsági véleményt kérem. 
 
Szabóné Belme Ildikó 
Az Ügyrendi Bizottság 5 igen 2 tartózkodással elfogadásra javasolta. 
 
Nagy Sándor 
A Pénzügyi Bizottság 8 igen szavazattal megtárgyalásra és elfogadásra javasolta. 
 
Tóth András 
A Nyírségvíz Rt. 2008. január1-tıl azt a 10 %-os áremelést várhatóan meglépi az 
esedékességen kívül a szennyvízzel kapcsolatban. Kérdés, vélemény? 
 
Nagy Sándor 
Szeretném, ha a lakosság részét minél nagyobb körben tájékoztatnák a képviselı-társaim, 
hogy egy a mezıgazdasági és öntözési használatra vett vizet ha egy mellékmérıvel 
felszerelik, akkor ezt  levonják a fımérın átmenı vízbıl és csak a különbözetet fogják 
kiszámlázni a szennyvízre.  
 
Tóth János 
Ez a 20 % soknak tőnik, de a szolgáltató felépített egy szennyvíztisztítót. 
 
Tóth András 
Közel 500 lakás van, ahol nem kötöttek rá a szennyvízre, ebben kérik a segítségünket. Az,  
hogy mennyire aktuális, azt nem lehet megmondani, de tavasszal ez aktuális lesz. Ez  
méterenként 3 e ft-os költséget jelent. Ami még fontos, hogy ebben az emelésben 
közrejátszik, hogy az amortizációt érvényesíteni kívánják a NYÍRSÉGVÍZ Rt-nél. A 
napirendi pont vitáját lezárom.   
 
Ki az, aki a rendelet-tervezetet elfogadja? 
 
A képviselı-testület a rendelet-tervezetet 17 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül egyhangúlag elfogadta és az alábbi rendeletet alkotta meg: 
 

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISEL İ-TESTÜLETÉNEK 
 

24/2006. (XI. 27.) VKT 
 

r e n d e l e t e 
 



a közüzemi vízmőbıl szolgáltatott ivóvízért, illetıleg a közüzemi csatornamő 
használatáért fizetendı legmagasabb hatósági díjak megállapításáról, a díjalkalmazás 

feltételeirıl, és a közmőves ivóvízellátás, szennyvízelvezetés helyi szabályairól szóló 
módosított 23/2004. (XII.10) VKT rendelet módosítására 

 
Újfehértó Város Képviselı-testülete az Árak megállapításáról szóló többször módosított 1990. 
évi LXXXVII. Tv. 7. §-ban kapott felhatalmazás alapján a közüzemi vízmőbıl szolgáltatott 
ivóvízért, illetıleg közüzemi csatornamő használatáért fizetendı legmagasabb hatósági díjak 
megállapításáról, a díjalkalmazás feltételeirıl, és a közmőves ivóvízellátás, 
szennyvízelvezetés helyi szabályairól szóló módosított 23/2004. (XII.10.) VKT rendeletét ( 
továbbiakban: R.) az alábbiak szerint módosítja: 
 

1. §. 
 
A R. 1. sz. melléklete helyébe az alábbi 1. számú melléklet lép: 
 

1. számú melléklet  
1. Alapdíj 
 
1.1 Vízmérıvel mért fogyasztás esetén 
 
 

Vízmérı átmérı 
 

Q-max 
m3/n aránya 

Alapdíj 1 hóra 
Ivóvíz 

Alapdíj 1 hóra 
Szennyvíz 

13-20 1 200 200 
25-32 3 600 600 
40-50 9 1.800 1.800 
65-100 33 6.600 6.600 
150-200 81 16.200 16.200 

  
1.2 Egyéb fogyasztás esetén 

 
Lakásonként, vízvételi helyenként                                    200             200 
 
 
2. Változó díj 
2.1 Ivóvíz szolgáltatás 
 

Lakosság részére         162,– Ft/m3 

Közület részére            187,– Ft/m3   
 

 
 
2.2 Szennyvízelvezetés, tisztítás 
 

Lakosság részére                    155,- Ft/m3  
 
Közmőves ivóvízellátást igénybevevı 
Közület részére                       193,- Ft/m3  
 



Nem közmő hálózatról vett ivóvízbıl keletkezı szennyvíz elvezetési és 
tisztítási díja közület részére   202,- Ft/m3   

 
3. A kapacitás lekötési díj a mindenkori változó díj 60 %-ának megfelelı összeg. 
 
A díjak az általános forgalmi adót nem tartalmazzák.           

                                       
A PTK 685. §. c.) pontja szerinti gazdálkodó szervezetek által fizetendı egyszeri, egyösszegő 
közcélú érdekeltségi hozzájárulás mértéke. 
 
Ivóvíz szolgáltatás esetén:             70.000,- Ft/m3/nap 
Csatorna szolgáltatás esetén:         80.000,- Ft/m3/nap  
 
 

2. §. 
 

E rendelet 2007. január 01. napján lép hatályba. 
 
7. napirendi pont megtárgyalása 
7./ Elıterjesztés Közbeszerzési Szabályzat elfogadásáról    
      Száma:14-197/2006. 
     (Írásbeli elıterjesztés alapján)  
      Elıadó: Tóth András polgármester 
 
Tóth András 
Egyrészt nyelvtani pontatlanság volt a rendeletben, ezt korrigáljuk. Ennek lényege, hogy egy 
pályázati eljárás megindításakor feltételeket a Pénzügyi Bizottság volt jogosult meghatározni, 
a döntést a Képviselı-testület hozta meg. Nem tudott attól eltérni, amit a Pénzügyi Bizottság  
elıírt. Ezt úgy ítéltem meg, hogy nem biztos, hogy ez alkotmányos, hogy egy alacsonyabb 
színt, egy bizottság határoz meg feltételeket egy magasabb szintnek. Nyitott vagyok a 
módosításra, de javasoltam, hogy ne kelljen minden döntéshozatalra a képviselı-testületet 
kérni. Kisebb értéknagyságok esetén polgármesteri hatáskör legyen. Jó néhány esetben ez 
indokolt viszont az, hogy közbeszerzési eljárás keretében legyen a beszerzés. Azért, hogy 
minél kedvezıbb legyen az eljárás. Most javasolom, hogy Pénzügyi Bizottság elnöke, a 
közbeszerzési szakértı, belsı, vagy külsı szakember legyen a bizottságban.  Ezek a 
módosítások, amit az elıterjesztés tartalmaz. A bizottsági véleményt kérem. 
 
Banka Attila megérkezett az ülésterembe, így a képviselı-testület létszáma18 fıre változott  
 
Szabóné Belme Ildikó 
Az Ügyrendi Bizottság megtárgyalásra és elfogadásra javasolta.  
 
Nagy Sándor 
Pénzügyi Bizottság nem foglalt állást ebben,  4 igen, 2 ellenszavazattal, 2 tartózkodás mellett. 
Jelezni szeretném, hogy a polgármester Úr elmondott javaslattal 90%-ában egyetértett, 
egyben nem tudtunk egyetérteni, hogy a nemzeti értékhatár 50 %-át el nem érı közbeszerzési 
eljárások esetében a kiíró és a döntést hozó is a polgármester legyen, a többivel egyetértek. 
 
 
 



Tóth András 
Kérdés, vélemény van-e? 
 
Nagy Sándor 
Módosító javaslat, hogy a nemzeti értékhatár 50 %-át el nem érı közbeszerzés esetében a 
Pénzügyi Bizottság kerüljön be a kiírásnál. 
 
Tóth András 
Ha az 50 %-ot sokallják, akkor legyen kevesebb az értékhatár, de abból a megfontolásból 
tettem, hogy ne kelljen sokszor ülésezni a Pénzügyi Bizottságnak. Egy helyen javasolom még 
a pontosítani, hogy nem a Nemzeti értékhatár, hanem az egyszerő értékhatár 50 %-ot meg 
nem haladó közbeszerzés. Támogatom, de nem fogadtam be Nagy Sándor javaslatát. 
 
Ki az, aki elfogadja Nagy Sándor módosító javaslatát? 
 
A képviselı-testület a módosító javaslatot 9 igen szavazattal, 7 ellenszavazattal, 2 
tartózkodással nem fogadta el.  
 
Ki az, aki a határozat-tervezetet az általam elmondott pontosítással együtt elfogadja? 
 
A képviselı-testület a határozat-tervezetet 14 igen szavazattal, 4 ellenszavazattal, tartózkodás 
nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISEL İ-TESTÜLETÉNEK 
 

157/2006. (XI. 23.) számú 
 

határozata 
 

Újfehértó Város Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának elfogadásáról 
 
 

A KÉPVISEL İ-TESTÜLET 
 
1./ a 150/2005. (XI.15.) számú határozatot, amely Újfehértó Város Önkormányzat  
Közbeszerzési Szabályzatát fogadta el, a kihirdetés napján visszavonja. 
 
2./ ezzel egyidejőleg a mellékelt  Közbeszerzési  Szabályzatot   j ó v á h a g y j a. 
 
 

 
Határidı: folyamatos 

Felelıs: jegyzı 
 
 

 
 
 
 
 



Melléklet a 157/2006. (XI.23.) számú határozathoz 

 

Újfehértó Város Önkormányzatának  

Közbeszerzési Szabályzata 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

 
1. § 

 
A szabályzat célja, hogy a közbeszerzésekrıl szóló 2003. évi CXXIX. törvény (továbbiakban: 
Kbt.) 6.§ (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelıen Újfehértó Város Önkormányzata, mint a 
Kbt. 22. § (1) bekezdés d) pontja alapján a Kbt. hatály alá tartozó ajánlatkérı (továbbiakban: 
ajánlatkérı) a Kbt. végrehajtása tárgyában kiadott jogszabályokkal összhangban 
meghatározza közbeszerzési eljárásai elıkészítésének, lefolytatásának, belsı ellenırzésének 
felelısségi rendjét, a nevében eljáró, illetıleg az eljárásba bevont személyek, szervezetek 
felelısségi körét és a közbeszerzési eljárásai dokumentálási rendjét, az eljárás során hozott 
döntésekért felelıs személy(eke)t, illetıleg testületet. 
 

2. § 
 

(1) A szabályzat hatálya kiterjed minden olyan közbeszerzési eljárásra, amelyeket az 
ajánlatkérı Kbt. hatálya alá tartozó,  a közbeszerzés tárgyát képezı és a kivételi körbe nem 
tartozó árubeszerzés, építési beruházás, építési koncesszió, valamint szolgáltatás 
megrendelése és szolgáltatási koncesszió megrendelése tárgyú beszerzések megvalósítása 
érdekében visszterhes szerzıdés megkötése céljából köteles lefolytatni, amennyiben a 
közbeszerzés értéke a közbeszerzés megkezdésekor eléri vagy meghaladja a mindenkori 
érvényes közbeszerzési értékhatárokat (továbbiakban: közbeszerzés). 

(2) A közbeszerzési eljárás nyílt, meghívásos, tárgyalásos, és versenypárbeszéd lehet. 

(3) Az egyszerő közbeszerzés értékhatárának 50%-át várhatóan el nem érı eljárásokban az 
Ajánlatkérı képviseletében döntéshozóként (továbbiakban: Döntéshozó) a Polgármester, más 
esetekben a Képviselı-testület jár el. 

(4) A szabályzat hatálya kiterjed a fentiek körébe nem tartozó azon beszerzésekre is, melyekre 
az ajánlatkérı a közbeszerzés szabályait önkéntesen alkalmazza. 

3. § 
 

A közbeszerzési eljárás során az ajánlatkérı köteles biztosítani a verseny tisztaságát és 
nyilvánosságát, továbbá esélyegyenlıséget és egyenlı bánásmódot az ajánlattevık számára. 
 

4. § 
 

A közbeszerzési eljárásokban az eljáró személyek a jelen szabályzatban rögzített feladatok 
ellátásáért tartoznak felelısséggel. 



I. 
 

A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSOK TERVEZÉSE 
 

5. § 
 

Az ajánlatkérı a költségvetési év elején, legkésıbb április 15. napjáig éves közbeszerzési 
tervet köteles elkészíteni, amelyet Újfehértó Város Önkormányzat Képviselı-testülete a 
költségvetés elfogadásával, vagy azt követıen hagy jóvá.  
 

6. § 
 
Az elızetes összesített tájékoztató és a közbeszerzési terv elkészítésérıl, a hirdetményi 
megjelentetésrıl a Jegyzı gondoskodik.  

 
II. 
 

A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS FELEL İSSÉGI RENDJE 

1. A közbeszerzési eljárások elıkészítése 

7.§  
 

(1) A közbeszerzési eljárásokban 3 tagú munkacsoport jár el Bíráló Bizottság elnevezéssel. A 
Bíráló Bizottság szavazati joggal rendelkezı 3 állandó tagja: 

1. A Pénzügyi Bizottság Elnöke 
2. Az önkormányzati hivatal közbeszerzési szakértelemmel rendelkezı köztisztviselıje, 

vagy közbeszerzési szakértelemmel rendelkezı külsı szakértı, lebonyolító 
3. Az önkormányzati hivatal közbeszerzés tárgya szerinti szakértelemmel rendelkezı 

köztisztviselıje, vagy a közbeszerzés tárgya szerinti külsı szakértı 

A Bíráló Bizottság elnöke a Pénzügyi Bizottság elnöke.  

(2) A közbeszerzési-, valamint a közbeszerzés tárgya szerinti szakértelemmel rendelkezı 
bíráló bizottsági tag kiválasztásáról, és megbízásáról a Polgármester és a Jegyzı gondoskodik.  

(3) A Polgármester az eljárás elıkészítése céljából a Bíráló Bizottságot a tárgy, a hely és az 
idı pontos megjelölésével összehívja. 

(4) A Bíráló Bizottság gondoskodik az eljárás megkezdéséhez szükséges cselekmények 
elvégzésérıl, így különösen az adott közbeszerzéssel kapcsolatos helyzet -, piacfelmérést 
végezni, és a közbeszerzés becsült értékét meghatározni. 

(5) Az elıkészítı ülésen a Bíráló Bizottság javaslatot tesz 

a) az eljárás fajtájára, 
b) a pénzügyi-gazdasági, mőszaki-szakmai alkalmassági követelményekre, 
c) a bírálati szempontokra, összességében legelınyösebb bírálati szempont esetén  

a részszempontokra, a részszempontokhoz tartozó súlyszámokra, 



d) az ajánlati/részvételi dokumentáció megvásárlására vonatkozó kötelezésre, és 
az ajánlati/részvételi dokumentáció ellenértékére, 

e) az ajánlati biztosíték mértékére 
f) meghívásos eljárásnál a keretszámra, valamint az alkalmas részvételre 

jelentkezık rangsorolásának módjára, 
g) tárgyalásos eljárásnál a tárgyalási fordulók számára, és a tárgyalás szabályaira, 
h) a közbeszerzési terv esetleges módosítására, a módosítás okának írásba 

foglalására. 

(6) Az elıkészítı ülésrıl jegyzıkönyv készül, melynek mellékletét képezi a jelenléti ív. 

(7) Az eljárást megindító hirdetmény, ajánlati / részvételi / ajánlattételi felhívás végleges 
szövegét a Döntéshozó hagyja jóvá. Elkészítésérıl, közzétételérıl, megküldésérıl a Jegyzı 
gondoskodik. 
 
(8) A Polgármester a döntési hatáskörébe tartozó folyamatban lévı, aktuális közbeszerzési 
eljárásokról a legközelebbi képviselı-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni a Képviselı-
testület számára. 

(9) Az ajánlati/részvételi dokumentáció elkészítéséért a Jegyzı és a Polgármester tartozik 
felelısséggel. 

2. Az ajánlatkérı nevében eljáró és az eljárásba bevont személyek 

8.§ 
 

(1) A közbeszerzési eljárás minden szakaszában (elıkészítés, ajánlati-bírálati szakasz) 
érvényesülni kell a közbeszerzés tárgya szerint, pénzügyi, közbeszerzési szakértelemnek, így 
az eljárásban az ilyen szakértelemmel rendelkezı személyeket, szervezeteket kell bevonni. 
(Kbt. 8. § (1) bekezdése). 
 
(2) Az ajánlatkérı a közösségi értékhatárt elérı vagy meghaladó értékő közbeszerzési 
eljárásokba illetve versenypárbeszéd alkalmazása esetén nemzeti értékhatárt elérı vagy 
meghaladó értékő közbeszerzési eljárásokba hivatalos közbeszerzési tanácsadót köteles 
bevonni. Az Európai Unióból származó forrásból támogatott közbeszerzések esetén független 
közbeszerzési tanácsadót kell bevonni. A közbeszerzési tanácsadó bevonásáról a Polgármester 
gondoskodik. 

(3) Ha a közbeszerzés tárgya, sajátossága, nagyságrendje, bonyolultsága különleges 
szakértelmet igényel, vagy fokozott felelısséggel jár, az ajánlatkérı a közbeszerzés 
lebonyolítására, illetve az abban való részvételre külsı személyt/szervezetet, vagy hivatalos 
közbeszerzési tanácsadót kérhet fel.  

(4) Az adott közbeszerzési eljárás elıkészítését megelızıen az ajánlatkérı nevében eljáró, 
bírálóbizottsági tag, illetve az eljárásba bevonni kívánt személy, vagy szervezetek írásban 
kötelesek nyilatkozni arról, hogy velük szemben nem állnak fenn a Kbt. 10. §-ában 
meghatározott összeférhetetlenség.  
 
(5) Akinek a személyére nézve összeférhetetlenségi ok áll fenn, vagy keletkezett, köteles azt 
bejelenteni, és az eljárásban való részvételét azonnal megszüntetni.  



3. A közbeszerzési eljárás lefolytatása 
 

9.§ 
 

A lebonyolító, a bevont külsı szakértı, ennek hiányában az önkormányzat hivatalának 
közbeszerzési ügyintézıjének feladatai a közbeszerzési eljárás lefolytatása során:  

9.1. Gondoskodik arról, hogy az ajánlati (ajánlattételi) felhívás, részvételi felhívás a 
Közbeszerzési Értesítınek határidıben megküldésre kerüljön.  

9.2. Gondoskodik a kiegészítı tájékoztató (konzultáció) biztosításáról, megtartásáról az 
ajánlattevıknek, részvételre jelentkezıknek. A kiegészítı tájékoztatást igénylı, illetve a 
konzultáción elhangzó kérdésekre adandó válaszokat írásban rögzíti és az ajánlattevık, 
részvételre jelentkezık részére megküldi. 

9.3. Gondoskodik a dokumentáció ellenértékének visszautalásáról a Kbt-ben 
meghatározott esetben.  

9.4. Az ajánlatok, részvételi jelentkezések személyesen történı beadása esetén átvételi 
elismervényt állít ki, mely tartalmazza az átadó-átvevı nevét, az ajánlat, részvételi 
jelentkezés átadás-átvételének idıpontját.  

9.5. A bármely módon érkezett ajánlatokat, részvételi jelentkezéseket az ajánlattételi, 
részvételi határidı lejártáig a megadott hivatali helyiségben zárható helyen ırzi.  

9.6.  Lebonyolítja az ajánlat, részvételi jelentkezés felbontását. 

9.7. Az ajánlatok, részvételi jelentkezések felbontásáról és ismertetésérıl jegyzıkönyvet 
készít és az ajánlattevık, illetve részvételre jelentkezık részére igazolhatóan átadja, 
megküldi.  

9.8. Javaslatot tesz a Bíráló Bizottságnak az ajánlatok érvényessége, érvénytelensége, az 
ajánlattevık alkalmassága, alkalmatlansága, kizárása tekintetében. 

9.9. Elvégzi az egyes részvételre jelentkezések érvényességének, érvénytelenségének, az 
egyes részvételre jelentkezık alkalmasságának, alkalmatlanságának, kizárásának 
vizsgálatát és ezeknek megállapítására vonatkozó javaslatot készít elı. 

9.10. Részvételi eljárás eredményétıl függıen javaslatot tesz az ajánlattételre, felhívandók 
személyére. 

9.11. Lefolytatja a részvételi szakasz eredményhirdetését. 

9.12. Elkészíti a részvételi szakasz eredményérıl szóló írásbeli összegzést, gondoskodik a 
Közbeszerzési Értesítınek határidıben történı megküldésérıl, és az eredményhirdetésrıl, 
távollévı részvételre jelentkezıknek történı megküldésérıl. 

9.13. Elkészíti a részvételre jelentkezık kizárásáról, alkalmatlanságáról, a részvételi 
jelentkezések érvénytelenségérıl szóló tájékoztatót, határidıben megküldi a részvételre 
jelentkezıknek. 



9.14. Szükség esetén helyszíni szemlét folytat le. 

9.15. Szükség esetén javaslatot tesz az ajánlattételi határidı meghosszabbítására, elkészíti  
és megküldi az ajánlattevıknek az ezzel kapcsolatos értesítést. 

9.16. Szükség esetén javaslatot tesz az ajánlati felhívás visszavonására, elkészíti és 
megküldi az ajánlattevıknek az errıl szóló tájékoztatást, elkészíti az ezzel kapcsolatos 
hirdetményt és megküldi a Közbeszerzési Értesítınek. 

9.17. Az érvényes ajánlatot tevı kérésére tájékoztatást ad a nyertes ajánlat jellemzıirıl és 
a kérést benyújtó ajánlattevı által benyújtott ajánlathoz viszonyított elınyeirıl. 

1.1.  Az eljárás eredményére vonatkozó írásbeli összegzést elkészíti. 
 
1.2.  Az eredményhirdetést lefolytatja. 
  
1.3.  Az eljárás eredményérıl, eredménytelenségérıl szóló hirdetményt elkészíti, 

határidıben megküldi a Közbeszerzési Értesítınek, közösségi értékhatárokat elérı 
vagy meghaladó beszerzések esetén a hirdetményt elkészíti és a szerzıdéskötéstıl 
számított 5 munkanapon belül az Európai Unió hivatalos lapjának megküldi. 

 
1.4.  Javaslatot tesz a részvételi szakasz Kbt. 118. § (3) bekezdése szerinti 

eredménytelenségre, illetıleg új közbeszerzési eljárás lefolytatására és a szükséges 
tájékoztató elkészítésére, megküldi a Közbeszerzések Tanácsának, illetve közösségi 
értékhatárt elérı beszerzés esetén az Európai Unió hivatalos lapjának. 

 
1.5.  Két szakaszos eljárásnál elkészíti az ajánlattételi felhívást és gondoskodik annak az 

ajánlattevık részére történı megküldésérıl valamint – ha van – az ajánlati 
dokumentáció rendelkezésre bocsátásáról, kérés esetén az ajánlatkérınek történı 
megküldésérıl. 

 
1.6.  Szükség esetén javaslatot tesz az eredményhirdetés elhalasztására.  

 
1.7.  Megtesz minden, a közbeszerzési eljárás lefolytatása során szükséges – fentiekben 

nem részletezett – cselekményt, intézkedést, amellyel az ajánlatkérı megbízza.  

A 9.§-ban foglalt feladatok ellátásáról a Jegyzı gondoskodik. 

 
2. § 

 
(1) Tárgyalásos eljárás során, illetve ha az Ajánlatkérı egyszerő eljárás tárgyalásos formája 
mellett döntött, valamint ha az Ajánlatkérı nyílt eljárásban a Kbt. 254. § (1) bekezdésében 
foglaltaknak megfelelıen tárgyalást kezdeményez, a tárgyalást a Bíráló Bizottság folytatja le. 
A tárgyalásról készített jegyzıkönyvet az ajánlattevık is aláírják. A jegyzıkönyv mellékletét 
képezi a jelenléti ív. 
 
(2) Versenypárbeszéd alkalmazása esetén a párbeszédet a Bíráló Bizottság folytatja le. 
 
 



11. § 
 

A Bíráló Bizottsági ülést a Polgármester hívja össze. 
 
 

12. § 
 

A Bíráló Bizottság kirívóan alacsony ellenszolgáltatás esetében, valamint lehetetlennek vagy 
túlzott magas vagy alacsony mértékőnek, illetıleg aránytalannak értékelt kötelezettségvállalás 
esetén az ajánlattevıtıl adatot és indokolást kér. 

 
 

4. Az ajánlatok elbírálása 
 

13.§ 
 

(1) A Bíráló Bizottság döntési javaslatot készít a végsı döntést meghozó Döntéshozó 
számára. 
 
(2) A Bíráló Bizottság a bíráló bizottsági ülés során: 

- megvizsgálja az ajánlatok ajánlati (ajánlattételi) felhívásban, egyéb dokumentációban 
és jogszabályban elıírt feltételeknek való megfelelıségét,  

 - áttekinti, hogy mely ajánlattevık ajánlata érvénytelen,  
- ellenırzi, hogy van-e olyan ajánlattevı, akit/amelyet ki kell zárni az eljárásból. 

  
(3)   A Bírálóbizottság köteles az elıre meghatározott bírálati szempontok alapján elvégezni a 
bírálatot. 

14. § 
 

A Bíráló Bizottsági ülésrıl jegyzıkönyv készül, melyhez csatolni kell az indoklással ellátott 
bírálati lapokat és a jelenléti ívet. 
 

15. § 
 

A Döntéshozó a döntését az elıterjesztett javaslat elfogadásával, módosításával, 
újratárgyalásával határozat formájában hozza. 
 

5. Szerzıdéskötés 

16.§ 
 

(1) Az eredményes közbeszerzési eljárás alapján a Képviselı-testület szerzıdést köt a Kbt. 99. 
§-a szerint. 

(2) Amennyiben az eljárás nyertese visszalép, és az ajánlati felhívásban ezen kitétel szerepel 
akkor az eredmény kihirdetésekor a következı legkedvezıbb ajánlatot tevıvel lehet megkötni 
a szerzıdést. 

(3) A megkötött szerzıdés nyilvános, annak tartalma közérdekő adatnak minısül. A szerzıdés 



teljesítése és esetleges módosítása a Kbt. 303.§ - 306.§ - nak betartásával lehetséges. A 
teljesítésérıl és az esetleges módosításáról tájékoztatót kell megjelentetni, melyet a 2/2006. (I. 
13. )  IM. rendeletben szereplı 16. illetve 17. hirdetmény-mintának megfelelıen. 

(4) A szerzıdés módosítására az ajánlatkérı részérıl az eredeti aláíró jogosult. A módosítás 
tényérıl, és indokairól jegyzıkönyvet kell felvenni. 

(5) A szerzıdés teljesítésével, módosításával, megszüntetésével kapcsolatos feltételekre 
vonatkozó elıírásokra a Kbt., illetve egyéb kérdésekben a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni. 

6. A közbeszerzési eljárások belsı ellenırzése 

17.§ 
 

(1)  A közbeszerzési eljárások belsı ellenırzési rendszerben történı ellenırzése a közvetlen 
jegyzıi irányítású belsı ellenır hatáskörébe tartozik. 

(2) Az ellenırzés kiterjed az eljárások szabályszerőségére, az elbírálás szempontjainak 
kiválasztására, és azok érvényesítésére, valamint a szerzıdések megkötésére, módosítására és 
teljesítésére. 

(3) Az ellenırzésekrıl készült jelentést a jegyzınek és az érintett köztisztviselınek átadja. 

(4) Amennyiben a Polgármester döntési hatáskörébe tartozó közbeszerzési eljárással 
kapcsolatban az ajánlatkérıvel szemben jogorvoslati eljárás indul, arról a Polgármester 
köteles a Képviselı-testületet haladéktalanul tájékoztatni. A tájékoztatási kötelezettség 
érvényes abban az esetben is, ha az ajánlatkérı indítja a jogorvoslat eljárást. 
 

7. Felelısség a közbeszerzési eljárásokban  
 

18.§ 
 

(1) A Jegyzı felel: 
- a közbeszerzési eljárásokban hozott döntések törvényességéért,  
- a közbeszerzési eljárások elıkészítése, lebonyolítása során közremőködık munkájáért,  
- külsı szervek ellenırzése során a közbeszerzési dokumentáció rendelkezésre 

bocsátásáért. 
 
(2) Az önkormányzat hivatalának közbeszerzési ügyintézıje és az esetlegesen bevont 
közbeszerzési szakértı felel: 

- a Kbt. rendelkezései maradéktalan érvényesüléséért a közbeszerzési 
eljárásokban, 

- a határidık betartásáért és betartásuk folyamatos figyelemmel kíséréséért,  
- a Közbeszerzési Szabályzatban a részére meghatározott feladatok 

teljesítéséért,  
- a vele kötött polgári jogi szerzıdésben foglaltak teljesítéséért, 
- a Kbt-vel ellentétes javaslat esetén a döntéshozó felé történı jelzésért, 

felhívásért.  
 
(3) A Bíráló Bizottság felel a bírálatok szakszerőségéért. 



 
(4) A Polgármester felel: 

- a Közbeszerzési Szabályzatban megállapított feladatainak pontos és maradéktalan 
teljesítéséért, a határidık betartásáért. 

- a döntés meghozataláért 
 

(5) A Képviselı- testület felel: 
- a Képviselı-testület Közbeszerzési Szabályzatban megállapított feladatainak pontos és 

maradéktalan teljesítéséért, a határidık betartásáért. 
- a döntés meghozataláért. 

III. 
 

A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS DOKUMENTÁLÁSA 
 

19.§ 
 

(1) A közbeszerzési eljárásokat – azok elıkészítésétıl az eljárás alapján kötött szerzıdés 
teljesítéséig terjedıen – a Jegyzı írásban köteles dokumentálni, arról feljegyzést készíteni. A 
feljegyzést a Jegyzı írja alá. 
(2) A feljegyzés az alábbiakat tartalmazza: 

- az eljárás megindításának idıpontja,  
- a közbeszerzési eljárás iktatószáma, 
- a hirdetmény Közbeszerzési Értesítıben meghatározott iktatószámon,  
- a beszerzés tárgya, mennyisége, értékek, 
- a lefolytatott eljárás fajtája, speciális jellemzıi (pl. gyorsított, egyszerősített) 
- ajánlattevık, részvételre jelentkezık száma, 
- érvényes ajánlatok száma, ajánlattevık megnevezése, 
- alkalmas ajánlattevık száma, ajánlattevık megnevezése, 
- egyéb, éves statisztikai összegzés elkészítéséhez szükséges adat megadása,  
- a nyertes ajánlattevı neve 
- a szerzıdéskötés idıpontja 
- a szerzıdés teljesítése 
- a szerzıdés teljesítésérıl szóló tájékoztató feladásának idıpontja 
- irattározás napja, 
- irattározás száma. 

 
(3) A közbeszerzési eljárás elıkészítésével, lefolytatásával és a szerzıdés teljesítésével 
kapcsolatban keletkezett összes iratot a közbeszerzési eljárás lezárulásától, illetıleg a 
szerzıdés teljesítésétıl számított 5 évig meg kell ırizni. Ha a közbeszerzéssel kapcsolatban 
jogorvoslati eljárás indul, az iratokat annak jogerıs befejezéséig, de legalább az említett öt 
évig kell megırizni. Az iratok megırzésérıl a jegyzı gondoskodik.  
 
(4) Ajánlatkérı a Polgármester útján küldi meg a közbeszerzési iratokat a Közbeszerzések 
Tanácsa vagy az illetékes ellenırzı vagy más illetékes szerv részére. 
 
(5) Az ajánlatkér ı az éves beszerzéseir ıl külön jogszabályban meghatározott 
minta szerint éves statisztikai összegezést köteles  készíteni, amelyet 
legkés ıbb a tárgyévet követ ı év május 31. napjáig kell megküldenie a 
Közbeszerzések Tanácsának. 
Az éves statisztikai összegzés elkészítésérıl a Jegyzı gondoskodik. 



 
IV. 

 
A KÖZBESZERZÉSEKKEL KAPCSOLATOS JOGORVOSLAT 

 
20.§ 

 
(1) A Közbeszerzési Döntıbizottságnál indított jogorvoslati eljárás során az észrevétel 
elkészítését –külsı szakértı igénybevétele esetén, annak közremőködésével – és az iratok 
határidıben való megküldését a Polgármester végzi.  
 
(2) A Képviselı-testület, illetve a Polgármester dönt  a folyamatban lévı közbeszerzési eljárás 
felfüggesztésérıl, a szerzıdés megkötésének elhalasztásáról a Közbeszerzési Döntıbizottság 
érdemi határozatának meghozataláig. Az errıl szóló értesítésnek a Közbeszerzési 
Döntıbizottsághoz való megküldésérıl a Polgármester gondoskodik.  
 
(3) A Képviselı-testület, illetve a Polgármester dönt – szakértı javaslatára – a Közbeszerzési 
Döntıbizottságnak az ügy érdemében hozott határozata keresettel történı felülvizsgálata 
tárgyában.  

V. 
 

BÉKÉLTETÉSI ELJÁRÁS 
 

21.§ 
 

(1) A békéltetési eljárás megindítására irányuló kérelem kézhezvételét követıen a Képviselı-
testület, illetve a Polgármester – szakértı javaslatára – dönt a békéltetési eljárásban való 
részvételrıl, illetve a békéltetı jelölésrıl.  

 
(2) A békéltetési eljárás megindulása esetén a Képviselı-testület, illetve a Polgármester –  
tanácsadó javaslatára – dönt: 

- A békéltetési eljárásban az ajánlatkérıt képviselı személyérıl, 
- A folyamatban lévı közbeszerzési eljárás felfüggesztésérıl, a szerzıdés megkötésének 

elhalasztásáról a békéltetési eljárás befejezéséig. Az errıl szóló értesítésének a 
békéltetı tanács elnökéhez való megküldésérıl a Polgármester gondoskodik.  

 
VI. 

 
ELTÉRÉS A KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATTÓL 

 
22. § 

 
A közbeszerzési eljárás bonyolultságára, összetettségére, az Ajánlatkérı érdekeire tekintettel a 
Képviselı-testület az adott közbeszerzési eljárásra vonatkozóan jelen Közbeszerzési 
Szabályzattól minısített többséggel hozott határozatával eltérı, speciális szabályokat 
állapíthat meg, és ezen egyedi döntések esetén külön rendelkezik a határozat végrehajtásának 
rendjérıl. 
 
 
 



 
VII. 

  
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

 
23. § 
 

(1) Jelen szabályzat a kihirdetés napján lép hatályba. Rendelkezéseit a hatálybalépést 
megelızıen megkezdett közbeszerzések esetében is alkalmazni kell. A jelen szabályzat 
hatálybalépésével egyidejőleg a korábban érvényben volt 150/2005. (XI.15.) számú 
határozattal elfogadott szabályzat hatályát veszti. 

(2) Az ajánlatkérı közbeszerzését végzı személyek és szervezetek kötelesek a vonatkozó 
jogszabályok és a jelen szabályzat elıírásait áttanulmányozni, értelmezni és az azokban 

foglaltak szerint a tılük elvárható gondossággal eljárni. 
 

Tóth András                                                                                       dr. Mátyás B. Szabolcs 
polgármester                                                                                                   jegyzı 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. napirendi pont megtárgyalása 



8./ Elıterjesztés a kiemelkedı társadalmi jelentıséggel bíró civilszervezetek 2007. évi  
     támogatásáról    
     Száma:14-203/2006. 
    (Írásbeli elıterjesztés alapján)  
     Elıadó: Tóth András polgármester 
 
Tóth András 
Egy módosítási javaslatom van, ami a 3. és 4 pont összevonását jelenti, hogy  a határozati 
formának megfeleljen. Ezeknél a civilszervezeteknél egyedi határozatot hoztunk azért, hogy  
mőködés feltétele biztosított legyen. Javaslatot tettem a két sport egyesület egyszeri 
juttatására, ezzel ösztönöznénk. A bizottsági véleményt kérem. 
 
Gyermánné Szabó Katalin 
A Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága elfogadásra javasolta. 
 
Nagy Sándor 
A Pénzügyi Bizottság, amikor a fociról szó volt nagy vitába került, módosító indítványra 
javaslatot tett, amit a késıbbiekben ismertetek.  5 igenszavazattal, 1 ellenszavazattal, 2 
tartózkodással egy módosító indítványt fogatott el, arról, hogy a határozat-tervezet e)  
bekezdése esetében az ez évi alaptámogatást kapjon 6.850e Ft- kerüljön támogatásra és ezzel 
együtt javasolták elfogadásra a határozat-tervezetet.  
 
Tóth András 
Kérdés, vélemény? 
 
Ricska Zsolt 
A futballcsapatnál kérem, hogy a késıbbiekben tegyen le egy elképzelést, hogy hogyan 
képzeli el a mőködését a szervezet? 
 
Puskás László 
A Tőzoltóság támogatásával kapcsolatban szeretnék javaslatot tenni. Korábbi idıszak az 
mutatja, hogy a Tőzoltóság fizetése átlag alatti, ezért 2 millió forintos mőködési támogatást 
javasolok. Az a véleményem, hogy korrigáljuk a bérüket, hiszen elég nagy szakmai tudással 
rendelkeznek. Kérem, hogy támogassák a javaslatomat.  
 
Kovács Sándor 
Itt nagy pénz és kis fociról volt szó a korábbi években. Egyetértek, hogy ha nem tudnak 
helytállni, akkor vonjuk el a támogatást, vagy nagyobb összeggel támogassuk, ha valóban 
tesznek valamit. 
 
Ricska Zsolt 
Azért nem mondtam konkrétan az összeget, mert nem látjuk a költségvetést. Nem tudom a 
keretösszeget, egyetértek azzal amit az alpolgármester Úr mondott. Ez új alapokra fektetné az 
újfehértói labdarúgást.   
 
 
Nagy Sándor 
Mint az USE hivatalban lévı elnöke, szeretném elmondani, hogy nem egyedi esetrıl van szó. 
Tíz évig küszködtünk, hogy a megyei I. osztályba bejussunk. Ide nagyon nehéz bejutni, lehet, 
hogy több pénzre lesz majd szükség, hogy ide újra bejusson a csapat. Kell hozzárendelni 



pénzt. A másik, hogy amit Puskás alpolgármester mondott a Tőzoltósággal kapcsolatban  
maximálisan egyetértek.  
 
Gyermánné Szabó Katalin 
Ez egy szép összeg, fontos, hogy az utánpótlásra odafigyeljünk. Sok tehetséges gyerek van.  
 
Tóth András 
Nagy Sándor Úr javaslatát egyetértek. Puskás javaslatát, ezt a 2 millió forintot kifejezetten a 
munkatársak célra,  bér + járulék. De ezeket megszavaztatom. A napirendi pont vitáját 
lezárom. Ki az, aki a Pénzügyi Bizottság javaslatát, mely szerint a határozat-tervezet e) 
pontjában az Újfehértó Sportegyesület részére mőködési kiadásaihoz 6.850 eFt támogatást 
kapjon elfogadja? 
 
A képviselı-testület a határozat-tervezet 16 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, 1 
tartózkodással elfogadta.  
 
Tóth András 
A 2. módosító javaslat az Önkéntes Tőzoltóság részére plusz 2 millió forint bér + járulékaira.  
Ki az, aki elfogadja a javaslatot? 
 
A képviselı-testület a javaslatot 18 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
elfogadta.  
 
Tóth András 
Ki az, aki a módosításokkal együtt elfogadja a határozat-tervezetet, azzal, hogy ha 
megemeltük a támogatást a határozatban végig kell futtatni az emeléseket?  
 
A képviselı-testület a határozat-tervezetet a módosítással együtt 18 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISEL İ-TESTÜLETÉNEK 
 

158/2006. (XI. 23.) számú 
 

h a t á r o z  a t a 
 

a kiemelkedı társadalmi jelentıséggel bíró civil szervezetek 2007. évi támogatásáról 
 

A KÉPVISEL İ-TESTÜLET 
 
(1) elismerve a civil szervezetek városban betöltött társadalmi jelentıségő tevékenységét az 
alábbi támogatásban részesíti 2007 évben: 

a) Újfehértó Város Polgárır Egyesület részére mőködési kiadásaihoz 700 eFt 
b) Újfehértó Mályváskert Polgárır Egyesület részére mőködési kiadásaihoz 500 eFt 
c) Újfehértó Önkéntes Tőzoltóság részére mőködési kiadásaihoz 10.000 eFt, továbbá a 

bérek és a hozzá kapcsolódó járulékok emelésére össesen 2.000 eFt          
d) Újfehértó Városi Sport és Szabadidı Egyesület részére mőködési kiadásaihoz 5.500 

eFt 
e) Újfehértó Sportegyesület részére mőködési kiadásaihoz 6.850 eFt (alaptámogatás) 

 
(2) az Újfehértó Sportegyesületet további 900 eFt mőködési célú támogatásban részesíti 2007. 



július 01. napjától havi egyenlı részletekben történı utalással, amennyiben az egyesület 
felnıtt labdarúgó csapata a 2006/2007 bajnoki idény végén a Megyei I. osztályú tagságát 
megtartja 
 
(3) a támogatások kifizetéséhez szükséges költségvetési forrást a 2007. évi költségvetési 
rendeletében biztosítja.Az (1) bekezdés a)-d) pontjaiban szereplı szervezetek részére a 
támogatás folyósítása havi egyenlı részletekben történik, az Újfehértó Sportegyesület részére 
nyújtott alaptámogatásból 1.530 eFt január hónapban, február-június hónapokban havi 620 
eFt, július-december hónapokban havi 370 eFt utalása történik.  
 
(4) felhatalmazza a polgármestert a szervezetekkel kötendı támogatási szerzıdések aláírására  

 
       Határidı: folyamatos  
        Felelıs: polgármester 

  
9. napirendi pont megtárgyalása 
9./ Elıterjesztés önkormányzati tulajdonban lévı mezıgazdasági földingatlanok bérleti  
      díjáról    
      Száma:14-125/2006. 
     (Írásbeli elıterjesztés alapján)  
      Elıadó: Tóth András polgármester 
 
Tóth András 
Szóbeli kiegészítésem, hogy amikor a javaslatot megfogalmaztam elıtte, a mezıgazdasági 
területekre vonatkozó ismeretekkel rendelkezı képviselıket megkértem, hogy a véleményüket 
mondják el, a ezeket figyelembe vettem. A szennyvíztelep melletti részének csak egy részét 
tudtuk ilyen módon hasznosítani. Egy kérés, hogy a 6-7 pontot vonjuk össze, hasonló indokok 
miatt, mint a korábbi határozatoknál.   
 
Gyermánné Szabó Katalin 
A Társadalmi Kapcsolatok bizottsága megtárgyalta, 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással 
elfogadásra javasolta.  
 
Nagy Sándor 
A Pénzügyi Bizottság  egyhangúlag támogatta.    
 
Tóth András 
Kérdés, vélemény? Ki az, aki elfogadja a határozat-tervezetet elfogadja? 
 
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 
 

159/2006. (XI. 23.) számú 
 

h a t á r o z  a t a 
 

Az önkormányzat tulajdonában lévı mezıgazdasági földingatlanok 
2007. évi bérleti díjainak megállapítására. 

 
A KÉPVISEL İ-TESTÜLET 
 
1./ az Újfehértó 0191/5 hrsz-ú, összesen 6,0698 ha területnagyságú, 41,57 aranykorona értékő 

földingatlanból mezıgazdasági termelés céljára még felhasználható 3,5 ha ( temetı 
területének bıvítését szolgáló földingatlan) éves bérleti díját 40.000.- Ft/ha összegben 
állapítja meg.  

2./ az Újfehértó 0191/14 hrsz-ú, szántó mővelési ágú, 0,6 ha területnagyságú, 4,84 
aranykorona értékő földingatlan (temetı Ny-i ingatlanhatára melletti földterület) éves 
bérleti díját 40.000.- Ft/ha összegben állapítja meg. 

3./ az Újfehértó 0714/3 hrsz-ú, gyep mővelési ágú, osztatlan közös tulajdonú földingatlanból 
az önkormányzat tulajdonát képezı 11008/27066 tulajdoni hányadát, összesen 24,3434 ha 
nagyságú terület éves bérleti díját 35.000.- Ft/ ha összegben állapítja meg. 

4./ az un. szórvány területek, valamint a szilárd hulladékátrakó állomás melletti 
mezıgazdaságilag mővelhetı terület éves bérleti díját 35.000.- Ft/ha összegben állapítja 
meg. 

5./ az Újfehértó 0174/25 hrsz-ú földingatlanból 12,1372 ha szántó mővelési ágú földterület 
(szennyvíztelep melletti földingatlan) éves bérleti díját 35.000.- Ft/ ha összegben állapítja 
meg. 

6./ a földingatlanok bérbeadását meghirdeti a Polgármesteri Hivatal hirdetıtábláján, valamint 
az önkormányzati havilapban. A bérlık személyét a Pénzügyi Bizottság jelöli ki. 

7./ a bérleti szerzıdések megkötésére és aláírására felhatalmazza a polgármestert. 
 

Határid ı: folyamatos és 2007. április 15. 
               Felelıs: polgármester 

 
10. napirendi pont megtárgyalása 
10./ Elıterjesztés Antal Sándorné tulajdonát képezı 042/26 hrsz-ú és az önkormányzati    
       tulajdonú 1504 hrsz-ú ingatlanok cseréjérıl 
       Száma:14-195/2006.   
       (Szóbeli elıterjesztés alapján) 
       Elıadó: Tóth András polgármester 
 
Tóth András 
Szóbeli kiegészítésem nincs. A bizottsági véleményt kérem.  
 
Nagy Sándor 
a Pénzügyi Bizottság nem értett egyet az elıterjesztı javaslatával. Augusztusban már ezzel 
foglalkoztuk. Egyfajta értékaránytalanságot mutat a szakértıi vélemény, amit elıterjesztésben 
leírtak, de a bizottság 7 igen szavazattal, 1 tartózkodással módosító javaslatot tett,  hogy a 
határozat-tervezetben elutasítja szó helyett támogatja legyen és 2. pontban felhatalmazza a 
polgármestert csereszerzıdés aláírására, valamint a csereszerzıdésben az ügyleti kiadás az a 



felet terheli.  
 
Tóth András 
Kérdés, észrevétel? 
 
Nagy József 
22 éve építette Antalné a házat, azt hitte, hogy ez a saját területe kiderült, hogy mégsem. Ezt 
le kell rendezni, hogy papíron is az övé legyen.  
 
Tóth András 
Telekkönyvileg nincs feltüntetve, jelenleg is az önkormányzat tulajdonát képviseli. Nincs 
feltüntetve, hogy valakinek lakása lenne,  annak idején építési engedély nélkül épült 
tudomásom szerint. A szakértıi vélemény, ha meg is feleznénk az ingatlant, akkor is 
780.000.- Ft. enne az értéke. A szakértıi vélemény alapján tettem a javaslatot. A módosító 
indítványt ennek alapján nem tudom befogadni, szavazunk róla. 
 
Kovács Sándor 
Nagy Sándor korábban, mint polgármester ugyanígy az önkormányzat érdekét képviselve nem 
támogatta a kérelmet. Most a másik oldalon ülve más a helyzet.  Minden elfogultság nélkül 
mondom, nem mehetek el amellett, hogy a szülık valóban odaajándékozták ezt a területet, 
csak nem papírozták le. Gondolkodjunk el, hogy most szinte ajándékként adják oda ezt a 
területet az önkormányzatnak. Ennek függvényében nem fogok részt venni  szavazásban.  A 
600 milliós hiány nem ezen fog kibillenni a másik irányba. 
 
Nagy Sándor 
Nem teljesen pontos amit elmondott Kocsács képviselı, akkori döntési javaslat nem errıl 
szólt, akkor a kérelem arról szólt, hogy az önkormányzat ingyenesen adja oda bizonyos 
okokból ezt a területet. Akkor felmerült, hogy az lenne az egyszerő, hogy vonja vissza az 
akkori kérelmét, javasoltuk, hogy tegyen egy ilyenfajta javaslatot. Errıl szólt az akkori 
döntés. Így került a mostani testület elé. 
 
Kovács Sándor 
Valóban így volt, ahogyan Nagy Sándor idézte.  
 
Dr. Mátyás B. Szabolcs 
Észrevételem, hogy az önkormányzati vagyongazdálkodásról szóló rendelet egyértelmően 
rendelkezik azokról az esetekrıl, amikor az önkormányzati vagyont ingyenesen, vagy 
kedvezményesen adja oda.  Ilyen három eset van, ha más önkormányzatnak, 
kötelezettségvállalással közérdekő céllal, a harmadik eset közösségi célra alapítványi 
hozzájárulással. Úgy értékelem, hogy önkormányzati vagyont értéken alul akar átadni 
magánszemélynek az önkormányzat.  
 
Tóth András 
A határozatban, ha az ingatlan értéket meghatározzuk, akkor ezt a jogi korlátot meg tudjuk 
szüntetni. Ha ellentétben a szakértıi állásponttal a képviselı-testület 200.000.-Ft-ban 
határozza meg, akkor a korlátot le tudjuk küzdeni.  
 
 
 
dr. Mátyás B. Szabolcs 



A képviselı-testület döntésétıl függetlenül mondtam el a véleményemet. Amilyen döntés 
születik, ahhoz fogom az álláspontomat rögzíttetni a jegyzıkönyvben.  
 
Tóth András 
Javasolom, Nagy Sándornak, hogy a bizottsági javaslatot egészítse ki erre, és akkor kezelhetı.  
 
Nagy Sándor 
Erre szerettem volna javaslatot tenni, de akkor így megfelel. 
 
Tóth András 
Két módosító indítvány van, az egyik a pénzügyi bizottság javaslata, a másik. Nagy Sándor 
kiegészítése. Azt javasolom, hogy változtassuk meg a sorrendet. Ne az SZMSZ szerinti 
sorrendben szavazzunk, ki az, aki elfogadja ezt? 
 
A képviselı-testület a szavazási sorrendet 18 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül elfogadta. 
 
Ki az, aki elfogadja, hogy a határozat 1. pontjában a Képviselı-testület ebben az összegben 
ismeri el az önkormányzat saját ingatlan értékét, a második pontban, amit megfogalmazott 
Nagy Sándor a Pénzügyi Bizottság  javaslatát?  
 
A képviselı-testület a javasolt határozat-tervezetet a 16 igen szavazattal 1 ellenszavazattal,  és 
1 nem szavazóval elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 

  ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISEL İ-TESTÜLETÉNEK 
 

160/2006. (XI. 23.) számú 
 

h a t á r o z  a t a 
 

Antal Sándorné tulajdonát képezı 042/26 helyrajzi számú és az Önkormányzati 
tulajdonú 1504 helyrajzi számú ingatlanok cseréjérıl 

 
A KÉPVISEL İ-TESTÜLET 
 
1. / az Önkormányzat tulajdonában lévı 1504 helyrajzi számú, 1953 m2 nagyságú terület 
kivett lakóház udvar mővelési ágú, Széchenyi út 210. szám alatti belterületi ingatlanát 
1. 200.000.- Ft értékben állapítja meg.  Antal Sándorné 4244 Újfehértó, Széchenyi út 210. 
szám alatti lakos kérelmét, - melyben tulajdonát képezı 014/26 helyrajzi számú, szántó 
mővelési ágú, 3090 m2 nagyságú területő,  külterületi ingatlanát csereként felajánlja az 
Önkormányzat tulajdonában lévı 1504 helyrajzi számú, 1953 m2 nagyságú terület kivett 
lakóház udvar mővelési ágú, Széchenyi út 210. szám alatti belterületi ingatlanért - támogatja. 
 
2./ felhatalmazza a polgármestert a csere-szerzıdés aláírására, mely csereszerzıdésben   
     az ügyleti kiadás Antal Sándornét terheli.  
 

Határid ı: folyamatos 
Felelıs: polgármester 

Dr. Mátyás B. Szabolcs 
Jelezni szeretném, hogy a rendelettıl eltérıen hozott döntést a képviselı-testület.  
11. napirendi pont megtárgyalása 



11./ Elıterjesztés az önkormányzat Eu-s fejlesztési pályázataihoz felvett hitel lejárati  
       határidejének hosszabbítására 
       Száma:14-192/2006. 
       (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
       Elıadó: Tóth András polgármester 
 
Tóth András 
A bizottsági véleményt kérem.  
 
Nagy Sándor 
A Pénzügyi Bizottság támogatta.  
 
Tóth András 
Kérdés, vélemény? A napirendi pont vitáját lezárom. 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 

 
161/2006. (XI. 23.) számú 

 
h a t á r o z  a t a 

 
az önkormányzat EU-s fejlesztési pályázataihoz felvett hitel lejárati határidejének 

hosszabbítására  
 
 

A KÉPVISEL İ-TESTÜLET 
 

1. kezdeményezi a Szabolcs Takarékszövetkezet és Újfehértó Város Önkormányzata 
között létrejött EG76BD45406000 hitel iktatószámú kölcsönszerzıdés 5. pontjában 
meghatározott kölcsön lejárati határidejének módosítását az alábbiak szerint:  
 
a hitel visszafizetésének idıpontja az EU fejlesztési források leutalásának idıpontja, 
de legkésıbb 2007. június 30. 

 
2. kötelezettséget vállal arra, hogy a felvett hitelt (tıke+kamat) visszafizeti és a 

visszafizetéshez szükséges forrást a Polgármesteri Hivatal 2007. évi költségvetésében 
biztosítja 

 
Határidı: folyamatos 
Felelıs: polgármester 

 
 
 
 
 
 
 



12. napirendi pont megtárgyalása 
12./ Elıterjesztés folyószámla hitelkeret igénybevételérıl 
        Száma:14-199/2006. 
       (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
        Elıadó: Tóth András polgármester 
 
Tóth András 
A bizottsági véleményt kérem. 
 
Nagy Sándor 
A Pénzügyi Bizottság egyhangúlag támogatta. 
 
Tóth András 
Kérdés, észrevétel? A napirendi pont vitáját lezárom. 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 
 

162/2006. (XI. 23.) számú 
 

h a t á r o z  a t a 
 

folyószámla - hitelkeret igénybe vételére 
 

A KÉPVISEL İ-TESTÜLET 
 
az évközi likviditási gondok megoldására folyószámla fedezet biztosítása céljából 100 millió 
forint hitelkeret igénybevételét engedélyezi 2006. december 16-tól- 2007. december 15-ig, 
kötelezettséget vállal arra, hogy a hitelt kamataival együtt megfizeti és a szükséges forrást a 
2007. évi költségvetésben biztosítja. 
 

Határidı: folyamatos 
Felelıs: polgármester 

 
13. napirendi pont megtárgyalása 
13./ Elıterjesztés a 100/2006. (VI. 20.) számú határozat visszavonásáról 
        Száma:14-202/2006. 
       (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
        Elıadó: Tóth András polgármester 
 
Szóbeli kiegészítésem, hogy a szennyvízdíj rendeletünknél utaltam rá, hogy a Nyírségvíz Rt.  
az amortizációs költségeket beépíti a vízdíjakba. Tekintettel arra, hogy a városnak van egy 
szennyvízhálózata, ott a támogatási döntés kizárja, hogy ezt elidegenítsük, hogy ez  
apportként kerüljön a Nyírségvízhez. Ezért a nyáron kezdeményezték, hogy a vagyonkezelıi 
jogot átengedjük.  A vagyonkezelıi jog átadása lehetıséget ad, hogy amortizációt számoljon 
el a rendszerre. Ez nem zárja ki a támogatási döntést. Akkor vita volt a testületben. Fı kérdés 
az volt, hogy ez a pótlás hol jelenjen meg, az önkormányzatnál, vagy a kezelınél. Itt voltak 
eltérések a korábbi döntésben. Ezt átruházta a képviselı-testület a NYÍRSÉGVÍZ RT-re 2007. 



január 1-jei dátummal. Az volt az álláspontom és most is képviselem, hogy ha azt is 
megvizsgálnánk, hogy újfehértónál jelenne meg ez a pótlási forrás. Technikai megoldása 
lehet, hogy egy üzemeltetési szerzıdést kötnénk a rendszerre. Amíg végleges döntést nem 
tudunk hozni, javasolom, hogy az amortizációnak megfelelı összeget fizessen meg a  
Nyírségvíz Rt az önkormányzatnak bérleti díjként. Gondoljuk át a tulajdonosi 
magatartásunkat. Lesz egy terhelt vagyonunk kisebb mozgástérrel, ha átruházzuk a 
vagyonkezelıi jogot. Kérem, hogy adjunk idıt, hogy erre visszatérjünk és ne lépjen ez január 
1-jén hatályba. Azért kérek erre lehetıséget, hogy meg tudjuk határozni, hogy az 
önkormányzati érdekünknek mi a legjobb. A bizottsági véleményt kérem. 
 
Szabóné Belme Ildikó 
Az Ügyrendi Bizottság megtárgyalta és 7 igen szavazattal megtárgyalta és elfogadásra 
javasolta.  
 
Nagy Sándor 
A Pénzügyi Bizottság 4 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal, 2 tartózkodással nem hozott 
döntést.  
 
Tóth András 
Itt is eltérı a jogi értelmezésünk Nagy Sándorral, ugyanis az én értelmezésem szerint, ha nem 
kap szavazati többséget, akkor nem támogatja. Ez az én értelmezésem a bizottsággal szemben. 
 
Nagy Sándor 
Elsısorban politikai indíttatásúnak tartom ezt a döntést. Polgármester Úrnak, mint 
országgyőlési képviselınek jobban tisztában kellene lennie az ivó- és csatornaszolgáltatás 
díjaival. Nem fog tudni megfelelni az önkormányzat a feltételeknek, amivel az önkormányzat 
ezt megteheti.  
 
Tóth András 
Amikor korábban tárgyaltunk, ugyanazon az állásponton vagyok. Azt gondolom, hogy 
kapjunk idıt, hogy ezt átgondoljuk. A mozgásterünk legyen nagyobb. Ha nincs egyéb kérdés, 
vélemény a napirendi pontot lezárom. Ki az, aki elfogadja a határozat-tervezetet?  
 
A képviselı-testület a határozat-tervezetet 16 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, 1 
tartózkodással elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISEL İ-TESTÜLETÉNEK 
 

163/2006. (XI. 23.) számú 
 

h a t á r o z  a t a 
 

a 100/2006. (VI. 20.) számú határozatának visszavonására 
 
A KÉPVISEL İ-TESTÜLET 
 
az önkormányzat közfeladat átadáshoz kapcsolódó vagyonkezelıi jog létesítésére vonatkozó 
100/2006. (VI. 20.) számú határozatát visszavonja. 

 
Határidı: azonnal 



Felelıs: polgármester 
 
14. napirendi pont megtárgyalása 
14./ Elıterjesztés a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának a NYÍRSÉGVÍZ- 
        Zrt-ben lévı szavazatelsıbbségi részvény átvételének támogatásáról 
        Száma:14-201/2006. 
       (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
        Elıadó: Tóth András polgármester 
 
Tóth András 
Jogszabály alapján van lehetıség, hogy ezt önkormányzat megigényelje, ezt Nyíregyháza 
Megyei Jogú Város megtette, kérem, hogy ezt támogassák. A bizottsági véleményt kérem. 
 
Szabóné Belme Ildikó 
 
Az Ügyrendi Bizottság 6 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal,  tartózkodás nélkül támogatta és 
továbbtárgyalásra javasolta.  
 
Nagy Sándor 
A Pénzügyi Bizottság 8 igenszavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül támogatta. 
 
Tóth András  
Kérdés, vélemény van-e? Ki az, aki elfogadja a határozat-tervezetet elfogadja? 
 
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 
 

164/2006. (XI. 23.) számú 
 

h a t á r o z  a t a 
 

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának a NYÍRSÉGVÍZ Nyíregyháza és Térsége Víz és 
Csatornamő Zrt.-ben lévı szavazatelsıbbségi részvény átvételének támogatásáról 

 
A KÉPVISEL İ-TESTÜLET 
 

1. Kinyilvánítja, hogy – a Kormány 2118/2006 (IV.31.) határozatában foglalt döntés 
alapján – a Nyírségvíz Zrt.-ben meglévı állami részesedés Nyíregyháza Megyei Jogú 
Város Önkormányzat részére történı átadásában, mint az állami mővekbıl ivóvízzel 
ellátott településnek – érdekeltsége van.  

2. Az önkormányzati törvény a település vízellátásának kötelezettségét és felelısségét 
egyaránt a települési önkormányzat hatáskörébe sorolja, mely törvényi elıírásra 
alapozza a fentiekben deklarált érdekeltségét Nyíregyháza Megyei Jogú Város 
Önkormányzata. 

3. A Nyírségvíz Zrt.-ben meglévı 1 db, 1000.- Ft névértékő átadására kerülı elsıbbségi 
részvény oszthatatlan, ezért támogatja, hogy azt Nyíregyháza Megyei Jogú Város 
Önkormányzata részére adja át a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium 
(KvVM), illetve a Kincstári Vagyoni Igazgatóság (KVI), mivel Nyíregyháza város a 



NYÍRSÉGVÍZ Nyíregyháza és Térsége Víz és Csatornamő Zrt. többségi tulajdonosa, 
egyben Nyíregyháza város területén kerül felhasználásra az állami mővekben termelt 
ivóvíz 86%-a, így legnagyobb felelısséggel és kötelezettséggel Nyíregyháza Megyei 
Jogú Város Önkormányzata tudja az elsıbbségi részvényen keresztül gyakorolni az 
állami vízmővek feletti felügyeletet. 

4. Megbízza Csabai Lászlóné Polgármester Asszonyt, hogy Újfehértó város Képviselı-
testületének döntését a KvVM-el történı tárgyalás során határozottan képviselje.  

 
   Határidı: folyamatos 
   Felelıs: polgármester 
 
15. napirendi pont megtárgyalása 
15./ Elıterjesztés az önkormányzati havi lap nyomtatott kiadásának az elıkészítése, nyomdai  
       elıállítása, valamint terjesztése tárgyában 2005. április 1-jén létrejött megbízási szerzıdés  
       felmondására, önkormányzati lap alapító okiratának módosítására, egyszerő  
       közbeszerzési eljárás megindítására 
       Száma:14-206/2006. 
       (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
       Elıadó: Tóth András polgármester 
 
Tóth András 
A CD-n megkapták a közvélemény kutatás anyagát. A közvélemény kutatási adatok bizonyos 
negatív adatokat hoztak, ezért javasolom, hogy változtassuk meg a kommunikációnkat a 
lakossággal, tegyük széles körővé az információkat, illetve azoknak a körét, akihez el fog 
jutni az információ. Arra teszek javaslatot, hogy a havi lapunk helyett kéthetente megjelenı 
lapot, naprakész információkat tartalmazzon és a lapzárta ne 10 nappal a megjelenés elıtt 
legyen. Sokkal aktuálisabb információkkal tájékoztassuk a lakosságot. Ez a megjelenés 
többletfinanszírozást igényel. A kiadás kerete a televíziós közvetítés költsége megfelelı 
fedezetet nyújtanak arra, hogy kéthetente igényes lapot jelentessünk meg. Felhívom a 
figyelmet, hogy a jelenleg megbízással rendelkezı vállalkozó ugyanúgy meg lesz hívva a 
közbeszerzési eljárásra, mint akkor annak idején akiket korábban meghívtuk. A legkedvezıbb 
ajánlatot tevıt bízzuk meg a lap terjesztésével.  A határozat-tervezetben módosítást javasolok, 
hogy 1. pont a 2007. február 28.-ai dátummal jelzett szerzıdés felmondást vegyük ki, és 
helyette  „……a szerzıdést 2007. február 28. napjával megszőntnek  nyilvánítja.” Szövegrész  
kerüljön. Ez egyértelmően meghatározza a szándékot. A 3. pontban a „havi” rész töröljük, 
valamint „egyszerősített” közbeszerzési eljárás helyett „egyszerő” közbeszerzés szerepeljen. 
Ezekkel a javaslatokkal terjesztem a testület elé. A bizottsági véleményt kérem.  
 
Gyermánné Szabó Katalin 
A Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága megtárgyalásra és elfogadásra javasolta. 
 
Szabóné Belme Ildikó 
Az Ügyrendi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolta. 
 
 
 
Nagy Sándor 
A Pénzügyi Bizottság 4 igen szavazattal, 3 ellenszavazattal, 1 tartózkodás mellett az én 
megítélésem szerint nem hozott döntést ebben a kérdésben.   
 



Szabóné Belme Ildikó 
Az Ügyrendi Bizottságnál felmerült az a kérdés, hogy ha kéthetente fog megjelenni,  kellı 
tartalommal fogjuk-e megtölteni, ha lesznek jelentkezık, akkor helyi újságírók kellenének. 
 
Tóth András 
A közbeszerzés alapján nem biztos, hogy helyiek lesznek. Meg lehet nézni, hogy a helyi 
lapban most mennyi naprakész információk vannak, aktuálisak-e. Egy olvashatóbb lapot 
kellene kihozni, de ez most nem kritikaként fogalmazódik meg bennem a mostani lappal 
szemben.  
 
Ricska Zsolt 
Nem látom az elıterjesztésben, hogy milyen formában jelenhet meg. Ez közérdekő dolog. A 
másik az, hogy új újságot fogunk létrehozni? Ha nem hozunk létre újat, akkor miért bontjuk 
fel a szerzıdést?  
 
Tóth András 
A Tv-vel kapcsolatban jeleztem, hogy a közvélemény kutatási felmérést figyelembe veszem. 
Ajánlatokat kértem a Kölcsey Tv-tıl más formában. A régebbi képviselık hallottak róla, hogy 
folyamatban van a városi tv alakulása. Ezt egy önálló napirendi pont keretében fogom majd a 
testület elé hozni. A tapasztalat az, hogy az újságban a politikai vélemények ha megjelennek, 
az olvasottabbá teszi a lapot. Miért kell felmondani? Más formátumban, más technikával, 
színesebb kiadásban gondoltam. Akkor nem lenne indokolt a változtatás, hogy ha kétszeres 
idıben, de ugyanolyan formában jelenne meg. Ezért indokolt, de ha ezt a technikát tudja a 
jelenlegi vállalkozó nyújtani, İ is vállalhatja. Azt javasolom majd, hogy rögzített feltételek 
mellett a legkedvezıbb árat adó a döntı.  
 
Ricska Zsolt 
Tehát, úgy értelmezem, hogy nem kell a szerzıdést felbontani, nem feltétlenül kell. Történt-e 
egyeztetés, tudja-e az R-Port vállalni.  Ha törtét volna egyeztetés, akkor ezt İ el tudta volna 
látni. Akkor mi indokolja?  
 
Tóth András  
Az én véleményem szerint más tartalmú szerzıdésrıl van szó. Ezt meg kell versenyeztetni. A 
város érdeke, hogy a lehetı legkedvezıbb feltételekkel tudja ezt  szolgáltatást nyújtani.  
 
Ricska Zsolt 
A Kölcsey Tv-vel a felmérés nem lehet kiinduló alap. A korábbi években támogatták, hogy a 
nyilvánosság meg legyen. Számomra az indoklás nem elfogadható. Azt gondolom, hogy 
2006-ban egy bizonyos réteg hozzászokott, ezt most megrekesztjük. Nem látom, hogy mi a 
garancia arra, hogy a tájékoztatás meglegyen. Nincs kétségem afelıl, hogy a késıbbiekben, az 
újságban akár már most a határozat-tervezetben rögzítsük, akár egy szó szerinti jegyzıkönyv 
jelenjen meg az újságban, vagy rögzítsük, hogy milyen formában jelenhet meg az újságban 
az, ami itt elhangzik.  
 
Tóth András 
Ezeket nem tudom módosító indítványként befogadni. Van-e megfogalmazott módosító 
javaslat.  
 
 
 



Ricska Zsolt 
Azért nem tettem, meg a módosító indítványomat, mert tisztában vagyok azzal, hogy ha itt 
bármit is javasolok, azt, ha polgármester Úr nem fogadja be, akkor azt a testület nem fogja 
elfogadni. Ezért vagyok kíváncsi, hogy mi a véleménye a polgármester Úrnak.  
 
Tóth András 
Forrásteremtés céljából fogalmaztam meg a javaslatomat. A hatékonyság részérıl 
fogalmaztam meg a javaslatot. Ez egy ilyen jellegő lap. Nem zárkózom el attól, hogy ilyen 
formában is vigyük tovább, ha megjelöli a költségvetési forrást, azt fogom támogatni.  
 
Tóth János 
Támogatni tudom, hogy gyakrabban jelenjen meg. A lakosok várják. Újfehértón mőködik a 
megye egyik legnagyobb nyomdája, 6 színben tud nyomtatni. Ezt is meg lehet nézni.  
 
Tóth András 
Ha nincs egyéb észrevétel, a napirendi pont vitáját lezárom. Ki az, aki a határozat-tervezetet 
elfogadja a korrekcióval együtt? 
 
A képviselı-testület a határozat-tervezetet 12 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal, 3 
tartózkodás mellett – úgy hogy én nem szavaztam - elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISEL İ-TESTÜLETÉNEK 
 

165/2006. (XI. 23.) számú 
 

h a t á r o z  a t a 
 

Önkormányzati havi lap nyomtatott kiadásának az elıkészítése, nyomdai elıállítása valamint 
terjesztése tárgyában 2005. április 1-én létrejött megbízási szerzıdés felmondására, 
önkormányzati lap alapító okiratának módosítására, egyszerő közbeszerzési eljárás 

megindítására 
 
A KÉPVISEL İ-TESTÜLET 
 
1.,  az 51/2005. (III.11.) számú határozat alapján az R-PORT Kft-vel önkormányzati havi lap 
nyomtatott kiadásának az elıkészítése, nyomdai elıállítása valamint terjesztése tárgyában 
tárgyban megkötött megbízási szerzıdést felmondja, 2007. február 28. napjával megszőntnek  
nyilvánítja. 
 
2., a „Fehértói Újság” idıszaki lap Alapító Okirat 2. pontja „Az idıszaki lap jellege:” rész 
alatti szöveget az alábbiak szerint módosítja 2007. március 1. hatállyal:  
 

„Jellege: Politikától független, legalább 4800 példányban kéthetente megjelenı   
idıszaki lap” 

 
3., önkormányzati lap nyomtatott kiadásának az elıkészítése, nyomdai elıállítása valamint 
terjesztése tárgyában egyszerő közbeszerzési eljárást indít. 
      Határidı: folyamatos 
      Felelıs: polgármester 
 



16. napirendi pont megtárgyalása  
16./ Elıterjesztés a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási  
       Társulásban való képviseletrıl 
       Száma:14-209/2006. 
       (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
        Elıadó: Tóth András polgármester 
 
Tóth András 
Szóbeli kiegészítésem nincs. A bizottsági véleményt kérem. 
 
Szabóné Belme Ildikó 
Az Ügyrendi Bizottság az elıterjesztést megtárgyalta, és továbbtárgyalásra javasolta. 
 
Tóth András 
Kérdés, vélemény van-e? Ha nincs a napirendi pont vitáját lezárom. 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 

 
166/2006. (XI. 23.) számú 

 
h a t á r o z  a t a 

 
a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék- gazdálkodási  

Társulásban való képviseletrıl 
 
A KÉPVISEL İ-TESTÜLET  
 
a 8/2006. (I. 31.) számú határozatának 5. pontját a mai nappal visszavonja, ezzel egyidejőleg 
jóváhagyja, hogy Újfehértó Város Önkormányzatát a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 
Szilárdhulladék- gazdálkodási Társulásban Tóth András polgármester (Lakcím: 4244 
Újfehértó, Böszörményi út 34. személyi igazolvány száma: 963332DA), akadályoztatása és 
helyettesítése esetén Puskás László alpolgármester (Lakcím: 4244 Újfehértó, Deák Ferenc út 
22., szem. ig. száma: AH195494) képviselje. 
 

             Felelıs: Képviselı-testület 
Határidı: azonnal 

 
Tóth András 
Ahogyan azt a napirend elfogadásakor jeleztem, a képviselı-testület nyilvános ülését 17 
órakor - a közmeghallgatás idejére - felfüggesztem.  
 
Tóth András  
A nyilvános képviselı-testületi ülést 18 óra 33 perkor újra megnyitom.  
 
 
 
17. napirendi pont megtárgyalása 



17./ Elıterjesztés a Városüzemeltetési Kht. tisztségviselıi juttatásainak megállapításáról 
        Száma:14-211/2006. 
       (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
        Elıadó: Tóth András polgármester 
 
Tóth András 
Azokat a határozatokat hoztam újra a képviselı-testület elé, amit a november 2-ai ülésen  
nem szavaztattam meg. A bizottsági véleményt kérem.  
 
Nagy Sándor 
A Pénzügyi Bizottság mind a két határozat-tervezetet támogatta.  
 
Ricska Zsolt elhagyta az üléstermet, így a képviselı-testület létszáma 17 fıre változott.   
 
Tóth András 
Kérdés,  vélemény van-e? 
 
Gyermánná Szabó Katalin 
Az elıterjesztéshez kapcsolódó második határozat-tervezethez módosító javaslatom van. A 
KHT felügyelı Bizottság elnökének tiszteletdíját 30.000.-Ft-ban a  bizottság tagjainak 
tiszteletdíját  25.000.- Ft-ban állapítsuk meg. 
 
Tóth András 
A módosító javaslatot nem támogatom. Errıl szavazunk. Ha nincs egyéb a napirendi pont 
vitáját lezárom.  
 
Ki az, aki az elıterjesztéshez kapcsolódó határozat-tervezetet elfogadja? 
 
A képviselı-testület a határozat-tervezetet 14 igen szavazattal, 3 ellenszavazattal, tartózkodás 
nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISEL İ-TESTÜLETÉNEK 
 

167/2006. (XI. 23.) számú 
 

h a t á r o z  a t a 
 

Újfehértó Városüzemeltetési KHT ügyvezetıje juttatásainak megállapításáról 
 
 
A KÉPVISEL İ-TESTÜLET 
 
a Városüzemeltetési KHT ügyvezetıje  
 
a, megbízási díját 2006. november 06-tól havi bruttó 180.000 Ft-ban,    
b, elszámolható saját tulajdonú gépkocsi használatát 2006. november 06-tól havi 2 000 km-
ben  

 
á l l a p í t j a   m e g . 
       Határidı: azonnal 



       Felelıs: polgármester 
 
Tóth András 
Az elıterjesztéshez kapcsolódó második határozat-tervezethez módosító javaslat hangzott el,  
ki az aki elfogadja a módosító javaslatot? 
 
A képviselı-testület a módosító javaslatot 9 igenszavazattal, 6 ellenszavazattal, 2 
tartózkodással nem fogadta el.  
 
Tóth András 
Az írásos második határozat-tervezetet,  ki az aki elfogadja?  
 
A képviselı-testület az írásos határozat-tervezetet 9 igen szavazattal, 3 ellenszavazattal, 5 
tartózkodással nem fogadta. 
 
18. napirendi pont megtárgyalása 
18./ Elıterjesztés az INNO INVEST Befektetési Kft-vel 2006. július 4-én megkötött adás- 
       vételi szerzıdés módosítására   
       Száma:14-204/2006. 
       (Írásbeli elıterjesztés alapján)  
       Elıadó: Tóth András polgármester 
 
Tóth András 
Javasolom, hogy a határozat-tervezetet fogadja el a képviselı-testület. A bizottsági véleményt 
kérem.  
 
Szabóné Belme Ildikó 
Az Ügyrendi Bizottság az elıterjesztést továbbtárgyalásra és elfogadásra javasolta. 
 
Nagy Sándor 
A Pénzügyi Bizottság 8 igen szavazattal támogatta az elıterjesztı javaslatát. 
 
Tóth András 
Kérdés, vélemény van-e? 
 
Szabóné Belme Ildikó 
A bizottság kérdése, hogy lesz-e beleszólása az önkormányzatnak, ha a tulajdonjog átadásra 
került.  
 
Tóth András  
Annak idején ipari parkként indult ez a terület. A városnak az érdeke, hogy ez benépesüljön. 
Olyan szankció nincs, hogy az ingatlan visszaszáll az elızı tulajdonosra.  Ha nincs egyéb a 
napirendi pont vitáját lezárom. Ki az, aki elfogadja a határozat-tervezetet? 
 
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 



 
168/2006. (XI. 23.) számú 

 
h a t á r o z  a t a 

 
az INNO INVEST Befektetési Kft-vel 2006. július 24-én megkötött adásvételi szerzıdés 

módosítására 
 

A KÉPVISEL İ-TESTÜLET 
 
1) az INNO INVEST Kft  és Újfehértó Város Önkormányzata között - belterületi ingatlanok 
ipari terület céljából történı értékesítésérıl szóló - 2006. július 24-én aláírt adásvételi 
szerzıdés módosítására vonatkozó Megállapodást e l f o g a d j a  
 
2) felhatalmazza a polgármestert a mellékletben szereplı Megállapodás aláírására.  

 
       Határidı: folyamatos  
        Felelıs: polgármester 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Melléklet a 168/2006. (XI. 23.) számú 



határozathoz  
 

M e g á l l a p o d á s  
 
 

amely létrejött egyrészrıl Újfehértó Város Önkormányzat 4244. Újfehértó, Szent István út 10. 
sz. (képviseli: Tóth András polgármester, törzsszám: 303. adószám: 15404792-2-15, 
statisztikai számjel: 15404792751132115), mint eladó, másrészrıl az INNO INVEST Kft. 
4400. Nyíregyháza, Szent István u. 3. I/4. sz.) képviseli: Katona Attila ügyvezetı, Cg. 15-09-
070019, adószám: 13528757-2-15, statisztikai számjel: 13528757-7415-113-15), mint vevı 
között az alábbiak szerint: 
 
1. A szerzıdı felek megállapodnak abban, hogy a köztük 2005. október 19-én létrejött 
adásvételi elıszerzıdés alapján 2006. július 24-én megkötött adásvételi szerzıdés egyes 
feltételeit a jelen megállapodással módosítják. A felek rögzítik, hogy a jelen módosítás az 
eredeti adásvételi szerzıdés alapvetı rendelkezéseit nem érinti. A módosításra az adásvételi 
elıszerzıdésben a végleges adásvételi szerzıdés aláírására megállapított határidı közel hét 
hónapos késedelme miatt kerül sor.   
 
2. A felek között 2006. július 24. napján megkötött adásvételi szerzıdés 3. pontjának utolsó 
mondatát a felek törlik, és a törölt mondat helyébe a következı rendelkezés lép: 
A vevı vállalja, hogy az ingatlanra a mőködéshez szükséges közmővek kiépítését 2007.            
december 31. napjáig  megkezdi, és kötelezettséget vállal arra is, hogy az ipartelepítés az              
ingatlanon legkésıbb 2008. augusztus 1. napjával megkezdıdik. 
 
3. A hivatkozott adásvételi szerzıdésnek a jelen módosítással nem érintett részét a szerzıdı 
felek változatlan formában továbbra is érvényesnek tekintik.  
 
 
A felek a jelen szerzıdést elolvasás és értelmezés után, mint ügyleti akaratukkal mindenben 
megegyezıt jóváhagyólag aláírták. 
 
 
Újfehértó, 2006. november………. 
 
 
 
 
 
            
……………………………………                 ………………………………….. 
Újfehértó Város Önkormányzata      INNO INVEST Kft. 
             e l a d ó                            v e v ı      
 
 
 
 
 
 
 



Kovács Sándor ügyrendiben kért szót.  
 
Tóth András a szót megadja a szót.  
 
Kovács Sándor 
A 17. napirendi pontnál a második határozat-tervezettel kapcsolatosan az elıterjesztı 
szándékával eltérı döntés született. A Felügyelı Bizottság  létszáma változatlan, de ha nem 
születik döntés, akkor a korábbi döntés van érvényben. Ez egy évben majdnem 2 millió 
forintot jelent. A takarékosság jegyében figyeljünk oda, hogy mit szavazunk, ilyen dolgot ne 
tegyünk meg a késıbbiekben. Új szavazást kérek.  
 
Tóth András 
Az, hogy ezt új körülménynek kell tekinteni, errıl szavazást kérek.  
 
Gyermánné Szabó Katalin 
Az elıbb nem főztem magyarázatot, a módosító javaslatomhoz, hogy összemértem a külsıs 
bizottsági tag munkájával a Felügyelı Bizottság munkáját.  
 
Tóth András 
Ennek szellemében fogalmaztam meg én is az elıterjesztésemet.  
 
Nagy Sándor 
Ebben mi is egyetértünk, de végig nemmel fogunk szavazni, nem tudjuk támogatni, mert a 
demokrácia arculcsapásának tekintjük ezt a módszert.  
 
Tóth András 
Az, hogy az elhangzottakat új körülménynek tekinti e az képviselı-testület megszavaztatom. 
Ki az, aki új körülménynek tekinti? 
 
A képviselı-testület a 13 igen szavazattal, 4 ellenszavazattal új körülménynek tekinti, ezért 
megnyitom a vitát a 17. napirendi pont elıterjesztés 2. határozat-tervezetével kapcsolatban.  
 
Tóth András 
A határozat-tervezethez Gyermánné Szabó Katalinnak volt módosító javaslata, ki az, aki a 
módosító indítvány elfogadja? 
 
A képviselı-testület a módosító javaslatot 12 igen szavazattal, 5 ellenszavazattal, tartózkodás 
nélkül elfogadta.  
 
Tóth András 
Ki az, aki az elhangzott módosítással együtt elfogadja a Újfehértó Városüzemeltetési KHT 
Felügyelı Bizottsága elnöke és tagjai tiszteletdíjának megállapításáról szóló határozat-
tervezetet? 
 
A képviselı-testület a határozat-tervezetet 14 igen szavazattal, 3 ellenszavazattal, tartózkodás 
nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 
 
 

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISEL İ-TESTÜLETÉNEK 



 
169/2006. (XI. 23.) számú 

 
h a t á r o z  a t a 

 
Újfehértó Városüzemeltetési KHT Felügyelı Bizottsága elnöke és 

tagjai tiszteletdíjának megállapításáról 
 
 
A KÉPVISEL İ-TESTÜLET 
 
a Városüzemeltetési KHT Felügyelı Bizottsága  
 
a, elnökének tiszteletdíját 2006. november 24-tıl havi bruttó 30.000 Ft-ban, 
b, tagjainak tiszteletdíját 2006. november 24-tıl havi bruttó 25.000 Ft-ban 

 
á l l a p í t j a   m e g . 
      Határidı: azonnal 
      Felelıs: polgármester 
 
19. napirendi pont megtárgyalás 
19./ Elıterjesztés a köztisztviselık teljesítményértékelésének alapját képezı kiemelt célokról    
       Száma:14-198/2006. 
       (Írásbeli elıterjesztés alapján)  
       Elıadó: dr. Mátyás B. Szabolcs jegyzı 
 
Tóth András  
Az elıterjesztı jelezte, hogy szóbeli kiegészítése nincs. A bizottsági véleményt kérem. 
 
Szabóné Belme Ildikó 
Az Ügyrendi Bizottság  7 igen szavazattal támogatta az elıterjesztést. 
 
Tóth András  
Kérdés, vélemény van-e? Ki az, aki elfogadja a határozat-tervezetet? 
 
A képviselı-testület a határozat-tervez 17 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

 
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISEL İ-TESTÜLETÉNEK 

 
170/2006. (XI. 23.) számú 

 
h a t á r o z  a t a 

 
a köztisztviselık 2007. évi teljesítményértékelésének alapját képezı kiemelt célokról 

A KÉPVISEL İ-TESTÜLET 
által elfogadott kiemelt célok: 



- a Közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi 
CXL. törvénnyel kapcsolatos hatósági feladatok költségtakarékos, rugalmas, ügyfélbarát 
ellátása.  

- a helyi önkormányzati rendeletek folyamatos áttekintése, aktualizálása,  
- A Hivatal belsı szabályzatainak folyamatos karbantartása, aktualizálása, 
- a 2001.-ben bevezetett minıségbiztosítási rendszer fenntartása és továbbfejlesztése, 
- oktatási intézmények feletti szakmai felügyelet megfelelı szinten történı ellátása, 
- a helyi és a gépjármőadóból származó bevételek 95 %-os teljesítése, 
- optimális vagyongazdálkodás és vagyonhasznosítás, 
- a költségvetéssel összefüggı önkormányzati döntések megfelelı elıkészítése, 
- a címzett és céltámogatásokra, valamint a területfejlesztési alapokra pályázatok 

benyújtása, a pályázatokon elnyert pénzeszközök szabályszerő felhasználása. 
- a vagyonkataszter nyilvántartási rendszerének karbantartása, 
- az intézmények költségvetési gazdálkodását, a mőködés zavartalanságát és a felhalmozási 

feladatok végrehajtását szervezı, irányító munka megfelelı színvonalának biztosítása, 
- az intézmények hatékony ellenırzése, 
- a lakosság valamint az érdeklıdık aktuális információval való ellátása a városi újság 

illetve a honlap folyamatos elıkészítésével, , 
- a 2004. évben megvalósult térinformatikai rendszer folyamatos karbantartása, 

aktualizálása 
- a hivatalban vezetett nyilvántartások felülvizsgálata. 

Határidı: folyamatos 

Felelıs: jegyzı 
20. napirendi pont megtárgyalása 
20./ Elıterjesztés az önkormányzat 2007. évi belsı ellenırzési tervének jóváhagyására   
       Száma:14-214/2006. 
       (Írásbeli elıterjesztés alapján)  
       Elıadó: Tóth András polgármester 
 
Tóth András  
Szóbeli kiegészítésem nincs. A bizottsági véleményt kérem. 
 
Szabóné Belme Ildikó 
Az Ügyrendi Bizottság 7 igenszavazattal támogatta az elıterjesztést. 
 
Tóth András  
Kérdés, vélemény van-e? Ki az, aki elfogadja a határozat-tervezetet? 
 
A képviselı-testület a határozat-tervezetet 17 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISEL İ-TESTÜLETÉNEK 
 

171/2006. (XI. 23.) számú 
 

h a t á r o z  a t a 
 

helyi önkormányzatra vonatkozó 2007. évi belsı ellenırzési terv jóváhagyásáról 
 



 
A KÉPVISEL İ-TESTÜLET 
 
helyi önkormányzatra vonatkozó 2007. évi belsı ellenırzési tervet a melléklet szerint jóváhagyja. 

 
       Határid ı: azonnal 
       Felelıs: polgármester 
           jegyzı 
 

Melléklet a 171/2006. (XI. 23.) számú  határozathoz 
 

ELLENİRZÉSI TERV  
2007. évre 

 
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISEL İ-TESTÜLETE 
 
a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 92.§. (1)-(14).bekezdései, valamint 
a költségvetési szervek belsı ellenırzésérıl szóló 193/2003.(XI.26.)Korm.r 21.§-a, és az 
Államháztartásról szóló 1992.évi XXXVIII. Tv. 13/A. §.2.bek.-ben elıírt kötelezettségei 
alapján, az alábbi ellenırzési tervet fogalmazza meg: 
 
Az ellenırzés típusa                                                                 Az ellenırzés              Idıszükséglet 
Az elvégzend ı ellenırzések tárgya                                  ütemezése (negyedév)     
   nap                
 
I. Rendszer ellenırzések: 
1./ Informatikai rendszerek megfelelıségének ellenırzése.          I.  12 
Ellenırzendı idıszak: 2007 év 
 
2./Intézmények üzemeltetése, fenntartása, hatékony mőködtetés ellenırzése.  II.  24 
Ellenırzendı idıszak: 2007..év 
 
3./ Elıirányzat felhasználásának ellenırzése.         III.  16 
Ellenırzendı idıszak: 2007.év. 
 
4./ Készpénzkezelés megfelelıségének ellenırzése          IV.  12 
Ellenırzendı idıszak: 2007.év. 
 
5./ Bankszámlák kezelésének ellenırzése           IV.             12 
Ellenırzendı idıszak: 2007.év. 
 
II. Utólagos ellenırzések: 
1./Az elmúlt évi belsı ellenırzési megállapítások utólagos ellenırzése.          I.  12 
Ellenırzendı idıszak: 2006.év. 

Záradék. 
A 2007. évi ellenırzési tervet Újfehértó Város Önkormányzat Képviselı-testülete a 2006. 
171/2006. (XI. 23.) számú Képviselı–testületi határozatával hagyta jóvá. 
 
 
 



21. napirendi pont megtárgyalása 
21./ Elıterjesztés közterület elnevezésérıl   
       Száma:14-216/2006. 
       (Írásbeli elıterjesztés alapján)  
       Elıadó: Tóth András polgármester 
 
Tóth András  
Szóbeli kiegészítésem nincs.  A bizottsági véleményt kérem. 
 
Gyermánné Szabó Katalin 
A Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága elfogadásra javasolta.  
 
Tóth András 
Kérdés, vélemény? 
 
Gyermánné Szabó Katalin 
Magam szerettem volna, hogy maradjon ez a régi név. De, ha jónak tartják, akkor a határozat-
tervezeteben szereplı nevet fogadják el.   
 
Tóth András  
Ki az, aki elfogadja a határozat-tervezetet? 
 
A képviselı-testület a határozat-tervez 17 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

 
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISEL İ-TESTÜLETÉNEK 

 
172/2006. (XI. 23.) számú 

 
h a t á r o z  a t a 

 
- k ö z t e r ü l e t   e l n e v e z é s é r ı l-  

 
 
A KÉPVISEL İ-TESTÜLET  
 
1./ az Újfehértó, Vadastag elnevezéső közterületbıl az Újfehértó belterületén lévı 2402. hrsz-
ú, az ingatlan-nyilvántartásban kivett közterületként nyilvántartott, valamint a külterületi 0121 
hrsz-ú, kivett közútként nyilvántartott önkormányzati tulajdonban lévı – a valóságban 
egységet képezı – közterületeket Tábornok útnak nevezi el.  
 
2./ felkéri a jegyzıt, hogy az utcanév nyilvántartásba történı bejegyeztetésérıl gondoskodjon.  
 

Felelıs: jegyzı 
Határid ı: azonnal 

 
 
 
 
22. napirendi pont megtárgyalása 



22./ Elıterjesztés Újfehértó Város rendezési tervének módosításához szükséges – a tervezési  
       területekre vonatkozó – településfejlesztési koncepció kiegészítése 
       Száma:14-223/2006. 
       (Írásbeli elıterjesztés alapján)  
       Elıadó: Tóth András polgármester 
 
Kovács Sándor elhagyta az üléstermet, így a képviselı-testület létszáma 16 fıre változott.  
 
Tóth András  
A bizottsági véleményt kérem. 
 
Nagy Sándor 
A Pénzügyi Bizottság támogatja az elıterjesztı javaslatát. 
 
Tóth András  
Kérdés, vélemény van-? 
 
Buczkó Ágnes 
Nem fogja zavarni ez a temetıkertet?  
 
Köllı András városi fıépítész 
Mérlegelje a testület, hogy ezzel kapcsolatban meg kellene kötni egy szerzıdést a 
mőködtetésével kapcsolatban is. Jogilag is mit jelent ez. Ezt a koncepciót ezzel ki kellene 
egészíteni. És egy pontban ezt megemlíteni, hogy a szerzıdést kösse meg a testület.  
 
Tóth András 
Azzal a kiegészítéssel javasolom a határozat-tervezetet elfogadásra, hogy a 2. pontban 
felhatalmazást kell adni a polgármesternek, hogy ezt a településfejlesztési szerzıdést 
megkösse és írja alá. Így van-e véleménye valakinek. Ki az, aki elfogadja a határozati 
javaslatot? 
 
A képviselı-testület a határozat-tervezetet 16 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISEL İ-TESTÜLETÉNEK 
 

173/2006. (XI. 23.) számú 
 

h a t á r o z  a t a 
 

Újfehértó városrendezési tervének módosításához szükséges  
- a tervezési területre vonatkozó – településfejlesztési koncepció kiegészítésére - 

 
A KÉPVISEL İ-TESTÜLET  
 
1./ Újfehértó város településszerkezeti tervének elvi módosításához szükséges  
      településfejlesztési koncepció kiegészítését t á m o g a t j a  
      a külterületi 0558/4., a 0558/5., valamint a 0558/6. hrsz-ú ingatlanok vonatkozásában, a  
      felmerülı költségek a 0558/4 és 0558/5 hrsz-ú ingatlan tulajdonosa általi átvállalásával.  
 
2./ felhatalmazza a polgármestert a településfejlesztési szerzıdés megkötésére és aláírására. 



 
Határidı: folyamatos 
Felelıs: polgármester 

 
23. napirendi pont megtárgyalása 
23./ Elıterjesztés Újfehértó Város egészségügyi alapellátásának tapasztalatairól 
       Száma:14-193/2006.  
       (Írásbeli elıterjesztés alapján)    
       Elıadó: Tóth András polgármester 
 
Tóth András 
Szóbeli kiegészítés nincs. A bizottsági véleményt kérem.  
 
Gyermánné Szabó Katalin 
A Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága jónak tartja a tájékozatót és elfogadásra javasolta.  
 
Tóth András 
Kérdés, vélemény van-e? 
 
Tóth János 
Az ügyeleti szolgálattal kapcsolatban, nem lenne-e célszerő ezt az ügyeleti szolgálatot  
vállalkozásba adni? 
 
Buzczkó Ágnes 
A fogszabályzással kapcsolatban, nem lehetne más idıpontokban ezt megoldani? 
 
Dr. Stéfán Katalin kollegiális orvos 
Fogszabályozással kapcsolatban nem tudok igazán megnyugtató választ adni. De utána fogok 
nézni.  
 
Tóth András 
Javasolom, hogy egy egy mondatos határozati formával, mely szerint: Újfehértó Város 
egészségügyi alapellátásának tapasztalatairól szóló beszámolót a melléklet szerint elfogadja 
fogadjuk el a beszámolót. Ki az, aki a beszámolót elfogadja? 
 
A képviselı-testület a határozati javaslatot 16 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

 
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISEL İ-TESTÜLETÉNEK 

 
174/2006. (XI. 23.) számú 

 
h a t á r o z  a t a 

 
Újfehértó Város egészségügyi alapellátásának tapasztalatairól    

 
A KÉPVISEL İ-TESTÜLET  
 
Újfehértó Város egészségügyi alapellátásának tapasztalatairól szóló beszámolót a melléklet szerint 
elfogadja. 

Felelıs: polgármester 



Határidı: azonnal 
 

24. napirendi pont megtárgyalása 
24./ Elıterjesztés Újfehértó Város verseny- és tömegsportjának helyzetérıl 
       Száma:14-194/2006.  
       (Írásbeli elıterjesztés alapján)    
       Elıadó: Tóth András polgármester 
 
Tóth András 
Kérdés, vélemény van-e? Itt sincs megfogalmazott határozat-tervezet, de ennél is ugyanúgy 
javasolom a beszámolót elfogadni. 
 
Juhász Istvánné 
Fontosnak tartanám, hogy megtaláljuk a lehetıséget, hogy ezeket a körülményeket javítsuk 
amikben a tehetséges diákok felkészülnek. Újfehértón is készülhetnének méltóbb 
körülmények között.  
 
Tóth András 
A napirendi pont vitáját lezárom. Ki az, aki a határozati javaslatot elfogadja? 
 
A képviselı-testület a határozati javaslatot 16 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül egyhangúlag elfogadta:  

 
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISEL İ-TESTÜLETÉNEK 

 
175/2006. (XI. 23.) számú 

 
h a t á r o z  a t a 

 
Újfehértó Város verseny- és tömegsportjának helyzetérıl   

  
A KÉPVISEL İ-TESTÜLET  
 
Újfehértó Város verseny- és tömegsportjának helyzetérıl szóló beszámolót a melléklet szerint  
elfogadja. 

Felelıs: polgármester 
Határidı: azonnal 

 
 
 

 
25. napirendi pont megtárgyalása 
25./ Beszámoló a Városi Könyvtár és Mővelıdési Központ 2006. évi tevékenységérıl 
       Száma:14-187/2006.  
       (Írásbeli elıterjesztés alapján)    
       Elıadó: Tóth András polgármester 
 
Tóth András 
A bizottsági véleményt kérem.  
 



Gyermánné Szabó Katalin 
A Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága elég részletesen tárgyalta ezt a beszámolót. A 
kiegészítéssel 7 igen szavazattal elfogadta.  
 
Tóth András 
Kérdés, vélemény van-e a napirendi ponttal kapcsolatban? 
 
Juhász Istvánné 
A Társadalmi kapcsolatok Bizottsága ülésén is megfogalmaztam, amit személyes 
tapasztalataim alapján érdemes megfontolni. Létszámproblémáik is vannak, mégis a 
munkaidı átszervezésével a hét különbözı napjain el kellene mozdulni, a könyvtár 
látogatottságát is át kellene mérni. A mővelıdési ház az emberek szabadidejére esı 
programokat kínáljon. Ha olyan idıben szervezi, amikor mindenki dolgozik, akkor nehezen 
tudjuk a lakosságot megmozdítani. A könyvtárba is jobban el tudnának menni.  Ebbe az 
irányba kellene elmozdulni, a hétvégén is jobban el tudnának menni és használni a könyvtár 
adta lehetıséget.  A helyi iskolások is délután tudnának ide eljönni. Ez a véleményem a 
kérésem, hogy ezt a javaslatot próbálják megfogalmazni.  
 
Tóth András 
Ennek a tárgyi feltétele, hogy a felmerült létszámokat  biztosítsa a képviselı-testület. 
 
Tóth János 
Kérem, hogy arra való tekintettel, hogy különösen augusztus végéig nagyon le van terhelve az 
internet, ezt, ha megszervezné az igazgató asszony, hogy hétvégén is nyitva lenne az Internet 
kávézó,  nagyon jó lenne. A másik az, hogy egy jó csapat állt össze. Az igazgató Asszony 
bebizonyította, hogy a színházterem nézıkkel megtölthetı. Valóban egyet kell érteni azzal, 
hogy létszámbıvítést is kell mellérendelni.  
 
Gyermánné Szabó Katalin 
A visszajelzések alapján azt kapjuk, hogy a gyerekek megállják a helyüket az ország bármely 
helyén. A szórakozás tekintetében igen kevés a hely, amit felsorolhatnák számukra. Igényes 
és kulturált helyet kell biztosítani. Meg vagyok gyızıdve arról, hogy mi vagyunk a felelısek 
azért, hogy mit kínálunk nekik.  
 
Buczkó Ágnes 
Köszönetünket fejezzük ki az intézmény vezetıje és a dolgozóik felé, hogy az iskolánk 
szalagavatója megszervezésében nagyon sokat segítettek.  
 
Szilágyi Antalné 
A mővelıdési ház munkáját ismertem, amióta az igazgató Asszony a vezetıje, sokkal 
színvonalasabb a munka. Sok sikert kívánok a további munkájához.  
 
Kovács Sándor megérkezett az ülésterembe, így a képviselı-testület létszáma 17 fıre 
változott.  
 
Molnár Károlyné 
A hétvégi nyitva tartással mi is egyetértünk. Amióta az Internet Kávézó létrejött folyamatosan 
figyeljük a lehetıséget, a pályázatokat és folyamatosan bıvítenénk. Azon vagyunk, hogy 
hogyan tudunk eleget tenni a kívánságaiknak. Azon vagyunk, hogy a város lakosságának 
igényét kielégítsük.  



 
Tóth András 
Ha egyéb nincs a napirendi pont vitát lezárom. Ki az, aki a határozati javaslatot elfogadja? 
 
A képviselı-testület a határozat-tervezetet 17 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül elfogadja és az alábbi határozatot hozta: 
 

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISEL İ-TESTÜLETÉNEK 
 

176/2006. (XI. 23.) számú 
 

h a t á r o z  a t a 
 

Újfehértó Városi Könyvtár és Mővelıdési Központ 2006. évi tevékenységérıl  
 
  
A KÉPVISEL İ-TESTÜLET  
 
Újfehértó Városi Könyvtár és Mővelıdési Központ 2006. évi tevékenységérıl szóló 
beszámolót a melléklet szerint elfogadja. 
 

Felelıs: polgármester 
Határidı: azonnal 

 
26. napirendi pont megtárgyalása 
26./ Beszámoló a Városi Múzeum 2006. évi tevékenységérıl 
       Száma:14-188/2006.  
       (Írásbeli elıterjesztés alapján)    
       Elıadó: Tóth András polgármester 
 
Tóth András 
A bizottsági véleményt kérem.  
 
Gyermánné Szabó Katalin 
A Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága 7 igen szavazattal elfogadásra javasolta. 
 
Tóth András 
Kérdés, vélemény van-e? 
 
Juhász Istvánné 
Milyen helybeli és más településrıl látogatják? 
 
Buczkó József 
Tényleg elgondolkodtató, hogy vannak visszatérı csoportok, Hajdúnánásról, Dorogról. 
Németországból. Többnyire olyan település, ahol nincs helytörténeti múzeumok. 
 
 
 
Tóth András 
Mi a kommunikációs titka a múzeumnak, hogy ide találnak ezek a csoportok, akik külföldrıl 



is idelátogatnak. 
 
Buczkó József 
Fenn van az interneten.   
 
Buczkó Ágnes 
Jó dolog, hogy van már a városban több olyan hely, ahol a tiszteletünket le tudjuk róni az 
ünnepi alkalmakkor. A múzeum kiadványaival kapcsolatban, az új típusú érettségi miatt, 
kötelezı a helyi vonatkozású ismeret, szerencsére vannak kiadványai a múzeumnak. Érdemes 
ezt a múzeumot többször és visszatérıen megtekinteni.  
 
Tóth András 
Ha egyéb észrevétel nincs, a napirendi pont vitáját lezárom. Ki az, aki a ebben az esetben is a 
javasolt határozat-tervezetet  elfogadja a beszámolóval kapcsolatban?  
 
A képviselı-testület a határozat-tervezetet 17 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül elfogadja és az alábbi határozatot hozta: 

 
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISEL İ-TESTÜLETÉNEK 

 
177/2006. (XI. 23.) számú 

 
h a t á r o z  a t a 

 
Újfehértó Városi Múzeum 2006. évi tevékenységérıl  

  
A KÉPVISEL İ-TESTÜLET  
 
a Városi Múzeum 2006. évi tevékenységérıl szóló beszámolót a melléklet szerint elfogadja. 
 

Felelıs: polgármester 
Határidı: azonnal 

 
27. napirendi pont megtárgyalása 
27./ Beszámoló a Köztestületi Tőzoltóság 2006. évi munkájáról 
       Száma:14-189/2006.  
       (Írásbeli elıterjesztés alapján)    
       Elıadó: Tóth András polgármester 
 
Tóth András 
Szóbeli kiegészítés nincs. A bizottsági véleményt kérem. 
 
Gyermánné Szabó Katalin 
A Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága elfogadásra javasolta.  
 
 
 
 
Tóth András 
A korábbi döntésünkkel szeretnénk megköszönni a munkájukat a tőzoltóknak, olyan fizikai és 



pszichés körülmények között vannak, ezek feldolgozása nagyon megterhelı. Ki az, aki a 
beszámolót elfogadja a korábbi formális határozati javaslat alapján? 
 
A képviselı-testület a határozat-tervezetet 17 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül elfogadja és az alábbi határozatot hozta: 

 
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISEL İ-TESTÜLETÉNEK 

 
178/2006. (XI. 23.) számú 

 
h a t á r o z  a t a 

 
a Köztestületi Tőzoltóság 2006. évi munkájáról  

 
  
A KÉPVISEL İ-TESTÜLET  
 
a Köztestületi Tőzoltóság 2006. évi munkájáról szóló beszámolót a melléklet szerint elfogadja. 
 

Felelıs: polgármester 
Határid ı: azonnal 

 
 
28. napirendi pont megtárgyalása 
28./ Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2006. évi munkájáról  
       Száma: 14-205/2006. 
       (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
       Elıadó: Dr. Mátyás B. Szabolcs jegyzı 
 
dr. Mátyás B. Szabolcs 
Általában ilyenkor a választások évében szoktunk egy  részletesebb, átláthatóbb  beszámolót. 
adni, hogy lássák, hogy hogyan is mőködik a hivatal, hogyan dolgozik. A beszámoló akképp 
áll össze, hogy a kollegák adnak egy-egy részletes beszámolót a szervezeti egységek 
tekintetében, ez egy 70 oldalas anyag, amit leszőkítettem, ilyen formán, ebbıl látszik, hogy 
milyen feladatok voltak az elmúlt évben. A választás éve nagyon sok feladatot, megterhelést 
rótt a hivatalra. A visszaigazolások, amit kaptunk a hivatal munkáját jónak minısítették, 
amire büszkék vagyunk. Az én feladatom volt az is, amit Érpatak Községben végeztem az 
elsı félévben. Arra is büszke vagyok, hogy jönnek és kérik a tanácsokat még most is 
ügyfélfogadási idıben. Tudjuk, hogy a költségvetési megszorítás, mint önkormányzati 
intézményt, minket is fog érinteni. Az sem titok, hogy a következı testületi ülésre az SZMSZ 
megalkotásán, mi ügyrendünkön is dolgozom, annak összeállításában is közremőködök. Ezen 
beszámolók alkalmával – a korábbi évekhez hasonlóan- ragadom meg az alkalmat, hogy 
elismerjem  egyes kollegáimat, most  Dr. Szőcs Andreát emelem ki, aki egyrészt a 6 hónapos 
érpataki elfoglalásom miatt tudott helyettesíteni, valamint a képviselı-testületi ülések 
elıkészítésében is elismerésre méltóan mőködött közre.   
 
Tóth András 
A bizottsági véleményt kérem. 
 
Szabóné Belme Ildikó 
Ügyrendi Bizottság elfogadásra javasolta.  



 
Tóth András 
Kérdés, vélemény van-e? Ha nincs a napirendi pont vitáját lezárom. Ki az, aki elfogadja a 
korábbi beszámolókhoz hasonlóan a határozati javaslatot? 
 
A képviselı-testület a határozat-tervezetet 17 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül elfogadja és az alábbi határozatot hozta: 

 
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISEL İ-TESTÜLETÉNEK 

 
179/2006. (XI. 23.) számú 

 
h a t á r o z  a t a 

 
a Polgármesteri Hivatal  2006. évi munkájáról  

 
A KÉPVISEL İ-TESTÜLET  
 
a Polgármesteri Hivatal 2006. évi munkájáról szóló beszámolót a melléklet szerint elfogadja. 
 

Felelıs: polgármester 
Határidı: azonnal 

 
29. napirendi pont megtárgyalása 
29./ Elıterjesztés a Buszmegállók, a kultúrált várakozás feltételeinek megteremtése  
       Újfehértón”címő pályázat benyújtásáról 
       Száma: 14-223/2006.  
       (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
       Elıadó: Tóth András polgármester 
 
Tóth András 
A kiosztásra került anyagokat megkapták. Mindenképpen fontosnak tartom, hogy ez a 
pályázat benyújtásra kerüljön. A napirendi ponttal kapcsolatban van-e vélemény? 
 
Gyermánné Szabó Katalin 
Örülök ennek, kérdésem, hogy ha elkészül, hol és hogyan kerül elhelyezésre, figyeljünk oda, 
hogy ki lehessen látni.  
 
Elek László 
A Nyíregyházi úton nincs megálló sehol. Oda nagyon javasolnám egy buszváró elhelyezését.  
 
Kovács Sándor 
Keressük azokat a helyeket, hogy hol lehet ésszerően ezt a 4 elnyerendı buszvárót elhelyezni.  
 
Szabóné Belme Ildikó 
Támogatom Elek László javaslatát. A 4-es fıút mentén sokan állnak, nem lehet megállni. 
 
 
 
Kovács Sándor 



Még nem térképeztem fel. Ez nem csak annyit jelent, hogy lerakjuk ezt, fel kell mérni, 
buszváró öblöket is ki kell alakítani.  
 
Tóth András 
Ki az, aki támogatja a határozati javaslatot? 
 
A képviselı-testület a határozati javaslatot 17 igenszavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül egyhangúlag elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

 
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISEL İ-TESTÜLETÉNEK 

 
180/2006. (XI. 23.) számú 

 
h a t á r o z  a t a 

 
„Buszmegállók, a kultúrált várakozás feltételeinek megteremtése Újfehértón” 

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 „Buszmegállók, a kulturált várakozás feltételeinek 
megteremtése Újfehértón” címmel. 

 
2. a pályázathoz szükséges saját forrást, 175.000.-Ft-ot, azaz: százhetvenötezer forintot, a 

2007. évi költségvetésébıl biztosítja. 
 

Határid ı: 2006. november 24. 
Felelıs: polgármester 

 
30. Közérdekő bejelentések, javaslatok 
 
Tóth András 
A középiskola megkeresése volt, hogy sürgısen szükségük van kazánok cseréjére a főtéssel 
gondjuk van. Ezt vismaior helyzetnek ítélem, kértem árajánlatot erre vonatkozóan. A két 
kazán cseréje 975.700.,-Ft, kérem, hogy a következı költségvetés tárgyalásánál erre legyünk 
figyelemmel. Van-e valakinek bejelentése, javaslata? 
 
Szabóné Belme Ildikó 
A vagyon-nyilatkozattételi kötelezettségeinek minden képviselı-testületi tag eleget tett. Az 
összeférhetetlenségi nyilatkozatot szintén mindenki megtette, ennek alapján megállapítható, 
hogy senkivel nem áll fenn összeférhetetlenség.  
 
Tóth András 
Bejelentetési kötelezettség alá esı kötelezettség állt fenn a részemrıl, ezeket a gazdasági 
összeférhetetlenségeket megszüntettem. 
Nagy Sándor 
Felhívom a figyelmet, hogy a Városi Könyvtár és Mővelıdési Központ rekonstrukciós 



engedélyes terve január körül lejár.  Ezt meg kellene nézni, hogy a megnyíló pályázatoknál 
lehetıség legyen ezt érvényesíteni.  
 
Tóth András 
Bekértem minden pályázatot, ami nem nyert ebben kérem a segítséget. Ebben késıbbiekben 
tájékozatom a testületet.  
 
Gyermánné Szabó Katalin 
Az 55 lakással kapcsolatban voltam egy lakógyőlésen, a közös költséggel kapcsolatban a kinti 
munkákat kifogásolták. Ezzel szemben meglepıen hallottam, hogy a Pénzügyi Bizottság az 
55 lakással kapcsolatos közös képviselı beszámolóját elfogadta. Azt fogom javasolni a 
következıkben, hogy az SZMSZ-ét és az alapító okiratát tárgyalja, ne hagyjuk 
bizonytalanságban.  
 
Tóth András 
Nyilván, ha ilyen jellegő kérdés merül fel, akkor a testület is bevonható. 
 
Juhász Istvánné 
Az Római Katolikus Egyház jótékonysági bált rendez, és mindenkit várnak. Valamint az 
Erkel Ferenc tagiskola báljára is szeretettel várnak.  
 
Nagy Sándor 
Az én megítélésem szerint nagy zavar van az 55 lakók fejében. Nem tudnak különbséget 
tenni, hogy mik a kötelezettségeik és a lehetıségeik. Ezzel kapcsolatban nagyon szívesen áll 
rendelkezésre a Pénzügyi Bizottság, mint számvizsgáló bizottság és segít. Egy sor olyan 
kérdésbe akar beleszólni, amihez nincs köze. Ha szabálytalanság van, akkor azt vizsgáljuk 
meg. Van joga és kötelezettsége. Ezt rendbe kell tenni. De minden szabályt el kell nekik 
olvasni. Kérem, hogy ezt tolmácsolja feléjük a képviselı Asszony.  
 
Tóth András 
Nem mindenki ismeri a lehetıséget, nem pusztán a lakbér, hanem a szituációt is fizetni 
kellene, jogilag nem az İ kompetenciájuk. A Társasházi Közgyőlés az önmagukban zajlik.   
 
Puskás László 
Tájékoztatom a testületet, hogy igen jelentıs számban jelent meg, a lakosság a meghirdetett 
munkalehetıségre. December 4-én szintén lesz egy lakossági tájékoztató a Kht. tanácskozó 
termében.  
 
Szilágyi Antalné 
A Sólyom út végén szükség lenne egy közkútra. A másik a temetıben kellene egy olyan   
emléktáblás parcella. Nem síremléket, hanem csak emléktáblát.  
 
Tóth András 
Volt olyan megkeresés korábban is, hogy a régi temetıbıl exhumálás nélkül hoznának át, 
emléktáblát. Kértem, hogy egyfajta kegyeleti park címen hogyan tudnánk ezt megoldani, ezen 
a hivatal dolgozik a temetırendelet kapcsán, a decemberi testületi ülésen erre visszatérünk.  
 
 
Buczkó Ágnes 
A régi temetınél az útszélesítés alkalmával szépen eligazították az utat, csak az a baj, hogy ott 



sírok voltak. Kérem, hogy erre késıbbiekben figyeljenek oda.  
 
Nagy Sándor 
Két kérdés, az egyik milyen mértékő felhatalmazást adott polgármester úr, azoknak a 
személyeknek, akik az Ön, vagy Önök programját végrehajtják, hogy az önkormányzati 
intézményekbe beleavatkozhassanak. Jónak tartja-e polgármester Úr, hogy napi intézményi 
ügyekben akár az alpolgármesterek, akár az Önhöz tartozó személyek beavatkozzanak? 
 
A másik kérdésem, hogy meddig várható még az, az egyfajta üzengetés azoknak az 
embereknek akik kötıdnek a baloldalhoz? Ez, ha nem fog lecsendesedni, akkor ennek 
nagyobb nyilvánosságot fogunk adni.  A legjobb jó szándékkal mondom. Szeretnénk normális 
kapcsolatokat kialakítani.  
 
Tóth András 
Az intézmények beavatkozására nem kaptak felhatalmazást. Ha ilyet tapasztalnak, akkor 
utasítsák vissza, jelezzék felém.  
 
A másik a boszorkányüldözést nem értem. Mondani lehet mindent, ezzel szemben soha azért, 
olyan intézkedést nem hoztam, ami nem a gazdasági aktualitás indokolta. Csak szakmai 
indokai lehetnek akármilyen beavatkozásnak. Köszönöm a kitartást mindenkinek a testületi 
ülésen. Mivel egyéb kérdés, észrevétel nincs a nyilvános ülést 20. 15 perckor bezárom.  
 
 
 

K. m. f. 
 
 
 
 
 
 
Tóth András                        dr. Mátyás B. Szabolcs  
polgármester               jegyzı 
 


