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J E G Y Z Õ K Ö N Y V  
 

Készült: Újfehértó Város Képviselı-testületének 2007. január 25-én (csütörtök) a Városüzemeltetési 
Kht. tanácskozótermében megtartott n y i l v á n o s   ü l é s é r õ l.   
 
Jelen voltak: Tóth András polgármester, Banka Attila, Buczkó Ágnes, Budai János, Elek  
                         László, Gyermánné Szabó Katalin, Juhász Istvánné, Kovács Sándor, Molnárné  
                         Mészáros Ágnes, Nagy József, Puhola Józsefné, Puskás László,  
                         Ricska Zsolt, Suhaj István, Szabóné Belme Ildikó, Szilágyi Antalné,  
                         Tóth János képviselık 
 
Tanácskozási joggal jelen valtak: dr. Mátyás B. Szabolcs jegyzı, Dr. Szőcs Andrea mb. aljegyzı, 
Iványi Istvánné pénzügyi osztályvezetı, 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  
Képviselı-társaim a meghívót 13-2./2007. számon kapták kézhez. Szóbeli kiegészítésem, hogy a mai 
és a holnapi testületi ülés napirendjét akként javasolom annak érdekében, hogy minél több 
elıterjesztést tudjunk megtárgyalni, hogy a holnapi ülés keretében tárgyaljuk a zárt ülés napirendjét, 
valamint a Kht-val kapcsolatos 24. napirend címe: Elıterjesztés az Újfehértó Városüzemeltetési Kht. 
2007. évi üzleti tevének jóváhagyására, valamint a 25. napirend címe, Beszámoló az Újfehértói 
Városüzemeltetési KHT 2006. évi tevékenységérıl. A 17. napirendi pont megtárgyalása után az ülés 
berekesztését javasolom azzal, hogy a testületi ülést 26-án - a meghívóban jelzett - idıpontra 
javasolom elnapolni. Ezzel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel? Ki az, aki elfogadja az elhangzott 
javaslatokkal együtt a napirendet: 
 
A képviselı-testület 17 igenszavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az elhangzott javaslatokkal 
együtt egyhangúlag elfogadta a napirendi javaslatot és az alábbi napirendet állapította meg: 

 
N a p i r e n d  

 
1./ a) Tájékoztató a legutóbbi testületi ülés óta történt eseményekrıl, tárgyalásokról 
          Száma:14-31/2007.   
          (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
           Elıadó: Tóth András polgármester 
     Juhász Istvánné alpolgármester 
     Kovács Sándor alpolgármester 
      Puskás László alpolgármester  
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     b) Elıterjesztés a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról 
         Száma: 14-12/2007. 
         (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
         Elıadó: Tóth András polgármester 
 
     c) Ismertetés az átruházott hatáskörben hozott döntésekrıl 
         (Szóbeli elıterjesztés alapján ) 
          Elıadó: Tóth András polgármester és az átruházott hatáskört  
                       gyakorló bizottságok elnökei 
 
2./ Elıterjesztés az intézményi térítési díjak megállapításáról szóló rendelet elfogadására 
     Száma:14-16/2007. 
     (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
     Elıadó: Tóth András polgármester 
 
3./ Elıterjesztés az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal kapcsolatos tulajdonosi jogok  
     gyakorlásáról  
     Száma:14-21/2007. 
     (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
     Elıadó: Tóth András polgármester 
 
4./ Elıterjesztés az egységes települési önkormányzati közszolgálati javadalmazási  
     rendszerrıl szóló helyi rendelet elfogadására 
      Száma:14-22/2007. 
      (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
      Elıadó: Dr. Mátyás B. Szabolcs jegyzı 
 
5./ Elıterjesztés a gyermekvédelem helyi rendszerérıl szóló rendelet elfogadására 
     Száma:14-29/2007. 
     (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
     Elıadó: Dr. Mátyás B. Szabolcs jegyzı 
 
6./ Elıterjesztés a díszpolgári cím, és kitüntetı díjak alapításáról és adományozásuk rendjérıl    
     szóló helyi rendelet elfogadására 
     Száma:14-25/2007. 
     (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
     Elıadó: Dr. Mátyás B. Szabolcs jegyzı 
 
7./ Elıterjesztés a pénzben és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól    
     szóló rendelet elfogadására 
     Száma:14-39/2007. 
     (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
     Elıadó: Dr. Mátyás B. Szabolcs jegyzı 
 
8./ Elıterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról és azok  
     igénybevételének rendjérıl szóló helyi rendelet elfogadására 
     Száma:14-30/2007. 
     (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
     Elıadó: Dr. Mátyás B. Szabolcs jegyzı 
9./ Elıterjesztés a  lakáscélú támogatások helyi rendszerérıl szóló rendelet elfogadására 
     Száma:14-32/2007. 
     (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
     Elıadó: Tóth András polgármester 
 
 



 3 

10./ Elıterjesztés a Lengyel Laura Óvoda átszervezésére  
       Száma:14-15/2007. 
       (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
       Elıadó: Tóth András polgármester 
 
11./ Elıterjesztés az újfehértói Általános, Mővészeti Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat  
        átszervezésére 
        Száma:14-38/2007. 
       (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
        Elıadó: Tóth András polgármester 
 
12./ Elıterjesztés a Bajcsy-Zsilinszky Endre Gimnázium és Szakképzı Iskola átszervezésére 
       Száma:14-24/2007. 
       (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
        Elıadó: Tóth András polgármester 
 
13./ Elıterjesztés Újfehértó Város Önkormányzata Szállást Biztosító Idısek Klubja  
       tevékenységének bıvítésérıl, elnevezésének és az alapító okiratának megváltoztatásáról  
        Száma:14-40/2007. 
       (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
        Elıadó: Tóth András polgármester 
 
14./ Elıterjesztés a családsegítı és gyermekjóléti feladatok feladat-ellátási szerzıdés    
       keretében történı biztosításáról  
        Száma:14-26/2007. 
       (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
        Elıadó: Tóth András polgármester 
 
15./ Elıterjesztés Zajti Ferenc Helytörténeti Győjtemény, Könyvtár és Mővelıdési Központ  
       intézményi átszervezéssel történı alapítására  
       Száma:14-33/2007. 
       (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
        Elıadó: Tóth András polgármester 
 
16./ Elıterjesztés a „Játékvár” Bölcsıde konyhájának az Újfehértó Városüzemeltetési KHT  
        részére történı átadásáról és az ehhez kapcsolódó döntésekrıl 
       Száma:14-28/2007. 
       (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
        Elıadó: Tóth András polgármester 
 
17./ Elıterjesztés az önkormányzati intézményeket érintı 2007. évi létszámváltozásokról 
       Száma:14-41/2007. 
       (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
       Elıadó: Tóth András polgármester 
 

2007. január 26-ai napirend 
 
18./ Elıterjesztés „Újfehértói tanuszoda PPP -  konstrukció keretében történı megvalósítása”  
       tárgyú a Kbt. IV. fejezete szerinti hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos  
       közbeszerzési eljárás során beérkezett részvételi jelentkezések elbírálásáról 
        Száma:14-35/2007. 
       (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
        Elıadó: Tóth András polgármester 
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19./ Elıterjesztés „Újfehértói tanuszoda PPP-  konstrukció keretében történı megvalósítása”  
      tárgyú a Kbt. IV. fejezete szerinti hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos  
      közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásának jóváhagyásáról 
      Száma:14-36/2007. 
       (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
       Elıadó: Tóth András polgármester 
 
20./ Elıterjesztés „Önkormányzati lap nyomtatott kiadásának az elıkészítése, nyomdai  
       elıállítása, terjesztése” tárgyú egyszerő közbeszerzési eljárás során beérkezett ajánlatok  
       elbírálásáról 
       Száma:14-37/2007. 
       (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
        Elıadó: Tóth András polgármester 
 
21./ Elıterjesztés az óvodai elıjegyzés és az általános iskolai beíratás idıpontjának 
       meghatározására   
       Száma:14-5/2007. 
       (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
       Elıadó: Juhász Istvánné alpolgármester 
  
22./ Elıterjesztés a 2007/2008. tanévben induló óvodai csoportok, elsı osztályok és 
       középiskolai kezdı évfolyamok számának meghatározására  
       Száma:14-4/2007. 
       (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
       Elıadó: Juhász Istvánné alpolgármester 
 
23./ Elıterjesztés a települési szilárdhulladékkal kapcsolatos kötelezı helyi közszolgáltatási  
       feladatok ellátása tárgyában 2001. február 24-.én létrejött közszolgáltatási szerzıdés  
       megszőntetésérıl 
       Száma:14-17/2007. 
       (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
       Elıadó: Tóth András polgármester 
 
24./ Elıterjesztés az Újfehértó Városüzemeltetési KHT 2007. évi  üzleti tervének  
       jóváhagyására 
       Száma:14-42/2007. 
      (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
       Elıadó: Tóth András polgármester 
 
25./ Beszámoló az Újfehértói Városüzemeltetési KHT 2006. évi tevékenységérıl 
       Száma:14-43/2007. 
       (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
       Elıadó: Kovács Sándor alpolgármester 
 
26./ Elıterjesztés Újfehértó Városüzemeltetési KHT Alapító Okiratának módosításáról 
       Száma:14-27/2007. 
       (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
        Elıadó: Tóth András polgármester 
 
27./ Elıterjesztés a megvásárlásra felajánlott ingatlanokról 
       Száma:14-10/2007. 
       (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
       Elıadó: Tóth András polgármester 
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28./ Elıterjesztés belterületi ingatlanokra vételi ajánlat megfogalmazásáról 
       Száma:14-18/2007. 
       (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
       Elıadó: Tóth András polgármester 
 
29./ Elıterjesztés a külterületi önkormányzati tulajdonú ingatlanok mővelési ágának  
       megváltoztatásáról 
       Száma:14-11/2007. 
       (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
       Elıadó: Tóth András polgármester 
 
30./ Elıterjesztés önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékesítésre történı kijelölésérıl és  
       minimális értékesítési áruk meghatározásáról 
       Száma:14-34/2007. 
       (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
       Elıadó: Tóth András polgármester 
 
31./ Elıterjesztés a központi orvosi ügyelet ellátására vonatkozó szerzıdések módosításáról 
       Száma:14-13/2007. 
       (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
       Elıadó: Tóth András polgármester 
 
32./ Elıterjesztés a lóversenyfogadás és bukmékeri fogadás szervezésére vonatkozó pályázat  
       kiírásával kapcsolatos hozzájárulásról 
       Száma:14-14/2007. 
       (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
       Elıadó: Tóth András polgármester 
 
33./ Elıterjesztés Újfehértói Városi Sporttelep és Szabadidıpark megvalósítására  
       Száma:14-20/2007. 
       (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
       Elıadó: Tóth András polgármester 
 
34./ Elıterjesztés Debreceni Megyei Jogú Város Önkormányzat által kezdeményezett 
       Közlekedési Szövetség megalakításához való csatlakozási szándékról 
       Száma:14-19/2007. 
       (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
       Elıadó: Tóth András polgármester 
 
35./ Elıterjesztés a vásár és piac üzemeltetésének, szervezésének biztosításáról 
       Száma:14-23/2007. 
       (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
        Elıadó: Tóth András polgármester 
 
36./ Elıterjesztés a NYÍRSÉG-VÍZ Zrt. részvénytranzakciós ajánlatáról 
       (Írásbeli elıterjesztés alapján kiosztással) 
        Elıadó: Tóth András polgármester 
 
37./ Elıterjesztés a 2007. évre tervezett kulturális programokról 
        Száma:14-9/2007. 
        (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
        Elıadó: Juhász Istvánné alpolgármester 
 
38./  Közérdekő bejelentések, kérdések és interpellációk 
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1. napirendi pont megtárgyalása 
1./ a) Tájékoztató a legutóbbi testületi ülés óta történt eseményekrıl, tárgyalásokról 
          Száma:14-31/2007.   
          (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
           Elıadó: Tóth András polgármester 
     Juhász Istvánné alpolgármester 
     Kovács Sándor alpolgármester 
      Puskás László alpolgármester  
 
Tóth András 
Szóbeli kiegészítés nincs. Kérdés, észrevétel van-e? Ki az, aki elfogadja? 
 
A képviselı-testület a legutóbbi testületi ülés óta történt eseményekrıl szóló tájékoztatót 17 egyhangú 
igen szavazattal tudomásul vette.  
 
b) Elıterjesztés a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról 
    Száma: 14-12/2007. 
    (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
     Elıadó: Tóth András polgármester 
 
Tóth András 
Szóbeli kiegészítésem nincs. Kérdés, észrevétel van-e? Ki az, aki elfogadja az elıterjesztést? 
 
A képviselı-testület az elıterjesztést 17 egyhangú igenszavazattal elfogadta. 
 
     c) Ismertetés az átruházott hatáskörben hozott döntésekrıl 
         (Szóbeli elıterjesztés alapján ) 
          Elıadó: Tóth András polgármester és az átruházott hatáskört  
                       gyakorló bizottságok elnökei 
Tóth András  
Tudomásom szerint a bizottságok saját hatáskörben nem hoztak döntést. Polgármesteri hatáskörben 12 
átmeneti segélyt megállapító, 1 elutasító határozat, temetési segélyt megállapító határozat 9 esetben 
történt. Ki az, aki elfogadja a tájékoztatót? 
 
A képviselı-testület az átruházott hatáskörben hozott döntésekrıl szóló tájékoztatót 17 igen 
szavazattal egyhangúlag tudomásul vette.  
 
2. napirendi pont megtárgyalása 
2./ Elıterjesztés az intézményi térítési díjak megállapításáról szóló rendelet elfogadására 
     Száma:14-16/2007. 
     (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
     Elıadó: Tóth András polgármester 
 
Tóth András 
A napirendi ponttal kapcsolatban szóbeli kiegészítésem nincs. Az Ügyrendi Bizottság és a Pénzügyi 
Bizottság tárgyalta, mind két bizottság megtárgyalásra és elfogadásra javasolta.  Kérdés, észrevétel, 
vélemény van-e?  
 
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: 
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ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISEL İ-TESTÜLETÉNEK 
 

1/2007. (I. 26.)  
 

r e n d e l e t e 
          

az intézményi térítési díjak megállapításáról 
 
 

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

A rendelet hatálya 
 

1. §.  
 
A rendelet hatálya Újfehértó Város Önkormányzata által fenntartott Újfehértó Város Önkormányzat 
Szállást Biztosító Idısek Klubjában személyes gondoskodást nyújtó ellátásokra (bentlakásos, szociális 
étkeztetés, házi segítségnyújtás, támogató szolgáltatás), a bölcsıdei ellátás keretébe biztosított 
idıszakos gyermek felügyeletre, továbbá az önkormányzat által fenntartott élelmezést nyújtó 
gyermekintézményekre (bölcsıde, óvoda, általános iskolai napközi, menzák, középiskolai menza és a 
kollégium) terjed ki. 
 

2. §. 
 

Az 1. §.-ban meghatározott intézmények térítési díjai az alábbiak: 
 
Intézmény megnevezése                 Térítési díj  
Bölcsıde 
 a./ háromszori étkezés        250.-Ft/nap  
- tízórai            45.-Ft/nap 
- ebéd                        62.-Ft/nap 
- uzsonna                       43.-Ft/nap 
 
b./ a bölcsıdei ellátás keretében biztosított idıszakos 
    gyermekfelügyelet térítési díja                  167.-Ft/óra  
 
 
Szociális intézmény 
a./ Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény                               1.608.-Ft/nap 
                                                                                                                              48.240.- Ft/hó 
 
b./ -szociális étkeztetés napidíja elvitel esetén                                                          192.-Ft/nap 
                                      ebéd lakásra való szállításával,                                          275.-Ft/nap 
 
c./ házi segítségnyújtás óradíja                                300.-Ft/óra 
 
d./ Támogató Szolgálat 
      - szállítási szolgáltatás díja                                                                      70.-Ft/km 
 
 
Oktatási Intézmények 
a./ Óvoda /háromszori étkezés/                      217.-Ft/nap 
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 - tízórai                          42.-Ft/nap 
 - ebéd            142.-Ft/nap  
 - uzsonna             33.-Ft/nap  
 
b./ Általános Iskola napközi /háromszori étkezés/       292.-Ft/nap 

- tízórai                          50.-Ft/nap 
 - ebéd            192.-Ft/nap  
 - uzsonna             50.-Ft/nap  
 
c./ Általános Iskola menza           192.-Ft/nap 
 
d./ Középfokú oktatási intézmény menza                      208.-Ft/nap 
 
e./ Kollégium /háromszori étkezés/           446.-Ft/nap 
 - reggeli               92.-Ft/nap 
 - ebéd                          208.-Ft/nap 
 - vacsora                         146.-Ft/nap 
 
A rendeletben szabályozott térítési díjak az ÁFA-t nem tartalmazzák. 
 
 
                  3. §. 

 
A rendelet 2007. február 01. napján lép hatályba.  
E rendelet hatálybalépésével egyidejőleg az intézményi térítési díjak megállapításáról szóló 
15/2006.(VIII.14.) VKT rendelet, valamint az Újfehértó Város Önkormányzatának 2006. évi 
költségvetésérıl és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 3/2006.(II.15.) VKT rendelet 2.§. (1) 
bekezdése hatályát veszti.  
 
3. napirendi pont megtárgyalása 
3./ Elıterjesztés az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal kapcsolatos tulajdonosi jogok  
     gyakorlásáról  
     Száma:14-21/2007. 
     (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
     Elıadó: Tóth András polgármester 
 
Tóth András 
A hatályos rendelet nemrég került elfogadásra, megítélésem szerint korábban egy bürokratikus, 
nagyon lassú vagyonértékesítési mechanizmus volt ebben, javasolom ezt megváltoztatni, ez az érdemi 
változtatási javaslatom a rendeletben.  A Pénzügyi Bizottság és az Ügyrendi Bizottság támogatta a 
rendelet-tervezetet. Kérdés, vélemény van-e? 
Ki az, aki elfogadja a rendelet-tervezetet? 
 
A képviselı-testület a rendelet-tervezetet 17 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta és az alábbi 
rendeletet alkotta: 
 

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISEL İ-TESTÜLETÉNEK 
 

2/2007. (I. 26.)  
 

r e n d e l e t e 
 

az önkormányzati vagyonáról és a vagyonnal kapcsolatos tulajdonosi jogok gyakorlásáról 
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Újfehértó Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az önkormányzat vagyona és a vagyonnal 
kapcsolatos tulajdonosi jogok gyakorlásának meghatározása céljából a helyi önkormányzatokról szóló 
módosított 1990. évi LXV. tv. 16. §., a 80. §. (1) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló 
1992. évi XXXVIII. Tv. 108. §-ában foglaltak végrehajtására az alábbi rendeletet alkotja 

 
I. fejezet 

Általános rendelkezések 
 

1. § 
A rendelet hatálya 

 
E rendelet hatálya Újfehértó Város Önkormányzata tulajdonában álló ingatlanokra – lakások és nem 
lakás célú helyiségek bérbeadásának kivételével – és ingó vagyontárgyakra, valamint vagyoni értékő 
jogokra (a továbbiakban: önkormányzati vagyon), értékpapírokra és követelésekre terjed ki. 

 
2. § 

Az önkormányzati vagyon  
 

(1) Az önkormányzat vagyona a tulajdonából, valamint az önkormányzatot megilletı, illetve terhelı 
vagyoni értékő jogokból áll. 
(2) Az önkormányzat vagyona a kötelezı és önként vállalt közfeladatok ellátására és közszolgáltatások 
biztosítására szolgáló forgalomképtelen és korlátozottan forgalomképes törzsvagyonból, valamint 
forgalomképes vagyonból áll. 

a./ az önkormányzat forgalomképtelen ingatlan törzsvagyonát e rendelet 1. sz. függeléke  
tartalmazza. 
b./ az önkormányzat korlátozottan forgalomképes ingatlan törzsvagyonát e rendelet 2. sz. 
függeléke tartalmazza. 
c./ az önkormányzat forgalomképes vállalkozói ingatlan vagyonát e rendelet 3. sz. függeléke 
tartalmazza.       
d./ az önkormányzat forgalomképes vagyonának részét képezi továbbá valamennyi ingó 
vagyontárgya, a vagyoni értékő jogok, értékpapírok és követelések.   

(3) Az önkormányzat tulajdonába került vagyont – amennyiben jogszabály másként nem rendelkezik – 
a képviselı-testület minısítése alapján kell vagyonnyilvántartásba venni. A különbözı 
vagyoncsoportba tartozó vagyontárgyak minısítése, átminısítése a testület hatáskörébe tartozik azzal, 
hogy csak olyan önálló helyrajzi számmal rendelkezı ingatlanra vonatkozhat, mely a földhivatal 
nyilvántartásával és az önkormányzati vagyonkataszterrel megegyezik.  

 
II. fejezet 

Rendelkezés az önkormányzati vagyonnal 
3. § 

 
(1) A képviselı-testület hatáskörébe tartoznak az alábbi döntések értékhatártól függetlenül. 

a) az önkormányzat tulajdonát képezı vagyontárgyaknak az önkormányzati vagyon részeibe 
való besorolása, 

b) gazdasági és közhasznú társaságokban fennálló részesedéseinek értékesítésre történı 
kijelölése, valamint pénzbeli és apport befektetése társaságokba, 

c) hitel felvétele, illetve annak felvételéhez vagyoni fedezet biztosítékul nyújtása, 
d) kezesség vállalása, 
e) gazdasági és közhasznú társaság alapítása, 
f) társadalmi szervezethez, alapítványhoz való csatlakozás, hozzájárulás, azok támogatása 

(2) A forgalomképtelen, illetve a korlátozottan forgalomképes vagyontárgyak üzemeltetésérıl, 
állagának megóvásáról a képviselı-testület polgármesteri hivatala és intézményei útján gondoskodik.  
(3) A korlátozottan forgalomképes valamint forgalomképes vagyontárgyak elidegenítésérıl, 
megterhelésérıl és gazdasági társaságba vitelérıl a képviselı-testület dönt, jognyilatkozatait a 
polgármester írja alá. 
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(4) A korlátozottan forgalomképes valamint forgalomképes vagyontárgyak -az alapító okiratban 
rögzített tevékenységi körrel összefüggı módon történı, a tulajdonjog átruházásával vagy 
megterhelésével  nem járó, önkormányzati érdeket nem sértı– hasznosításának joga az üzemeltetéssel 
megbízott polgármesteri hivatalt, illetve  intézményt illeti meg.  
(5) A Képviselı-testület önkormányzati érdekekre való tekintettel a korlátozottan forgalomképes, 
valamint forgalomképes vagyontárgyak esetében e rendelet szabályaitól eltérıen – minısített 
többségével hozott határozatával – rendelkezhet. Ezen egyedi döntések ellen külön rendelkezni kell a 
határozat végrehajtásának rendjérıl. 
 

4. § 
Az önkormányzati vagyon ingyenes, vagy kedvezményes átruházása, követelés elengedése 

  
(1) Az önkormányzati vagyont ingyenesen, vagy kedvezményesen átruházni a következı célra lehet: 

a) meghatározott céllal más önkormányzatnak 
b) kötelezettségvállalással, közérdekő célra, 
c) közösségi célra, alapítványi hozzájárulásként. 

(2) Az önkormányzat és szerve csak az alábbi esetekben mondhat le részben vagy egészben 
követelésérıl: 

a) csıdegyezségi megállapodásban,  
b) bírói egyezség keretében, 
c) felszámolási eljárás során, ha a felszámoló által írásban adott nyilatkozat alapján az várhatóan 

nem térül meg, 
d) a végrehajtás során nem, vagy csak részben térül meg, 
e) ha a követelés igazoltan csak veszteséggel (aránytalan költségráfordítással) érvényesíthetı, 

(3) Az (1) és (2) bekezdésekben meghatározott döntéseket csak a képviselı-testület minısített 
többségével hozott határozatával lehet meghozni.  

5. § 
A felajánlott vagyon elfogadása 

 
(1) Ha a vagyonról az önkormányzat javára lemondtak, ezt a lemondásban megnevezett intézmény 
elfogadhatja, feltéve, hogy képes az azzal járó kötelezettségek teljesítésére. 
(2) Az önkormányzat részére egymillió forint értékhatár felett ellenérték nélkül felajánlott vagyon 
elfogadásához szükség van a képviselı-testület jóváhagyására.     

 
6. § 

Elıvásárlási jog alapján szerzett vagyon 
 
(1) E rendelet rendelkezései szerint kell eljárni azoknál az önkormányzati ingatlanok hasznosításánál 
is, amelyek- ide értve a bírósági végrehajtáshoz kapcsolódó ingatlan-végrehajtás alá vont ingatlanokat 
is- elıvásárlási jog alapján kerülnek önkormányzati tulajdonba. 
(2) A Képviselı-testület minısített többségő határozatával rendelkezik arról, hogy kíván-e élni azon 
ingatlan elıvásárlási jogával, amely külön hrsz-on szereplı, 1/1 tulajdoni arányban lévı, azonnal 
beköltözhetı és birtokba vehetı. 

7. §. 
Az önkormányzati vagyon értékének meghatározása 

 
(1) A vagyon értékének megállapítására általában a nyilvántartási érték az irányadó. 
(2) Értékesítéskor a vagyon értékét az alábbiak szerint kell megállapítani. 
- értékpapír esetében a névérték alapján 
- örökölt vagyon esetén a hagyatéki eljárás során megállapított éréket kell a vagyon érékének tekinteni, 
amennyiben az adó-és értékbizonyítvány 6 hónapnál nem régebbi. 
- egyéb vagyoni elemek esetén 6 hónapnál nem régebbi értékbecslés alapján. 
(3) Ha a szerzıdés tárgya több vagyontárgy, a rendelet értékhatárra vonatkozó rendelkezéseinek 
alkalmazásakor a vagyontárgyak együttes értéke az irányadó. 
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8. § 
 
A 100.000 forint feletti ingók és - értékhatár nélkül – az ingatlanok értékesítése elızetes képviselı-testületi 
hozzájárulással, valamint a bevétel felhasználásának egyidejő meghatározásával lehetséges.  

 
9. §. 

Az önkormányzati vagyon hasznosításának nyilvánossága 
 
(1) Az önkormányzati vagyont 1 000 000 Ft értékhatár felett értékesíteni, a vagyon használatát, illetve 
a hasznosítás jogát átengedni csak nyilvános (indokolt esetben zártkörő) versenytárgyalás útján a 
legjobb ajánlatot tevı részére lehet. 
(2) A vagyon nyilvános értékesítésére, hasznosítására irányuló döntés alapján a polgármesteri hivatal 
elıkészítésében, a polgármester feladata a versenytárgyalás lebonyolítása. 
(3) A szerzıdés megkötésére a polgármester jogosult. 
(4) Az önkormányzat pénzügyi bizottsága ellenırzi a nyilvános értékesítést, hasznosítást. 
(5) A nettó 5 000 000 Ft értékhatár feletti vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra vonatkozó 
szerzıdéseket az Áht. 15/B. § (1) szerinti tartalommal kötelezı közzétenni a szerzıdés létrejöttét 
követı 60 napon belül. A közzétételrıl a polgármester gondoskodik. 

 
A versenytárgyalás egyes módjai és szabályai 

10. §. 
 

(1) A versenytárgyalás egyik módja az árverés, amely fı szabályként nyilvános. Az elidegenítés 
hozzájárulásakor, a képviselı-testület dönt a vagyontárgy legkisebb értékesítési (minimális) áráról. 
(2) Az árverésen való részvétel csak a minimális ár 10 %-ának megfelelı, legfeljebb azonban 200.000 Ft 
összegő bánatpénz elızetes megfizetése esetén lehetséges. 
(3) Licitnél az összeg az alábbiak szerint emelkedik: 

a. -   2 millió forint minimális érték esetén                         50.000 forintonként 
b. 2.000.001 - 10 millió forint minimális érték esetén       100.000 forintonként 
c. 10 millió -                          minimális érték esetén          500.000 forintonként   

mindaddig, amíg egy ajánlattevı marad.  
(4) Abban az esetben, ha a magasabb ajánlatot egyik ajánlattevı sem tatja, az eggyel korábbi léptékre kell 
visszatérni, megállapítani, hogy azt mely ajánlattevık tartják, közöttük az eredeti lépték 20%-ával 
megegyezı (10.000 Ft, 20.000 Ft ill. 100.000 Ft) mértékő léptetéssel folyik a licit ameddig egy ajánlattevı 
marad. 
(5) Amennyiben valamelyik összeget már egyetlen ajánlattevı sem tartja, az azt megelızı ajánlatot tartók 
között sorsolás dönt.  
(6) Az árverés napját követı 15 napon belül szerzıdést kell kötni az adásvételrıl, a szerzıdés megkötését 
követı 15 napon belül – figyelemmel az esetleges elıvásárlási határidıkre – a vevınek a vételárat 
készpénzzel vagy átutalással teljesítenie kell. 

 
III. fejezet 

A vagyonnyilvántartás 
11. § 

 
(1) A vagyonleltár az önkormányzat tulajdonában a költségvetési év zárónapján meglévı vagyon 
állapota szerinti kimutatás, célja a vagyontárgyak számbavétele. 
(2) A vagyonleltár a vagyont törzsvagyon, ezen  belül forgalomképtelen és korlátozottan  
forgalomképes vagyon, valamint forgalomképes vagyonbontásban, az ingó vagyontárgyakat 
összegzett értékben veszi számba. 
(3) A vagyonleltárt az éves költségvetési beszámolóhoz csatolva a képviselı-testületnek be kell 
mutatni. 
(4) A jegyzı köteles biztosítani a vagyonleltárban nyilvántartott ingatlanok adatainak az 
önkormányzati tulajdonú ingatlanok vagyonkataszterében szereplı ingatlanok adataival  való 
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egyezıséget, valamint a 2.§ (2) bekezdésében hivatkozott függelékek adatainak folyamatos 
aktualizálását. 

IV. fejezet 
Záró rendelkezések 

12. § 
 
E rendelet 2007. február 1. napján lép hatályba, egyidejőleg hatályát veszti Újfehértó Város 
Képviselı-testületének 13/2006. (VI.22) VKT rendelete. 

 
4. napirendi pont megtárgyalása 
4./ Elıterjesztés az egységes települési önkormányzati közszolgálati javadalmazási  
     rendszerrıl szóló helyi rendelet elfogadására 
      Száma:14-22/2007. 
      (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
      Elıadó: Dr. Mátyás B. Szabolcs jegyzı 
 
dr. Mátyás B. Szabolcs jegyzı 
Annyi a kiegészítésem, hogy a 11. §.-t nem a 14-követi, hanem a 12.-ik, illetve annyi pontosítás, hogy 
a 10. § (4) bekezdésében a 95 %-os bevételi szintet el kell érni és .. „ A folyó évi helyesbített elıírás 
kiszámításakor a visszatérítést figyelmen kívül kell hagyni.” ennyi pontosítást kérek figyelembe venni.  
 
Tóth András 
A Pénzügyi Bizottság, valamint az Ügyrendi Bizottság támogatta az elıterjesztést. Kérdés, észrevétel, 
vélemény van-e? 
 
Ricska Zsolt 
A bizottsági ülésen elhangzott módosító indítvány úgy szólt, - ami nem kapott többségi szavazatot-, 
hogy 4. §-ban az alpolgármesterek jutalmát is a képviselı-testület határozza meg, ezt képviselıi 
módosító indítványként fenntartom.  
 
dr. Mátyás B. Szabolcs 
Ez megfogalmazódott valóban a bizottsági ülésen, akkor is megfogalmaztam, hogy  amennyiben 
fıállású alpolgármestereket nevezett ki a képviselı-testület, így a munkáltatói jog is a polgármester 
joga kell, hogy legyen.  
 
Ricska Zsolt 
Ez elhangzott tegnap is, de ha nem támogatják a módosító javaslatunkat, akkor ragaszkodunk ahhoz, 
hogy a képviselı-testületet tájékoztassa a polgármester ezekrıl a jutalmazásokról. De ezt akkor 
teszem, hogy ha a módosítást nem fogadja el a testület.  
 
Tóth András 
A napirendi pont vitáját lezárom. Ki az, aki elfogadja az elhangzott módosító indítványt? 
 
A képviselı-testület a módosító indítványt 4 igen szavazattal, 8 ellenszavazattal, 5 tartózkodással nem 
fogadta el. 
 
Tóth András 
Ki az, aki a rendelet-tervezetet elfogadja? 
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A képviselı-testület a rendelet-tervezetet 13 igen szavazattal, 4 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül 
elfogadta és az alábbi rendeletet alkotta meg: 
 

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISEL İ-TESTÜLETÉNEK 
 

3/2007. (I. 26.) 
 

 r e n d e l e t e 
 

Az egységes települési önkormányzati közszolgálati javadalmazási rendszerrıl 
 

A Képviselı-testület a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.§. (1) bekezdésében, 
valamint a köztisztviselık jogállásáról szóló módosított 1992. évi XXIII. tv. (továbbiakban: Ktv.) 4. §-
ában, valamint a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 45. §-ában kapott felhatalmazás alapján a az 
alábbi rendeletet alkotja: 

I. FEJEZET 
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

 
A rendelet célja 

1.§. 
 
(1) Az önkormányzati, a közalkalmazotti és a köztisztviselıi törvény teremtette lehetıségek 
kihasználása, a foglalkoztatottak egységes alapelveken nyugvó megbecsülése és ösztönzése érdekében 
ciklusprogramjának teljesítése céljából az egységes települési önkormányzati közszolgálati 
javadalmazási, juttatási, érdekeltségi rendszert állapít meg.  
 
(2) E rendeletben meghatározott juttatásokban azok az önkormányzati foglalkoztatottak illetve egyéb 
személyek részesedhetnek, akik – a feladat hatékonyabb, takarékosabb, korszerőbb ellátást biztosító 
ötletükkel, illetve mások ötleteinek megvalósításával (adaptálásával) vagy – munkakörökön túli 
(kívüli) tevékenységgel, vagy munkaköri, de jelentıs többletmunkával járó munkavégzéssel a 
bevételeket növeli, illetve kiadás-megtakarítást eredményeznek, vagy hatékonyabb feladatellátást 
tesznek lehetıvé, illetve növeli a város, az önkormányzat hírnevét. 
 

II. FEJEZET 
JAVADALMAZÁSI RENDSZER 

2.§. 
 
A ciklusprogramban meghatározott célok megvalósulása esetén, az abban közremőködık részére – 
akiket a feladat-, jog-, és felelısségi kör súlya, a kiemelkedı szakértelem, tapasztalat és helyismeret, a 
kimagasló munkavégzés, valamint a nagy munkabírás tesz személy szerint is elismerésre méltóvá – a 
javadalmazást, a polgármester részére megállapított javadalmazást alapul véve differenciált mértékben 
kívánja biztosítani.  

3.§. 
Jutalmazási rendszer 

 
(1) Azon önkormányzati szférában foglalkoztatottak, akik munkakörökön túli (kívüli) tevékenységgel, 
vagy munkaköri, de jelentıs többletmunkával járó munkavégzéssel az önkormányzati bevételeket 
növeli, illetve kiadás-megtakarítást eredményeznek, részükre tevékenységük elismerésére és további 
motiválására jutalomra válnak jogosulttá.  
 
(2) Az önkormányzati költségvetési szervek jutalmazási alapot képezhetnek a következı forrásokból: 
a.) a költségvetésben tervezett bevételi elıirányzatok többletének meghatározott része,  
b.) a költségvetésben tervezett kiadási elıirányzatok hatékony feladatellátás melletti célszerő és 
takarékos gazdálkodással elért megtakarításainak meghatározott része; 
c.) az év közben jelentkezı, valamint az elızı évi bérmegtakarítás, 
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d) kötbér érvényesítésébıl származó bevétel 10 %-a, 
e) a vagyonhasznosításból származó bevétel 5 %-a, 
f.) az önkormányzati bevételt biztosító bírságok 20%-a, 
g.) a jutalomalap elızı évi maradványa. 
h.) költségvetési szervek részére biztosított a minıségi kereset-kiegészítések. 
 
(3) Az egységes alapú juttatási rendszer elveire, és az adott a költségvetési szervek vonatkozásaiban, 
annak vezetıi tesznek javaslatot - és a polgármester általi jóváhagyást követıen -, a részleteket a 
költségvetési szervek belsı szabályzatai tartalmazzák. 
 
(4) Külön jutalomra válnak jogosulttá – rendelet hatályba lépésétıl számított - a tízszeres, húszszoros, 
huszonötszörös, harmincszoros, negyvenszeres véradók.  

 
4.§. 

Érdekeltségi rendszer 
Az érdekeltségi rendszer elemei: 
a.) innovációs érdekeltség, a  nem önkormányzati forrásból szerzett összegek meghatározott része, ( 
kivéve állami normatív támogatások ) 
b.) adóügyi érdekeltség, az önkormányzat által elıirányzott, saját bevételeinek beszedése érdekében és 
annak arányában meghatározott rész. 
c.) felderítıi érdekeltség, az önkormányzat saját bevételi hiány megállapítására alkalmas 
adatszolgáltatással összefüggı tevékenységbıl adódó bevétel, meghatározott része. 
 

IV. FEJEZET 
A JUTALMAZÁS SZABÁLYAI  

 
5. § 

 
A képviselı-testület, az adott évi költségvetésében, az önkormányzat költségvetési szerveinek 
vonatkozásában a 3.§ (2) bekezdésében meghatározott forrásokból jutalom alapot képez. Az alap nyújt 
fedezetet a kifizetéseket terhelı járulékok megfizetésére is. 
 

A kifizetés jogcímei és mértéke 
6.§ 

 
(1)  A jutalom kifizetésének általános feltétele, hogy a polgármester, illetve adott költségvetési szerv 
vezetıje, személyre szabott konkrét – a rendelet 1.§ (2) bekezdésével összhangban - jutalmazási 
feltételeket határozz meg, melyet minden évben junius 30-ig és december 31-ig értékel, és annak 
eredményétıl válhat függıvé az alapból történı kifizetés. 
 
(2) A kifizetésnek az (1) bekezdésben meghatározottakon túl, további feltétele, hogy a jutalom alapból 
ténylegesen rendelkezésre álljanak a kifizetés forrásai.  
 
(3) A költségvetési szervek vezetıi, illetve az alpolgármesterek és a politikai tanácsadó esetében a 
polgármester jár el az (1) bekezdésben meghatározott módon. 
 
(4) Jutalom annak a személynek adható, aki 
a) tartósan kiemelkedı színvonalon végzi munkáját és teljesíti az (1) bekezdésben meghatározott 
feltételeket,  
b) munkakörének jellegébıl adódóan jelentıs mértékő, rendszeres túlmunkát végez,  
c) munkakörébe tartozóan, valamint munkakörén kívül jelentıs többletmunkát végez, 
 
(5) Jutalomban nem részesülhet az,  
a) aki részére nem került megállapításra az (1) bekezdésben meghatározott feltétel(ek), 
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b.) aki részére megállapításra került az (1) bekezdésben meghatározott feltétel(ek), de annak 
teljesülését - írásban - nem minısítette az arra jogosult személy, 
c.) aki fegyelmi büntetésben részesült, vagy jogerıs fegyelmi büntetés hatálya alatt áll, 
d.) aki ellen fegyelmi vétség elkövetésének alapos gyanúja miatt fegyelmi vizsgálat indult, az a 
fegyelmi eljárás jogerıs befejezéséig. 
e) aki GYES-ben részesül, valamint a GYES megszőnését vagy ismételt munkába állást követıen 6 
hónapon belül 

7. § 
 
(1) A jutalom mértéke adott évben alkalmanként – 6.§ (1) bekezdésben meghatározott idıközben -  
legfeljebb egyhavi illetménynek megfelelı összeg. 
 
(2) A külön jutalom mértéke : 
- tízszeres véradás esetén az illetményalap egyszeresének, 
- húszszoros véradás esetén az illetményalap kétszeresének, 
- harmincszoros véradás esetén az illetményalap háromszorosának, 
- negyvenszeres véradás esetén az illetményalap négyszeresének megfelelı összeg. 
  

8.§ 
A kifizetés engedélyezése 

 
(1) A jutalomalapból történı kifizetésére – 6.§-ban meghatározott feltételek teljesülése esetén - évente 
két alkalommal, június 30-ig és december 31-ig kerül sor. 
 
(2) A jutalom kifizetésére, a rendelkezésre álló keretösszeg ismeretében a költségvetési szerv vezetıje 
tesz javaslatot, és arról a polgármesterrel egyetértésben dönt. 
  

V. FEJEZET 
AZ ÉRDEKELTSÉGI RENSZER SZABÁLYAI  

 
Innovációs érdekeltség 

9. § 
  
(1) Innovációs érdekeltségi jutalék azoknak a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott személyek 
részére fizethetı ki, akiknek munkájuk, közremőködésük eredményeként, - nem- vagy részben 
önkormányzati forrásból - a város területén bárminemő fejlesztés valósulhat meg.  
 
(2) Innovációs érdekeltségi alap, projektekként elnyert vissza nem térítendı támogatás mértékének 
nagyságától függıen az alábbiak szerint állapítandó meg: 
a.) 0- 600.000,-Ft ................................. 10 %, 
b.) 600.001 - 5 millió,- Ft ..................... 7 %, 
c.) 5 millió – 10 millió,- Ft ................... 6%, 
d.) 10 millió – 25 millió,- Ft ................. 4%, 
e.) 25 millió – 50 millió,- Ft ................. 3%, 
f.) 50 millió,- Ft felett........................... 2%. 
Az összeg nem lehet alacsonyabb, mint az eggyel alacsonyabb sáv felsı határa alapján megállapítható 
érdekeltségi alap. 
 
(3) Az érdekeltségi alap nyújt fedezetet a kifizetéseket terhelı járulékok megfizetésére is. 
 
(4) Amennyiben a Polgármesteri Hivatal szolgáltatóként, más pályázók részére készít pályázatot, az 
elkészített és eredményes, nem önkormányzati pályázatok esetén az alapot, a (2) bekezdésében 
meghatározott mértékben a pályázó köteles az önkormányzatnak számla ellenében megfizetni. 
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(5) Innovációs érdekeltségi alapból differenciált mértékben kell meghatározni – projektekként és 
közremőködıként - az érdekeltség mértékét úgy, hogy a projektmenedzseri munkakör részesül a 
legmagasabb összegő juttatásban.  
 
(6) Innovációs érdekeltségi jutalék, akkor fizethetı ki, ha a projektekként elnyert vissza nem térítendı 
támogatás megítélésérıl szóló és aláírt támogatási szerzıdéssel rendelkezik, valamint a (2) 
bekezdésben leírtak szerint képzett érdekeltségi alap rendelkezésre áll.  
 
(7) Innovációs érdekeltségi jutalék kifizetésének - a (6) bekezdésben leírtakon túlmenıen - további 
feltétele, hogy az érdekeltségi alapnak megfelelı összeg a projekt tervezése során, a pályázatban is 
költségként meghatározva legyen. 
 
(8) Az érdekeltségi jutalék kifizetését a jegyzı engedélyezi. 

 
Adóügyi érdekeltség 

10. § 
 

(1) Az önkormányzat saját bevételeinek növelése érdekében az adóügyi feladatokat végzı, illetıleg a 
feladatokban közremőködı önkormányzati dolgozókat anyagi ösztönzés céljából érdekeltségi jutalék 
illeti meg. 
 
(2) Az adóügyi érdekeltségi juttatásokból, a polgármesteri hivatal adóhatósági feladatokat ellátó 
köztisztviselıi részesülhetnek.  
 
(3) Az érdekeltségi alap forrását képezik: 
Az esedékesség idıpontjáig be nem fizetett, de az adóügyi köztisztviselık eredményes végrehajtási 
cselekménye (munkabér letiltás, azonnali beszedési megbízás, követelés lefoglalás, ingó és ingatlan-
végrehajtás) révén, beszedett vagy annak hatására kikényszeríttet és így befolyt adóhátralék, késedelmi 
pótlék összege után: 

a. 5-10 millió forintig 30 %-a 
b. 10 -15 millió forintig 40 %-a. 
c. 15 millió forint felett 50 %-a 

 
(4) Adóügyi érdekeltségi jutalék – a (3) bekezdésben meghatározott alap rendelkezésre állása esetén - 
akkor fizethetı, ha az adóbevétel az Önkormányzatnál nyilvántartott folyó évi fizetési kötelezettség 
(folyó évi helyesbített elıírás) - I. félév esetén 50 %, míg II. félév esetén (a teljes évre számítva) 95 %-
át - eléri. A folyó évi helyesbített elıírás kiszámításakor a visszatérítést figyelmen kívül kell hagyni. 
 
(5) Adóügyi érdekeltségi jutalék évente kétszer, a féléves és az éves zárást követı 30 napon belül 
fizethetı, melynek felsı határa a dolgozó éves bruttó alapbérének 25 %-a. A teljesítést a zárási 
összesítı adatai alapján kell megállapítani. 
 
(6) Amennyiben az éves zárás alapján a teljesítés nem éri el a folyó évi elıírás 95 %-át a II. félévre 
adóbehajtási jutalék nem fizethetı ki. 

Felderítıi érdekeltség 
11.§ 

 
(1) Felderítıi érdekeltségi jutalék azoknak fizethetı ki, akiknek az ellenırzési, felderítıi, adatszerzıi 
és adatszolgáltatói munkájuk illetve bejelentésük eredményeként adóhiány megállapítására került sor.  
 
(2) A felderítıi jutalék mértéke, a megállapításra kerülı adóhiány 10 %-ának megfelelı összeg. 
 
(3) Ha az (1) bekezdésben meghatározott tevékenység eredményében több személy közremőködött, 
akkor, a (2) bekezdésben meghatározott jutalék egyenlı arányban oszlik meg közöttük. 
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(4) A felderítıi jutalék két egyenlı részletben fizethetı ki,  
a.) 50 %-a, ha az adóhatóság által jogerısen  megállapításra került az adóhiány,  
b.) 50 %-a, ha a jogerısen  megállapított adóhiányt, járulékaival együtt az adózó befizette. 
(5) Felderítıi jutalék kifizetését a jegyzı engedélyezi. 
 
(6) Felderítıi érdekeltségi alapja után adóügyi érdekeltségi jutalék nem állapítható meg. 

 
IV. FEJEZET 

A JAVADALMAZÁSI RENDSZERRE VONATKOZÓ KÖZÖS SZABÁLYO K  
12. § 

 
(1) A polgármester jutalmát a képviselı-testület, az alpolgármesterek és a költségvetési szervek 
vezetıinek jutalmát a polgármester állapítja meg. 

 
(2) A költségvetési szerveknél dolgozók differenciált jutalmazására a szervek vezetıi - az alap által 
biztosított keretek között, figyelemmel a dolgozó által elért eredményekre - tesznek javaslatot. 
 
(3) A jutalom és az érdekeltségi jutalékok megállapításához a polgármester egyetértése szükséges. 
 
(4) Az alapképzések jogszerőségéért, megalapozottságáért a Jegyzı felelıs, melynek ellenırzését a 
Pénzügyi Bizottság látja el 
 
(5) E rendeletben meghatározott juttatások munkabéreknek minısülnek, ezért arra a bérjellegő 
juttatásokra vonatkozó társadalombiztosítási és adójogszabályokat kell alkalmazni. 
 

VI. FEJEZET  
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK  

13. § 
 
(1) Ezen rendelet 2007. február 1-jén lép hatályba. 
 
(2) A rendelet hatályba lépésével egyidejőleg hatályát veszti az adóigazgatási feladatot ellátók anyagi 
érdekeltségi rendszerérıl szóló 27/1999. (XII.22..) VKT számú  rendelete.  
   
5. napirendi pont megtárgyalása 
5./ Elıterjesztés a gyermekvédelem helyi rendszerérıl szóló rendelet elfogadására 
     Száma:14-29/2007. 
     (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
     Elıadó: Dr. Mátyás B. Szabolcs jegyzı 
 
Budai János elhagyta az üléstermet, így a képviselı-testület létszáma 16 fıre változott.  
 
dr. Mátyás B. Szabolcs 
Szóbeli kiegészítésem, hogy néhány technikai jellegő módosítást szeretném, ha figyelembe vennének. 
A 6. § (5) bekezdését az alábbiak szerint javasolom megtárgyaltatni: (5) A rendkívüli gyermekvédelmi 
támogatás nagykorú személy esetén is - az (1)-(4) bekezdések figyelembevételével - megállapítható, 
ha  
a.) a nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytat és a 23. életévét még nem töltötte be, 
b.) felsıfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanul   
 
Tóth András 
A Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága és az Ügyrendi Bizottság tárgyalta, egyhangúlag elfogadásra 
javasolta. Kérdés, észrevétel, vélemény van-e? 
 
Ki az, aki a rendelet-tervezetet elfogadja? 
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A képviselı-testület a rendelet-tervezetet 16 igenszavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
egyhangúlag elfogadta és az alábbi rendeletet alkotta meg: 
 

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISEL İ-TESTÜLETÉNEK 
 

4/2007. (I. 26.) 
 

 r e n d e l e t  e 
 

A gyermekvédelem helyi rendszerérıl 
 

A Képviselı-testület a gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. 
törvény ( a továbbiakban: Gyvt.) 18.§. (1) b) pontjában, 18.§.(2), illetve (5) bekezdésében, 29.§-ban 
valamint a  131. §. (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a gyermekvédelem helyi 
rendszerérıl az alábbi rendeletet alkotja: 

I. FEJEZET 
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

 
A rendelet célja 

1.§. 
 

A rendelet célja, hogy megállapítsa azokat az alapvetı szabályokat, amelyek szerint a helyi 
önkormányzat segítséget nyújt a gyermekek törvényben foglalt jogainak és érdekeinek 
érvényesítéséhez, illetve gondoskodik a gyermekek veszélyeztetettségének megelızésérıl és 
megszőntetésérıl. 

A rendelet hatálya 
2.§. 

 
(1) A rendelet hatálya kiterjed  
a.– a (2) bekezdésben foglalt eltéréssel – Újfehértó Város közigazgatási területén tartózkodó magyar 
állampolgárságú, valamint – ha nemzetközi szerzıdés másként nem rendelkezik – a letelepedési vagy 
bevándorlási engedéllyel rendelkezı, továbbá a magyar hatóságok által menekültként elismert 
gyermekre, fiatal felnıttre és szüleire, 
b. a munkavállalók Közösségén belüli szabad mozgásról szóló 1612/68/EGK tanácsi rendeletben 
meghatározott jogosulti körbe tartozó személyekre, amennyiben az ellátás igénylésének idıpontjában 
érvényes tartózkodási engedéllyel rendelkezik. 
 
(2) A rendelet hatálya a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás tekintetében az (1) bekezdésben 
foglaltakon túlmenıen kiterjed az Európai Szociális Kartát megerısítı országok állampolgárainak a 
külföldiek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2001. évi XXXIX. törvény rendelkezései szerint 
jogszerően Magyarországon tartózkodó gyermekeire is. 
 

II. FEJEZET 
A GYERMEKEK VÉDELMÉNEK RENDSZERE 

 
3.§. 

 (1) A gyermek védelme a gyermek családban történı nevelkedésének elısegítésére, 
veszélyeztetettségének megelızésére és megszőntetésére, valamint a szülıi vagy más hozzátartozói 
gondoskodásból kikerülı gyermek helyettesítı védelmének biztosítására irányuló tevékenység. 
 
(2) A gyermekek védelmét Újfehértó Város Önkormányzata az 4.§.-ban meghatározott pénzbeli, 
természetbeni ellátások, valamint személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások útján 
biztosítja. 

4.§. 
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 (1) Pénzbeli ellátás: 
a) rendkívüli gyermekvédelmi támogatás. 

 
 (2) Természetben nyújtott ellátás: 

a) rendkívüli gyermekvédelmi támogatás. 
 
(3) Személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátások: 

a) gyermekjóléti szolgáltatás, 
b) gyermekek napközbeni ellátása. 

 
III. FEJEZET 

PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK 
 

Pénzbeli ellátások 
5.§. 

 
(1) Az e rendeletben szabályozott pénzbeli és természetbeni ellátások megállapítását,  a szülı, más 
törvényes képviselı, nevelési-oktatási intézmény, gyámhatóság, természetes személy vagy a 
gyermekek érdekeinek védelmét ellátó társadalmi szervezet kezdeményezheti. 
 
(2) A kérelmeket a Polgármesteri Hivatalnál lehet benyújtani, az erre a célra rendszeresített 
formanyomtatványon. 
 
(3) A megállapított rendkívüli gyermekvédelmi támogatást a határozat jogerıre emelkedésétıl 
számított 30 napon belül kell folyósítani átutalással a jogosult által a formanyomtatványon megjelölt 
folyószámlára. Külön kérelem esetén a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás a Polgármesteri Hivatal 
házipénztárából is kifizethetı.  
 

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 
6. §. 

 
(1) Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás állapítandó meg, ha a gyermeket gondozó család 
idıszakosan létfenntartási gondokkal küzd, vagy létfenntartását veszélyeztetı rendkívüli élethelyzetbe 
került, különösen: 

a.) ha a gyermek beteg és a szülı ezért, egy hónapot meghaladó idıtartamú, táppénzes 
állományba kerül; 
b.) ha a gyermek átmeneti gondozását helyettes szülı látja el a gyermek családban történı 
visszakerülésének elısegítése érdekében; 
c) egyik vagy mindkét szülı elvesztése, vagy munkanélkülivé válása esetén az árvaellátás 
vagy munkanélküli ellátás folyósításának kezdetéig; 
d.) alkalmanként jelentkezı többletkiadások – különösen a szociális válsághelyzetben levı 
várandós anya gyermekének megtartása, a gyermek fogadásának elıkészítéséhez kapcsolódó 
kiadások, az átmeneti és tartós nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartásának 
elısegítése, a gyermek nevelésbe vételének megszőnését követı gyámhivatali visszahelyezés, 
betegség vagy iskoláztatás miatt. 

 
(2) Nem állapítható meg a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, ha a gyermeket nevelı családban az 
egy fıre jutó jövedelem meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 
másfélszeresét. 
 
(3) A jövedelemszámításra a Gyvt. valamint a végrehajtási rendeleteiben szabályozott rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezményre vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni. 
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(4) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás egy naptári évre esı összege gyermekenként nem 
haladhatja meg a 10.000.- forintot. 
 
(5) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás nagykorú személy esetén is - az (1)-(4) bekezdések 
figyelembevételével - megállapítható, ha  
a.) a nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytat és a 23. életévét még nem töltötte be, 
b.) felsıfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanul és a 25. életévét még nem töltötte be. 

 
Természetbeni ellátások 

7. §. 
 
(1) A Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága döntése alapján a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 
természetbeni ellátás formájában is nyújtható, különösen a védelembe vett gyermekek számára.  
(2) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás rendeltetésszerő felhasználásának biztosítása érdekében a 
támogatás alapvetı élelmiszerek, közszükségleti cikkek és tanszerek vásárlására jogosító utalványként 
felhasználható határozattal is nyújtható. 

IV. FEJEZET 
SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ ELLÁTÁSOK 

 
Érdekvédelem 

8. §. 
(1) A gyermekjóléti szolgálat kivételével a napközbeni ellátásban részesülık érdekvédelmére 
érdekképviseleti fórum mőködik.  
 
(2) Az érdekképviseleti fórum szavazati jogú, választott tagjai  

a) az ellátásban részesülı gyermekek képviseletében két szülı vagy más törvényes 
képviselı,  

b) az intézmény dolgozóinak egy képviselıje,  
c) Újfehértó Város Önkormányzata részérıl a Társadalmi Kapcsolatok Bizottságának 1 

tagja.  
 
(3) A (2) bekezdés a. pontjában meghatározott tagokat, az ellátásban részesülı gyermekek szülei vagy 
más törvényes képviselıi a (2) bekezdés b) pontjában meghatározott tagokat az intézmény dolgozói, a 
(2) bekezdés c) pontjában meghatározott tagot a Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága tagjai választják 
meg. A (2) bekezdés a) és b) pontja alapján a választás megszervezésérıl az intézményvezetı köteles 
gondoskodni.  
 
(4) A tagság megszőnik: 
a. a megbízás idıtartamának lejártával, 
b. lemondással, 
c. a gyermek intézményi jogviszonyának megszőnésével, 
d. a tag halálával. 
 
(5) Az érdekképviseleti fórum tagjainak tisztsége 4 évre szól. Az év közben megüresedett tagsági 
helyre 30 napon belül új tagot kell választani. 
 
(6) Az érdekképviseleti fórum alakuló ülésén tagjai sorából elnököt választ. 
 
(7) Az érdekképviseleti fórum üléseit az elnök hívja össze. A határozatképességhez 3 tag egyidejő 
jelenléte szükséges. Az érdekképviseleti fórum döntéseit egyszerő szótöbbséggel hozza. 
Szavazategyenlıség esetén az elnök szavazata dönt. Az érdekképviseleti fórum ülésére tanácskozási 
joggal az intézményvezetıt meg kell hívni. 

 
V. FEJEZET 

GYERMEKJÓLÉTI ALAPELLÁTÁSOK 



 21

Gyermekjóléti szolgáltatás 
9. §. 

Újfehértó Város Önkormányzata a gyermekjóléti szolgáltatás feladatait, külön feladat ellátási 
megállapodás útján látja el. 

 
Gyermekek napközbeni ellátása 

10. §. 
 

A gyermekek napközbeni ellátását Újfehértó Város Önkormányzata bölcsıdében, óvodában, valamint 
iskolai napköziben biztosítja. 
 

Térítési díjak 
11. §. 

 
A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátás keretében biztosított gyermekek 
napközbeni ellátásáért fizetendı térítési díjakat Újfehértó Város Önkormányzatának külön rendelete 
határozza meg.  
 

VI. FEJEZET 
ÁTMENETI ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

 
12. §. 

 
(1) Ez a rendelet - a 9.§ kivételével - a kihirdetése napján lép hatályba, ezzel egyidejőleg a 
gyermekvédelem helyi rendszerérıl szóló 9/2003. (III. 26.) VKT. számú rendelet, valamint az azt 
módosító 29/2004.(XII.10.) VKT rendelet, továbbá a helyi közlekedési támogatásról szóló 38/2003. 
(XII.31.) VKT. rendelet módosításáról szól 25/2004. (II.10.) VKT. rendelet 1.§.-a hatályát veszti. 
 
(2) Újfehértó Város Önkormányzata a gyermekjóléti szolgáltatás feladatait 2007. március 31-ig, a 
Családsegítı Szolgálat szervezeti és szakmai tekintetben önálló intézményegységeként mőködı 
Gyermekjóléti Szolgálat útján látja el.  
 
(3) A rendelet 9.§ -a 2007. április 1. napján lép hatályba. 
 
6. napirendi pont megtárgyalása 
6./ Elıterjesztés a díszpolgári cím, és kitüntetı díjak alapításáról és adományozásuk rendjérıl    
     szóló helyi rendelet elfogadására 
     Száma:14-25/2007. 
     (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
     Elıadó: Dr. Mátyás B. Szabolcs jegyzı 
 
dr. Mátyás B. Szabolcs  
Kiegészítésem annyi, hogy a 17. §-ábna még egy rendeletet szeretnénk hatályon kívül helyeztetni, ez a 
11/2003. (III. 26.) VKT rendelet. 
 
Tóth András 
A Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága egyhangúlag támogatta, az Ügyrendi Bizottság 3 módosító 
javaslattal támogatta az elıterjesztést.  
 
Szabóné Belme Ildikó 
Azért, hogy a díjak értéke megmaradjon minden díjat ne osszunk ki minden évben. Az volt a javaslat, 
hogy a díszpolgári cím minden két évben, páros évben, a Hermann Gusztáv Közegészségügyi díj is 
csak minden két évben, és a Közszolgálati Díj esetében is csak egy legyen kiosztható. 
  
 



 22

Ricska Zsolt 
A véleményünk az volt, hogy a képviselı-testületnek van lehetısége arra, hogy eldöntse, hogy  
érdemes ez a személy erre, vagy nem. Az rossz lenne kifelé, hogy nincs elég elismerésre méltó ember. 
Kiforrta magát ez már. 
 
Gyermánné Szabó Katalin 
A bizottsági ülésen abban maradtunk, hogy ez a rendelet jó és lehetıség van arra, hogy kiosszuk, ezt a 
díjat, vagy az is, hogy nem. Ebbe megállapodva mi nem tettünk erre módosítást.  
 
Tóth András 
Az élet produkálhat olyan szituációt, hogy lehetıséget biztosít a rendelet arra, hogy az adományozott 
díj jelentısége megmaradjon.   
 
A bizottsági módosító indítványról szavazzunk, elıször a módosításokról.  
Az elsı, ki az, aki elfogadja azt a módosítást, hogy  csak minden második évben osszuk ki a 
díszpolgári díjat? 
 
A képviselı-testület a módosító javaslatot 6 igenszavazattal, 10 ellenszavazattal, nem fogadta el. 

 
Ki az, aki a második módosító javaslatot elfogadja, mely szerint a Hermann Gusztáv Közegészségügyi 
Díjnál, szintén csak minden második évben legyen kiosztva? 
 
A képviselı-testület a módosító javaslatot 4 igen szavazattal, 12 ellenszavazattal nem fogadta el.  
 
Ki az, aki a harmadik módosító javaslatot elfogadja, mely szerint ne két személyt hanem csak egy 
kapja a közszolgálati díjat? 
A képviselı-testület a módosító javaslatot 7 igenszavazattal, 9 ellenszavazattal nem fogadta el. 
 
Tóth András 
Ki az, aki a rendelet-tervezetnek megfelelıen elfogadja a javaslatot. 
 
A képviselı-testület a rendelet-tervezetet 13 igenszavazattal, ellenszavazat nélkül, 3 tartózkodással 
elfogadta és az alábbi rendeletet alkotta meg: 

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISEL İ-TESTÜLETÉNEK 
 

5/2007. (I. 26.) 
 

 r e n d e l e t e 
 

díszpolgári cím és kitüntetı díjak alapításáról és adományozásuk rendjérıl 
 

A KÉPVISEL İ-TESTÜLET 
 
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 1. § (6) bekezdésének a) pontja, a 16. § (1) 
bekezdése alapján az alábbi rendeletet alkotja: 
 

I. FEJEZET 
Általános rendelkezések 

 
1. § 

 
A rendelet célja, hogy a város önkormányzata széleskörő nyilvánosság elıtt, ünnepélyes keretek 
között és maradandóan kívánja kifejezésre juttatni a város közvéleményének elismerését, 
megbecsülését és háláját mindazon személyek iránt, akik 
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a.) Újfehértó város általános fejlıdéséért, lakosai életkörülményeinek javításáért közvetlenül vagy 
közvetve kifejtett várospolitikai, gazdasági, tudományos, kulturális (mővészeti) vagy sport 
munkásságukkal, a városnak hírnevet szereztek; kivívták a város lakosságának általános 
megbecsülését; 
b.) foglalkozásuk körében a városban példamutató szakmai gyakorlatot folytatva - amely párosult 
becsületességgel és emberszeretettel - köztiszteletet váltottak ki maguk iránt a város lakosságának 
többsége elıtt; 
c.) gazdag életmővükkel a magyar népet vagy ezen keresztül az egyetemes emberiséget szolgálják 
mind az országhatáron belül, mind kívül. 

2. § 
 

(1) A rendelet hatálya kiterjed a városban lakó, a városból elszármazott, a városhoz közvetlenül nem 
kötıdı minden olyan magyar vagy külföldi állampolgárságú személyre, aki megfelel a rendelet 
céljában meghatározott bármelyik feltételnek, illetve a díszpolgári cím vagy kitüntetı díj 
adományozására a város önkormányzatának képviselı-testülete alkalmasnak látja. 
(2) A rendelet 9. §-ában meghatározott díjak közösségeknek is adományozhatók. 
(3) A Díszpolgári cím kivételéven a kitüntetı díjak közösségek részére is adományozható. 
 

3. § 
 
(1) A rendeletben meghatározott díjak adományozására 

a. önkormányzati intézmények vezetıje, szakmai közössége, 
b. települési képviselı, 
c. országgyőlési képviselı, 
d. nyilvántartásba vett egyesület, társadalmi szervezet alapítványi kuratórium, 
e. gazdálkodó szervezet, 
f. egyházi tanács, 
g. Újfehértó város polgárai által, legalább 10 aláírást tartalmazó beadvánnyal 

lehet javaslatot tenni. 
(2) A javaslatot tevı kitüntetésenként csak annyi személyt javasolhat, amennyit az adott évben 
díjanként adományozni lehet. Ha a javaslatot tevı több személyt javasol, mint amennyit az adott címre 
lehet, akkor az általa tett javaslatok kitüntetésenként érvénytelenek 
(3) A díszpolgári cím és a kitüntetı díjak rangjának megırzése céljából díjanként a képviselı- testület 
évente egy-egy személyt, a pedagógiai és közszolgálati díj esetében két-két személyt tisztelhet meg az 
adományozással. A kitüntetı díjak megosztott díjként nem adhatók ki. 
(4) A díszpolgári cím és a kitüntetı díjak átadására a Város Napján - április hó 28-án - szervezett 
ünnepség keretében, széles nyilvánosság elıtt kerül sor úgy, hogy biztosított legyen a kitüntetések 
átadása eseményeinek a helyi tömegkommunikáció általi megörökítése. 
(5 ) A díszpolgári címet és kitüntetı díjakat a város polgármestere adja át. 
(6) A díszpolgári  cím és a kitüntetı  díjak  adományozására  szóló javaslattételi felhívást az 
önkormányzati havi  lap decemberi számában kell közzé tenni. 
 

II. FEJEZET 
Díszpolgári cím 

 
4. § 

 
A rendelet 1. §-ában meghatározott cél érdekében a város önkormányzata "ÚJFEHÉRTÓ VÁROS 
DÍSZPOLGÁRA" címet alapít az azzal járó díszes oklevéllel és-a város dombormővő címerét 
ábrázoló bronzplakettel "A Város Díszpolgára" felirattal, melyek a város kapuját szimbolizáló díszes 
kulccsal együtt kerülnek átadásra. 
 

A díszpolgári cím adományozásának feltételei 
5. § 
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(l) A város önkormányzata díszpolgári címet a város alapításának évfordulója alkalmából adományoz.  
(2) A javaslatnak tartalmaznia kell a javasolt személy részletes életútját, valamint kiemelten      azokat 
a tevékenységeit, amelyek indokolják a díszpolgári cím adományozását. A javaslato(ka)t minden év 
január hó 31-ig lehet elıterjeszteni. 
(3)A beérkezett javaslato(ka)t a polgármesterbıl, alpolgármester(ek)bıl és az önkormányzati 
bizottságok elnökeibıl álló bíráló bizottság elızetesen véleményezi és rangsorolja. A bíráló bizottság 
véleménye (rangsora) kialakításához külön feltételeket (pl. helyi pártokkal, szervezetekkel egyeztetés) 
állapíthat meg. 
(4) A bíráló bizottság által elıterjesztett javaslat(ok)ról - új személyi javaslattétel(ek) kizárásával - a 
képviselı-testület minısített többséggel hozott határozatával dönt. A döntés meghozatalára irányuló 
szavazásnál a képviselı-testület nem térhet el a (3) bekezdés szerint felállított rangsortól.  
(5) A város napján történı beiktatáson a város polgármestere ünnepélyes külsıségek között az 
adományozottnak – elhunyt vagy megjelenésében akadályozott személy esetén hozzátartozójának 
(megbízottjának) - átnyújtja a 4. §-ban megjelölt kitüntetést. Ha elhunyt adományozottnak nincs a 
kitüntetés átvételére jogosult hozzátartozója, a díszpolgári oklevelet képletesen kell átadni. 
Megjelenésében akadályozott adományozott vagy annak hozzátartozója részére a kitüntetést a 
képviselı-testület által kijelölt települési képviselı (képviselık) személyesen adja át, illetve ha az 
adományozott külföldi, a kitüntetést külképviseleten keresztül kell részére eljuttatni. 
(6) Idegen anyanyelvő adományozott esetén az oklevél szövegérıl anyanyelvének megfelelı - esetleg 
angol nyelvő fordítást kell készíteni. 

 
A díszpolgársággal járó jogok 

6. § 
 
A város díszpolgára azon túl, hogy élvezi a város lakosságának általános tiszteletét, személyének 
külön megbecsülése az alábbiakban jut kifejezésre. 
a.) Neve és személyes adatai bekerülnek az "Újfehértó Város Díszpolgárainak Névkönyve" címő 
díszes albumba. 
b.) A város által rendezett hivatalos ünnepségekre meghívást kap, illetve esetenként a város külföldi 
kapcsolatai fenntartása érdekében szervezett látogatások küldöttségébe is jelölhetı. 
c.) Tanácskozási joggal részt vehet a város képviselı-testületének és bizottságainak ülésein. 
d) Jogosult a városfejlesztési programok tervezetei megismerésére, véleményezésére. 
e) A címet aláírásainál és egyéb kitüntetései között feltüntetheti. 
f) Elhalálozása esetén - hozzátartozóinak akaratától függıen - díszsírhely illeti meg. 

 
Alaki és nyilvántartási elıírások 

7. § 
 
A díszpolgári cím adományozását tanúsító oklevélnek tartalmaznia kell 
a.)az adományozó megnevezését; 
b.)az adományozott nevét, hivatását, hivatali beosztását vagy címét (tudományos fokozatát, mővészeti 
díját, állami kitüntetését, stb.), külföldinél állampolgárságát; 
c.)az adományozás rövid indoklását; 
d.)az adományozó képviselı-testületi határozat számát és keltét; 
e.)a város polgármesterének és jegyzıjének aláírását, valamint az önkormányzat pecsétjét. 

 
8. § 

 
(1) A díszpolgárok nyilvántartásával kapcsolatos ügykezelési tevékenységet a Polgármesteri Hivatal 
Jegyzıi Titkársága végzi. 
(2) A 6. § a.) pont szerinti névkönyvbe az 7. § (1) bekezdés b.)-d.) pontjában meghatározott adatokat 
kell feltüntetni, valamint csatolni kell a díszpolgárról készített fényképet. 
 

III. FEJEZET 
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Városi kitüntetı díjak 
9. § 

Újfehértó Város Képviselı-testülete 
I.     ÚJFEHÉRTÓ VÁROSÉRT DÍJAT 
II.    PORZSOLT ISTVÁN PEDAGÓGIAI DÍJAT  
III.   ZAJTI FERTENC KÖZMŐVELİDÉSI DÍJAT 
IV.   LÁSZLÓ IMRE KÖZSZOLGÁLATI DÍJAT  
V.    HERMANN GUSZTÁV KÖZEGÉSZSÉGÜGYI DÍJAT 
VI. SZEGEDI KÁROLY TESTNEVELÉSI ÉS SPORT DÍJAT  a 1 a p í t. 

 
A kitüntet ı díjak leírása 

10. § 
 
(1) Újfehértó Városért Díj  adományozható azoknak a személyeknek vagy közösségeknek, akik a 
város fejlıdésének elısegítése, felemelkedésének elımozdítása, hírnevének gyarapítása érdekében 
tevékenységükkel vagy rendkívüli teljesítményükkel elismerést szereztek a városnak. 
(2) Porzsolt István Pedagógiai Díj adományozható annak a személynek és közösségnek, aki 
kiemelkedı eredményt ért el az óvodai, iskolai és mővészeti oktató-nevelı munkában, a 
tehetséggondozás területén, magas fokú pedagógiai és szakmai felkészültségük alapján élen járnak az 
újszerő és hatékony pedagógiai módszerek kidolgozásában és alkalmazásában, valamint példaadó 
magatartást tanúsítanak a közösségi és magánéletben. 
(3) Zajti Ferenc Közmővelıdési Díj adományozható azoknak a személyeknek és 
közösségeknek, akik kiemelkedı eredményt értek el a közmővelıdési munka irányításában, az ifjúság 
mővelıdéséért végzett munkában, a közmővelıdés korszerő formáinak és módszereinek 
kidolgozásában és meghonosításában, s mindezek mellett kitőnnek a közéletben való részvételekkel, 
társadalmi aktivitásukkal, továbbá magatartásuk, közösségi és magánéletük példaadó. 
(4) László Imre Közszolgálati Díj adományozható azoknak a személyeknek és közösségeknek, 
akik a város közéletében, köztisztviselıi vagy közalkalmazotti szolgálatban hosszú idın át kiemelkedı 
munkát végeztek, vagy valamely jelentıs szellemi alkotással járultak hozzá a közszolgálat 
színvonalának emeléséhez, és ezzel általános elismerést vívtak ki az ügyfelek és a szolgáltatást 
igénybevevık körében. 
(5) Hermann Gusztáv Közegészségügyi Díj adományozható a város egészségügyi és szociális 
ellátása érdekében kiemelkedı tevékenységet kifejtı orvosoknak, gyógyszerészeknek, ápoló- és 
kisegítı személyzetnek, valamint példaértékő munkát végzı közösségeknek. 
(6) Szegedi Károly Testnevelési és Sport Díj adományozható a város érdekében kifejtett 
kiemelkedı sportmunkáért vagy nemzetközi sportteljesítményért azoknak a személyeknek vagy 
csapatoknak, akik a mérhetı teljesítmény mellett magatartásukkal és életmódjukkal is példaként 
állíthatók a város közössége elé. 

 
A Díjak adományozásának rendje 

11. § 
 
(1) A kitüntetı díj adományozására tett javaslatok a rendelet melléklete szerinti nyomtatványon 
nyújthatók be. 
(2)  A (1) bekezdés szerinti javaslatot a polgármesterhez kell benyújtani minden év január hó 31-ig. 
Újabb személyi javaslato(ka)t ezt követıen már nem lehet elıterjeszteni. 
(3) Az Újfehértó Városért Díj odaítélésére a polgármesterbıl, alpolgármester(ek)bıl és az 
önkormányzati bizottságok elnökeibıl álló bíráló bizottság tesz javaslatot. 
(4)  A Porzsolt István Pedagógiai Díj, Zajti Ferenc Közmővelıdési Díj, Szegedi Károly Testnevelési 
és Sport Díj,  Hermann Gusztáv Közegészségügyi Díj odaítélésére a Képviselı-testület Társadalmi 
Kapcsolatok Bizottsága tesz javaslatot. 
(5) A László Imre Közszolgálati Díj odaítélésére a képviselıtestület Ügyrendi Bizottsága tesz 
javaslatot. 
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(6) A bizottságok által elıterjesztett javaslat(ok)ról - új személyi javaslattétel(ek) kizárásával - a 
képviselı-testület minısített többséggel hozott határozatával dönt. A döntés meghozatalára irányuló 
szavazás lebonyolításánál a képviselı-testület nem térhet el a bizottság által felállított rangsortól.  

 
A kitüntet ı díjakkal járó jogok 

12. § 
 
A kitüntetı Díjakkal kitüntetett személy 
a.) neve és személyes adatai bekerülnek "ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KITÜNTETETTJEI" c. 
Névkönyvbe. 
 b.) a város által rendezett hivatalos ünnepségekre meghívást kap, illetve esetenként a város 
külföldi kapcsolatai fenntartására szervezett látogatások küldöttségeibe is jelölhetı; 
c.) képviselı-testületi üléseken tanácskozási joggal részt vehet a kapott kitüntetı díj szakterületét 
érintı napirendek tárgyalásánál; 
d.) jogot szerez arra, hogy elhalálozásuk esetén díszsírhelyre való temetése felıl - ha ahhoz a 
hozzátartozók hozzájárulnak - a képviselı-testület döntsön. 

 
13. § 

 
(1) A kitüntetı díjakkal oklevél, tárgyjutalom és a mindenkori havi minimálbér kétszeresének 
megfelelı összegő pénzjutalom jár. 
(2) Az Újfehértó Városért Díjjal az (1) bekezdésben foglaltak mellett „ÚJFEHÉRTÓÉRT” felirattal 
ellátott bronz plakett jár. 

IV. FEJEZET 
Átmeneti és vegyes rendelkezések 

 
14. § 

 
(1) A díszpolgári cím  és a kitüntetı díj visszavonható, ha arra az adományozott személy 
méltatlanná vált. 
 (2) A méltatlanná válást nyomós okból (pl. súlyos bőncselekmény elkövetése, a város 
közvéleménye által elítélt erkölcsi magatartás) a 3. § (1) bekezdésében felsoroltak az adományozónál 
(városi önkormányzat képviselı-testülete) kezdeményezhetik. 
 (3)    A képviselı-testület a méltatlanná válás kérdésében minısített többséggel hozott és részletes 
indoklást tartalmazó határozatával dönt A díszpolgári cím visszavonását tartalmazó döntésrıl az 
érintett személyt értesíteni kell, illetve el kell rendelni nevezettnek a névkönyvbıl való törlését. 

 
15. § 

 
(1) A rendeletben részletezett cím és díjak bármelyike - kivételesen - elhunyt személy részére is 
adományozható, ha az adományozásra jogosult megfelel a címre vagy díjra vonatkozó általános 
elıírásoknak, valamint ez irányú tevékenységével elısegítette a mai társadalom értékeinek 
kialakulását. 
(2) Az (1) bekezdés szerint adományozott díjat az elhunyt személy legközvetlenebb hozzátartozójának 
(özvegy, gyermek, szülı, testvér) kell átadni.  
 

16. § 
 A díjakkal járó pénzjutalom összegét a város önkormányzatának évenkénti költségvetésében 
szerepeltetnie kell. Az ezzel kapcsolatos felmérési és tervezési feladatokat a Polgármesteri Hivatal 
látja el. 
 

17. § 
 

(1) E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. 
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(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejőleg hatályát veszti a kitüntetı díjak alapításáról és 
adományozásuk rendjérıl szóló 11/2003 (III.26) VKT számú rendelet és azt .módosító 11/2004 (V.13) 
VKT számú rendelet 
(3)  A rendelet hatálybalépéséig benyújtott, de el nem bírált díszpolgári címre és kitüntetı díjakra  
vonatkozó javaslatok tárgyában jelen rendeletben leírtak szerint kell eljárni. 
       

melléklet az 5/2007. (I. 26.) rendelethez 
 
………………………………………… 
         a javaslattevı megnevezése 
 
 
 
 

J A V A S L A T 
„………………………….DÍJ” 
kitüntet ı díj adományozására 

 
 
 

 
A javasolt: ………………………………………………………...…..(neve, megnevezése) 
Anyja neve: …………………………………………………………………………………... 
Születési helye, ideje:    ……………………………………………………………………….. 
Munkahelye:    ………………………………………………………………………………… 
Beosztása (foglalkozása) ……………………………………………………………………… 
Lakcíme:   ……………………………………………………………………………………... 
A javaslat indoklása:   ………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………..………
………………………………………………………………………………………….………………
………………………………………………………………………………….………………………
………………………………………………………………………… 
(A javaslat részletes indoklását – amennyiben a nyomtatványon nem fér el – a JAVASLAT-hoz kell 
csatolni.) 
 
 
 
Ú j f e h é r t ó,…….év……………..hó……nap 
 
 
 
 
 
 
 
       …………………………………………… 
                                                               a javaslattevı aláírása 
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7. napirendi pont megtárgyalása 
7./ Elıterjesztés a pénzben és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól    
     szóló rendelet elfogadására 
     Száma:14-39/2007. 
     (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
     Elıadó: Dr. Mátyás B. Szabolcs jegyzı 
 
dr. Mátyás B. Szabolcs  
Szintén technikai jellegő pontosítás, hogy a 2. § (1) bekezdésében az  a),e) , pontját kérjük figyelmen 
kívül venni, amely a 3. §. (1) a), e) pontja lesz.   
 
Tóth András 
A Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága és az Ügyrendi Bizottság tárgyalta, mindkét bizottság  
támogatta az elıterjesztést. Kérdés, vélemény van-e? 
 
Tóth János 
Jó gondolatnak tartom, költségtakarékosan jut el a kívánt megtakarítás, a célhoz.  
 
Tóth András 
A vitát lezárom. Ki az, aki támogatja a rendelet-tervezetet? 
 
A képviselı-testület a rendelet-tervezetet 16 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül egyhangúlag elfogadta és az alábbi rendeletet alkotta meg: 
 

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISEL İ-TESTÜLETÉNEK 
 

6/2007. ( I. 26.)  
 

 r e n d e l e t e 
 

a pénzben és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól 
 

Újfehértó Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a szociális igazgatásról és szociális  
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 1.§ (2), 10.§ (1), 25.§ (3), 26.§, 32.§ 
(1), illetve (3), 37/D.§ (5), 38.§ (9), 45.§ (1), 46.§ (1), 47.§ (2), 50.§ (3) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:  

I. Fejezet 
Általános Rendelkezések 

  
A rendelet célja 

1. § 
 

E rendelet célja, hogy a szociális biztonság megteremtése és megırzése érdekében – az Önkormányzat 
anyagi teljesítı képességére is figyelemmel – meghatározza a szociálisan rászorultak részére 
nyújtandó, illetve nyújtható, pénzbeli, vagy természetbeni ellátások formáit, feltételeit, mértékét, 
valamint igénybevételük rendjét és garanciáit.  
  

A rendelet hatálya 
2. §. 

A rendelet hatálya kiterjed:  
(1) a.) Újfehértó Város közigazgatási területén bejelentett lakó-, vagy tartózkodási hellyel rendelkezı   
aa) magyar állampolgárokra,  
ab) bevándorlási engedéllyel rendelkezı személyekre,  
ac) a letelepedési engedéllyel rendelkezı személyekre,  
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ad) a magyar hatóság által menekültként elismert személyekre;  
    b.) az Szt. által meghatározott egyes ellátások esetében az önkormányzat közigazgatási területén 
tartózkodó hajléktalan személyekre.  
(2) A rendelet hatálya az Szt. 7. § (1) bekezdésében meghatározott ellátások tekintetében a rendelet (1) 
bekezdésében foglaltakon túlmenıen kiterjed az Európai Szociális Kartát megerısítı országoknak a 
külföldiek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2001. évi XXXIX. törvény rendelkezései szerint 
jogszerően Magyarországon tartózkodó állampolgáraira is.  
(3) A rendelet hatálya kiterjed:  
a)  a munkavállalók Közösségen belüli szabad mozgásáról szóló 1612/68/EGK tanácsi rendeletben 
meghatározott, valamint  
b)  az Szt. 32/B. § (1) bekezdésében meghatározott idıskorúak járadéka tekintetében a szociális 
biztonsági rendszereknek a Közösségen belül mozgó munkavállalókra, önálló vállalkozókra és 
családtagjaikra történı alkalmazásáról szóló 1408/71/EGK tanácsi rendeletben meghatározott jogosulti 
körbe tartozó személyre, amennyiben az ellátás igénylésének idıpontjában érvényes tartózkodási 
engedéllyel rendelkezik.  

 
Értelmezı rendelkezések 

3.§. 
 (1) E rendelet alkalmazásában:  
a.) Szociális rászorultságtól függı pénzbeli ellátás a(z):  

  aa) rendszeres szociális segély,   
  ab) lakásfenntartási támogatás,  
  ac) átmeneti segély,  
  ad) temetési segély,  

ae) helyi közlekedés támogatás. 
 

b.) Természetben nyújtott szociális ellátás a(z):   
 ba)  rendszeres szociális segély 
 bb) lakásfenntartási támogatás,  
 bc) átmeneti segély,  
 bd) temetési segély,  
 be) közgyógyellátás,  
 (2) E rendelet alapján nyújtandó szociális ellátások megállapítása során az Szt. 4.§.-ában  
meghatározott értelmezı rendelkezéseket kell megfelelıen alkalmazni.  

 
Eljárási rendelkezések 

4. § 
  
(1) Az e rendelet hatálya alá tartozó pénzbeli vagy természetben nyújtott szociális ellátásra 
jogosultság, a jogosultat érintı jog és kötelezettség megállapítására, továbbá a hatósági ellenırzésre (a 
továbbiakban: szociális igazgatási eljárás) a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 
szabályairól szóló törvény (a továbbiakban: Ket.) rendelkezéseit kell alkalmazni.  
(2) Az ellátások megállapítása iránti kérelmeket az ellátás formájának megfelelı nyomtatvány 
kitöltésével a Polgármesteri Hivatalba kell benyújtani.   
(3) Ha a szociális ellátásra való jogosultság a jövedelmi, vagy a vagyoni viszonyok függvénye a 
kérelmezı köteles arra, hogy családja vagyoni, jövedelmi viszonyairól nyilatkozzék, illetve azokat 
igazolja.   
(4) Ha az Szt. másképp nem rendelkezik, a jövedelemszámításnál irányadó idıszak a havonta 
rendszeresen mérhetı jövedelmeknél a kérelem benyújtását megelızı három hónap, egyéb 
jövedelmeknél pedig egy év.  
(5) A jövedelem igazolásához csatolni kell:  
 a.)       havonta  rendszeresen  mérhetı jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelızı három 
hónap, egyéb jövedelmeknél egy év nettó átlagkeresetérıl szóló munkáltatói igazolást,  
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b.)       álláskeresık számára nyújtott támogatás esetén a kérelem benyújtását megelızı hónapban 
folyósított ellátást igazoló szelvényt, ennek hiányában a munkaügyi kirendeltség által kiállított 
igazolást,  c.)      a társadalombiztosítás keretében folyósított ellátások esetében a kérelem benyújtását  
megelızı hónapban kifizetett ellátást igazoló szelvényt, ennek hiányában az utolsó havi  
bankszámla kivonatot, 
d.)       vállalkozó  esetében  az  illetékes APEH igazolást, a kérelem benyújtását megelızı gazdasági 
év személyi jövedelemadó alapjáról,   
e.)       egyéb  jövedelmek  esetében  a  kérelmezı büntetıjogi felelıssége mellett tett nyilatkozatát a 
havi átlagos nettó jövedelmérıl.   
(6) Ha az önkormányzat hivatalos tudomása vagy környezettanulmány lefolytatása alapján a 
kérelmezı életkörülményeire tekintettel a (3) bekezdés szerinti jövedelemnyilatkozatban foglaltakat 
vitatja, felhívhatja a kérelmezıt az általa lakott lakás, illetve saját és a családja tulajdonában álló 
vagyon fenntartási költségeit igazoló dokumentumok benyújtására. Abban az esetben, ha a fenntartási 
költségek meghaladják a jövedelemnyilatkozatban szereplı jövedelem 50%-át, a jövedelem a 
fenntartási költségek figyelembevételével vélelmezhetı.   
(7) Ha az ellátást megállapító szerv a (6) bekezdésben foglalt jogkörében a jövedelmet vélelmezi, 
akkor az egy fıre jutó együttes havi fenntartási költség számításánál csak a saját jövedelemmel 
rendelkezı személyeket - ide nem értve az Szt. 4. § (1) bekezdése d) pontjának db)-dc) alpontjában 
meghatározott, vér szerinti, örökbe fogadott vagy nevelt gyermeket, továbbá fogyatékos gyermeket - 
lehet figyelembe venni.  
(8) A havi vélelmezett jövedelem nem haladhatja meg a család (háztartás) által lakott lakás és a 
tulajdonában álló vagyontárgyak egy fıre jutó együttes havi  fenntartási költségének háromszorosát.  
(9) A (7) bekezdés szerinti fenntartási költségnek minısülnek a közüzemi díjak, a lakbér, a közös 
költség, a telefondíj, a kötelezı és önkéntes biztosítás díjai, az adó- és adójellegő befizetések, valamint 
a hiteltörlesztés.  
(10)  A szociális ellátásban részesülı a jogosultság feltételeit érintı lényeges tények, körülmények 
megváltozásáról 15 napon belül köteles értesíteni az ellátást megállapító szervet.   
(11) Ha a pénzbeli és a természetben nyújtott ellátásra vonatkozó igényt jogerısen megállapítják, az – 
ha jogszabály másként  nem rendelkezik - a kérelem benyújtásától esedékes.  
(12) A rendszeres szociális ellátásokat havonta utólag, minden hónap 5. napjáig, a nem rendszeres 
szociális ellátásokat a határozat jogerıre emelkedésétıl számított 30 napon belül kell folyósítani 
átutalással a jogosult által megjelölt folyószámlára. Külön kérelem  esetén a szociális ellátás a 
Polgármesteri Hivatal házipénztárából is kifizethetı.   
(13) Ha a havi rendszeres  szociális ellátás nem a teljes hónapra jár, az ellátás összege az ellátás havi 
összege harmincad részének  és az ellátási napok számának a szorzata.  
(14) Az e rendeletben nem szabályozott,  pénzbeli, illetve természetbeli ellátások megállapítására, 
kifizetésére, folyósítására, valamint ellenırzésére az Szt. és a pénzbeli és természetbeni szociális 
ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 
63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet valamint az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának 
szabályairól szóló 62/2006. (III. 27.) Korm. rendelet (továbbiakban: végrehajtási rendelet) szabályait 
kell megfelelıen alkalmazni.  

A jogosulatlanul igénybe vett ellátás megtérítése 
5. § 

  
(1) Az Szt.-ben, illetve e rendeletben meghatározott feltételek hiányában vagy az Szt. illetve e rendelet 
megsértésével nyújtott szociális ellátást meg kell szüntetni, az ellátást jogosulatlanul és 
rosszhiszemően igénybevevıt pedig kötelezni kell  
a) a pénzbeli szociális ellátás visszafizetésére;  
b.) természetben nyújtott szociális ellátás esetén a dolog visszaszolgáltatására vagy a szolgáltatásnak 
megfelelı pénz-egyenérték megfizetésére;  
(2) Az (1) bekezdés szerinti megtérítést a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvérıl szóló 1959. 
évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 232. § (2) bekezdésében meghatározott kamattal megemelt 
összegben kell visszafizetni. Kamat csak a szociális ellátás jogosulatlan és rosszhiszemő igénybevétele 
és az errıl való tudomásszerzés közötti idıtartamra számítható fel.  
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(3) A szociális hatáskört gyakorló szerv a jogosulatlanul és rosszhiszemően igénybe vett ellátás 
megtérítését az igénybevételrıl való tudomásszerzésétıl számított három hónapon belül rendelheti el. 
Nem lehet a megtérítést elrendelni,  ha az igénybevételtıl, illetıleg folyamatos ellátás esetén az ellátás 
megszőnésétıl egy év már eltelt.  
(4)   Ha a helyi önkormányzat képviselı-testülete a hatáskörébe tartozó szociális ellátás megtérítését 
rendeli el,  
a) a megtérítés összegét, illetve pénzegyenértékét, és  
b) a kamat összegét  
méltányosságból elengedheti, illetve csökkentheti.  
 

II. Fejezet 
Pénzbeli ellátások 

  
Rendszeres szociális segély 

6.§. 
   
A rendszeres szociális segélyre az Szt. valamint a végrehajtási rendeletei mindenkor hatályos 
rendelkezéseit az e rendeletben foglalt kiegészítésekkel kell alkalmazni.  
  

7.§. 
  
(1) A nem foglalkoztatott személy a rendszeres szociális segély folyósításának feltételeként 
együttmőködésre köteles  a települési önkormányzattal, az önkormányzat által Együttmőködésre 
kijelölt szervvel, valamint a Regionális Munkaügyi Központtal.  
(2) Az (1) bekezdésben elıírt együttmőködés keretében a nem foglalkoztatott személy   
a) az együttmőködésre kijelölt szervnél nyilvántartásba veteti magát, és  
b) a beilleszkedését segítı programról írásban megállapodik az együttmőködésre kijelölt szervvel, 
továbbá  
c) teljesíti a beilleszkedését segítı programban foglaltakat.  
(3) A beilleszkedést segítı program a rendszeres szociális segélyben részesülı személy szociális 
helyzetéhez és mentális állapotához igazodva a következıkre terjedhet ki:  
a) az együttmőködésre kijelölt szervvel való kapcsolattartásra,  
b) a nem foglalkoztatott személy számára elıírt egyéni képességeket fejlesztı vagy az életmódot 
formáló foglalkozáson, tanácsadáson, illetıleg a munkavégzésre történı felkészülési programban való 
részvételre,  
c)  a felajánlott és az iskolai végzettségének megfelelı oktatásban, képzésben történı részvételre, 
különösen az általános iskolai végzettség és az elsı szakképesítés megszerzésére,  
d) a felajánlott és számára megfelelı munkalehetıség elfogadására, 
e)  az állami foglalkoztatási szervnél álláskeresıként történı nyilvántartásba vételre és az 
elhelyezkedés érdekében az állami foglalkoztatási szervvel való együttmőködésre.  
 (4) A nem foglalkoztatott személynek a rendszeres szociális segély  megállapítása iránti kérelmében 
nyilatkoznia  kell arról, hogy az együttmőködésre kijelölt szervvel az együttmőködést vállalja.  
(5) A nem foglalkoztatott személy esetében a rendszeres szociális segély megállapításáról szóló 
határozatban rendelkezni kell  
a) az együttmőködési kötelezettség tartalmi elemeirıl,  
b) arról, hogy a nem foglalkoztatott személy a határozat jogerıre emelkedését követı 15 napon belül 
köteles az együttmőködésre kijelölt szervnél megjelenni, valamint  
c) az együttmőködés hiányának az Szt. szerinti következményeirıl.  
  

8.§. 
  
(1) Az önkormányzat által Együttmőködésre kijelölt szerv által szervezett beilleszkedést segítı 
programtípusok:  
a) tanácsadás (jogi, munkaügyi, egészségügyi)  
b) egyéni képességeket fejlesztı valamint az életmódot formáló foglalkozások,  
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c) munkavégzésre történı felkészülési program  (egyéni, csoportos).  
(2) Az együttmőködésre kijelölt szerv a megállapított rendszeres szociális segély folyósításának 
idıtartama alatti együttmőködés keretében  
a) figyelemmel kíséri a 7.§. (5) bekezdés  szerinti határozatban  megállapított határidı betartását, és 
annak megszegése esetén megvizsgálja a mulasztás okát, továbbá a nem foglalkoztatott személyt a 
jogerıs határozat alapján – a szervnél történı megjelenésekor – nyilvántartásba veszi,  
b) tájékoztatja a nem foglalkoztatott személyt az  e rendelet 8.§. (3) bekezdése szerinti beilleszkedést 
segítı program elkészítésének menetérıl, a programok típusairól, az együttmőködés eljárási 
szabályairól,  
c) a nyilvántartásba vételtıl számított hatvan napon belül a nem foglalkoztatott személy bevonásával, 
valamint az e) pont szerinti esetben a munkaügyi központ közremőködésével kidolgozza az egyéni 
élethelyzethez igazodó beilleszkedést segítı programot, és arról a segélyben részesülı személlyel 
írásban megállapodást köt,  
d) folyamatosan kapcsolatot tart a nem foglalkoztatott személlyel és legalább háromhavonta személyes 
találkozás útján figyelemmel kíséri a beilleszkedést segítı programban foglaltak betartását,  
e) az e rendelet 7.§. (3) bekezdés d.) pontja  szerinti esetben kapcsolatot tart a munkaügyi központtal,  
f) legalább évente írásos értékelést készít a beilleszkedést elısegítı program végrehajtásáról, és 
amennyiben szükséges – a nem foglalkoztatott személy bevonásával – módosítja a programot.  
(3) Az együttmőködésre kijelölt szerv  
a) jelzi a jegyzınek, ha a nem foglalkoztatott személy együttmőködési kötelezettségének  
nem tesz eleget, valamint  
b) a (2) bekezdés f) pontja szerinti éves értékelés megküldésével tájékoztatja a jegyzıt a  
beilleszkedést segítı program végrehajtásáról.  
  

9.§. 
  
(1) Ha a rendszeres szociális segélyben részesülı személy a segély folyósításának idıtartama  
alatt együttmőködési kötelezettségét megszegi, akkor  
a) a segély összegét 6 hónapig 75%-os mértékben kell folyósítani;  
b) az együttmőködési kötelezettség súlyos vagy két éven belül történı ismételt megszegése esetén a 
rendszeres szociális segélyt meg kell szüntetni.  
(2) Az (1) bekezdés a.) pontja alkalmazása során az együttmőködési kötelezettség megszegésének 
minısül, ha a rendszeres szociális segélyben részesülı személy az e rendelet 7.§. (3) bekezdés a.)-c.) 
pontjaiban foglalt kötelezettségét nem teljesíti.  
(3) Az (1) bekezdés b.) pontja  alkalmazása során az együttmőködési kötelezettség súlyos  
megszegésének minısül, ha  
a.) a segélyben részesülı személy a felajánlott és megfelelı munkalehetıséget nem fogadja el,  
b.) ha az önkormányzat által szervezett foglalkoztatást a munkáltató rendkívüli felmondással szüntette 
meg,  
c.) az e rendelet 7. §. (2) bekezdés a.)-b.) pontjaiban valamint a 7..§. (3) bekezdés  e.) pontjában 
szabályozott kötelezettségét nem teljesíti.  
  

10.§. 
  
(1) A települési önkormányzat a nem foglalkoztatott személyek munkaerı piaci helyzetének javítása 
érdekében foglalkoztatást szervez.  
(2) A nem foglalkoztatott személy akkor köteles a települési önkormányzat által felajánlott munkát 
elfogadni, ha a  
a) a munka a szakképzettségének, iskolai végzettségének, vagy annál eggyel alacsonyabb szintő 
végzettségnek, vagy az általa utoljára legalább hat hónapig betöltött munkakör képzettségi szintjének, 
valamint az Flt. 25. §-a (2) bekezdésének b) és d) pontjának megfelel, és  
b) a várható havi kereset eléri a mindenkori kötelezı legkisebb munkabér összegét,  
c) a részmunkaidıs foglalkoztatás esetén a munkahely és a lakóhely közötti naponta történı oda- és 
visszautazás ideje az Flt. 25. §-a (2) bekezdésének  d) pontjában meghatározott idıtartam felét nem 



 33

haladja meg és várható havi keresete legalább a mindenkori kötelezı legkisebb munkabér összegének 
idıarányos részét eléri.  
(3) A felajánlott, (2) bekezdés szerinti megfelelı munkalehetıségrıl a nem foglalkoztatott személyt a 
munkakezdés idıpontjánál legalább öt munkanappal korábban tájékoztatni kell.  
(4) A munkaszerzıdéseket az önkormányzat képviseletében a polgármester írja alá.  
(5) A foglalkoztatott rendszeres szociális segélyben részesülı személyek feladatait a munkavégzésre 
kijelölt intézmény (szerv) vezetıje határozza meg és a jogviszony fennállása alatt irányítja, felügyeli 
munkájukat.  

Lakásfenntartási támogatás 
11.§. 

  
A lakásfenntartási támogatás a szociálisan rászorult személyeknek, családoknak az általuk lakott lakás 
vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásaik viseléséhez 
nyújtott hozzájárulás.  A települési önkormányzat lakásfenntartási támogatást nyújt   
a) az Szt. 38. § (2)-(4), (6)-(8) bekezdéseiben meghatározott feltételek szerinti jogosultnak (a 
továbbiakban: normatív lakásfenntartási támogatás),   
b) önálló ellátásként e rendelet 12.§ – 14.§ -ában meghatározott feltételek szerinti jogosultnak (a 
továbbiakban: helyi lakásfenntartási támogatás).   
  

Helyi lakásfenntartási támogatás 
12.§. 

  
(1) Helyi lakásfenntartási támogatásra az a személy jogosult, akinek a háztartásában az egy fıre jutó 
havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át és a 
lakásfenntartás  elismert havi költsége a háztartás havi összjövedelmének 30 %-át eléri vagy 
meghaladja.  
(2) A helyi  lakásfenntartás elismert havi költsége az e rendeletben elismert lakásnagyság és az egy 
négyzetméterre jutó elismert költség szorzata.   
(3)Az egy négyzetméterre jutó elismert havi költség 425 forint.   
(4) Elismert lakásnagyság:  
a.) ha a háztartásban egy személy lakik 30 nm,  
b.) ha a háztartásban két személy lakik 40 nm,  
c.) ha a háztartásban három személy lakik 50 nm,  
d.) ha a háztartásban négy személy lakik 60 nm  
e.) ha négy személynél több lakik a háztartásban, a d. pontban megjelölt lakásnagyság és minden 
további személy után 5-5 nm, de legfeljebb a jogosult által lakott lakás nagysága.  
  

13.§. 
  
(1) A helyi lakásfenntartási támogatás iránti kérelmet minden év április 1. – április 30. között, 
valamint október 1. - október 31. között lehet benyújtani.  
(2) A helyi lakásfenntartási támogatás iránti kérelemnek  tartalmaznia kell a támogatást kérı 
nyilatkozatát  
a) az Szt. 18. §-ának a), c) és h) pontjában szereplı adatairól,  
b) a lakásban tartózkodásának jogcímérıl,  
c) a kérelmezıvel közös háztartásban élık számáról, valamint  
d) annak a lakásnak a nagyságáról, amelyre tekintettel a támogatást igényli.  
(3) A helyi lakásfenntartási támogatás megállapításához  
a)  a háztartás tagjainak jövedelmére vonatkozó  jövedelemnyilatkozat,  jövedelemigazolás,  
továbbá  
b) a lakás nagyságának hitelt érdemlı módon történı igazolása szükséges.  
  

14.§. 
  
(1) A helyi lakásfenntartási támogatás megállapítása hat hónapra történik.  
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(2) A támogatás egy hónapra jutó összege: 2500 forint.  
(3) A helyi lakásfenntartási támogatás a kérelmezıt a kérelem benyújtása hónapjának elsı napjától 
illeti meg.  
(4)  Ha a lakásfenntartási támogatás megállapítására természetbeni juttatásként kerül sor, akkor a 
folyósítás a szolgáltató részére történik. Ebben az esetben a jogosultságot megállapító határozatban 
arról is rendelkezni kell, hogy a támogatást mely lakásfenntartási kiadás(ok)hoz nyújtja az elbíráló 
szerv.  
  

Átmeneti segély 
15. §. 

  
(1) Az önkormányzat átmeneti segélyben részesíti azokat a szociálisan rászoruló személyeket,  akik 
önmaguk, illetve családjuk létfenntartásáról átmenetileg más módon nem tudnak gondoskodni.  
(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában szociálisan rászorult az a személy, akinek a családjában az egy 
fıre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, egyedül élı esetén 150 %-át  
nem haladja meg.  
(3) A (2) bekezdésben szabályozott jövedelemhatártól  a kérelmet elbíráló szerv – egyedi döntés 
alapján – kivételes méltányosságból eltérhet.  
(4) Különösen indokolt az átmeneti segély megállapítása az alábbi esetekben:   
a.)  hirtelen bekövetkezett egészségkárosodás, betegség miatt a havi gyógyszerkiadás nagy mértékő 
megnövekedése, gyógyászati segédeszköz beszerezése, gyógyfürdı, szanatórium, egyéb orvosi ellátás 
igénybevétele, feltéve hogy a kérelmezınek  nincs közgyógyellátási igazolványa  
b.)   elemi kár,   
c.)  belvíz okozta károk,  
d.)  a kérelmezı 1 hónapot meghaladóan semmilyen  ellátásban nem részesül ( nyugdíjazás,  
munkaviszony megszőnése, egyéb ellátás megszőnése, stb.)  
(5) Az átmeneti segély maximális összege kérelmezınként: 8 000 (nyolcezer) forint/év. Az átmeneti 
segély éves keretösszegét az önkormányzat költségvetési rendelete határozza meg.  
(6) A hatáskörrel rendelkezı szerv az (5) bekezdésben foglalt összeghatártól eltérhet, ha az átmeneti 
segély hiánya a kérelmezı életét, testi épségét veszélyezteti.  
(7) Az átmeneti segély rendeltetésszerő felhasználásának biztosítása érdekében a segély alapvetı 
élelmiszerek,  
gyógyszer és közszükségleti cikkek vásárlására jogosító utalványként felhasználható határozattal is 
nyújtható.  
(8) Az átmeneti segély megállapítása iránti kérelemhez mellékelni kell:  
a.  jövedelemnyilatkozatokat,  
b.  a jövedelemnyilatkozatban feltüntetett jövedelmek valódiságának igazolására szolgáló iratot,  
c.  a létfenntartást veszélyeztetı, valamint a többletkiadást elıidézı körülmény igazolását.  
 

Temetési segély 
16.§ 

  
(1) A települési önkormányzat temetési segélyt állapít meg annak, aki  meghalt személy 
eltemettetésérıl      gondoskodott, annak ellenére, hogy arra nem volt köteles, vagy tartására köteles     
hozzátartozó volt ugyan, de a temetési költségek viselése a saját, illetve családja létfenntartását 
veszélyezteti, feltéve, hogy a kérelmezı családjában az egy fıre jutó havi jövedelem nem haladja meg 
az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át.  
(2) Temetési segély nem állapítható meg, ha a kérelmezı:  
a.  családjában az egy fıre jutó jövedelem meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegének 200%-át,  
b.  a hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény alapján temetési hozzájárulásban  
részesült,  
c.  tartási vagy egyéb szerzıdés alapján a temetésrıl gondoskodni köteles.  
(3)  A temetési segély összege nem lehet kevesebb a helyben szokásos, legolcsóbb temetés 
költségének 10%-ánál, de elérheti annak teljes összegét, ha a temetési költségek viselése a 
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kérelmezınek vagy családjának a létfenntartását veszélyezteti. A helyben szokásos legolcsóbb temetés 
összege: 150.000.- (egyszázötven-ezer) forint.  
(4) A temetési segély természetbeni ellátásként való megállapítása esetén a segély összegét a 
temetkezési szolgáltatóval kötött külön megállapodásban megállapított feltételek szerint a szolgáltató 
bankszámlájára kell közvetlenül átutalni.  
(5) A temetési    segély   iránti kérelmet a haláleset bekövetkezésétıl számított 60 napon belül lehet 
benyújtani a polgármesteri hivatalba.  
(6) A kérelemhez mellékelni kell  
a.) jövedelemnyilatkozatokat,  
b.)a jövedelemnyilatkozatban feltüntetett jövedelmek  valódiságának  igazolására  szolgáló iratot,  
c.) ha a temetési segély megállapítását nem a haláleset helye szerint illetékes települési 
önkormányzattól kérik,  az elhunyt személy halotti anyakönyvi kivonatát,   
d.)a temetés költségeirıl a kérelmezı vagy a vele azonos lakcímen élı közeli hozzátartozója nevére 
kiállított számla eredeti példányát.  
(7) Ha a kérelmezı szociális körülményei indokolttá teszik, a temetési segély a temetés költségeinek 
kifizetésére elıre is adható. Ilyen esetben a határozatban meg kell jelölni azt a határidıt, ameddig a 
kérelmezı köteles a temetés igazoló számláit bemutatni.  

  
 Helyi közlekedési támogatás 

17.§. 
 

(1) Helyi közlekedési támogatásra jogosult az a helyi autóbuszjáratra érvényes bérlettel rendelkezı 
személy, aki a közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekrıl szóló 139/2006. (VI. 29.) 
Korm. rendelet 
a.) 25.§. (1)  bekezdésben meghatározott tanulóbérlet igénybevételére jogosult, 
b.) 26.§. (1) bekezdésében meghatározott nyugdíjas bérlet igénybevételére jogosult , 
ha a családjában az egy fıre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegének a 350%-át. 
 (2) Jövedelemvizsgálat nélkül jogosult helyi közlekedési támogatásra az a helyi autóbuszjáratra 
érvényes tanuló vagy nyugdíjas bérlettel rendelkezı személy, aki az alábbi szociális ellátásokban 
részesül: 
a.) rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, 
b.) rendszeres szociális segély, 
c.) rendszeres szociális járadék, 
d.) átmeneti járadék, 
e.) rokkantsági járadék. 
 (3) A helyi közlekedési támogatást az Újfehértón közlekedı helyi autóbuszjáratra érvényes bérletre 
lehet igénybe venni.  
 (4) A kérelemhez mellékelni kell: 
a.) jövedelemnyilatkozatot, 
b.) a 139/2006. (VI. 29.)  Korm. rendelet 26.§. (1) bekezdésben meghatározott jogosultsági feltételeket 
igazoló okiratokat valamint  igényléskor be kell mutatni a helyi autóbuszjáratra érvényes bérletet és 
tanulóbérlet esetén a diákigazolványt, nyugdíjas bérlet esetén a buszbérlet igazolványt. 
 (5) A helyi közlekedési támogatás összege azonos az (1)-(2) bekezdésben meghatározott jogosultak 
által fizetendı külön jogszabályban megállapított bérlet árával. 
 (6) A megállapított helyi közlekedési támogatást a határozat jogerıre emelkedését követıen a 
Polgármesteri Hivatal házi pénztárából kell kifizetni. 
 

III. Fejezet 
Természetben nyújtott szociális ellátások 

 
 Rendszeres szociális segély 

18.§. 
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(1 )Rendszeres szociális segély természetbeni szociális ellátás formájában akkor nyújtható, ha a 
családban a gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törény 68. 
§-a szerint védelembe vett gyermek él.  
 
(2) Védelembe vett gyermekenként a rendszeres szociális segély megállapított összegének 15%-a, 
de összesen legfeljebb 50%-a nyújtható természetben. 

(3) Természetbeni ellátás különösen : 
a) az élelmiszer 
b) a tankönyv 
c)  a tüzelı segély 
d) a közüzemi díjak, illetve  
e.) a gyermekintézmények térítési díjának kifizetése 

 
Közgyógyellátás 

19. §. 
  
(1)  A közgyógyellátás a szociálisan rászorult személy részére az egészségi állapota megırzéséhez és 
helyreállításához kapcsolódó kiadásainak csökkentése érdekében biztosított hozzájárulás.  
(2)  Az Szt. 50.§. (1)-(2) bekezdéseiben foglalt rendelkezéseken túl közgyógyellátásra jogosult az a 
szociálisan rászorult személy is,   

a) akinek a családjában az egy fıre esı havi jövedelem, nem haladja meg az öregségi 
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át, egyedül élı esetén az öregségi 
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át, és   

b) a havi rendszeres gyógyító ellátás  költsége meghaladja az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének a 25 %-át, és 

c) a kérelmezı havi jövedelmének és a havi gyógyító ellátás költségének a különbözete 
nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét. 

(3)  A közgyógyellátásra való jogosultság egy évre kerül megállapításra. A közgyógyellátásra való 
jogosultság kezdı idıpontja a jogosultságot megállapító határozat meghozatalától számított 15. nap. 
(4) A közgyógyellátás iránti kérelem a jogosultság idıtartama alatt, annak lejártát megelızı három 
hónapban is benyújtható. Amennyiben az eljárás a jogosultság lejárta elıtt legalább 15 nappal 
korábban befejezıdik, az új jogosultság kezdı idıpontjaként a korábbi jogosultság lejártát követı 
napot kell megállapítani.  
(5) A kérelemhez, a kérelem benyújtásával egyidejőleg mellékelni kell a jövedelemigazolásokat 
valamint a háziorvosi igazolást.  
(6) A havi rendszeres gyógyító ellátási szükségletet a háziorvos, illetve - személyes gondoskodást 
nyújtó átmeneti és bentlakásos szociális intézményben vagy gyermek- és ifjúságvédı intézetben, 
nevelıotthonban elhelyezett jogosult esetén - az intézmény orvosa (háziorvos)igazolja.  
 

IV. Fejezet 
 

Záró rendelkezések 
20. § 

  
(1)  Ez a rendelet kihirdetés napján lép hatályba.   
(2)  Jelen rendelet hatályba lépésével egyidejőleg hatályát veszti: 
a.)  a szociális rászorultságtól függı pénzbeli és természetben nyújtott ellátások helyi szabályozásáról 
szóló  12/2006. (VI.22.) VKT. számú rendelet, valamint az azt módosító 29/2006. (XII. 15) VKT. 
rendelet 43.§. (1) bekezdése 
b.) a helyi közlekedési támogatásról szóló 38/2003.( XII.31) VKT rendelete, valamint az azt módosító 
27/2005 (XII.15.) VKT rendelet.  
(3) A rendelet hatélyba lépése elıtt benyújtott, de el nem bírált ügyekben is e rendeletben leírtak 
szerint kell eljárni. 
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(4) A rendelet 19.§. (2)-ét  a rendelet hatálybalépését követıen beadott kérelmek esetében kell 
alkalmazni. A korábban megállapított közgyógyellátásra való jogosultságot a jogosultság 
felülvizsgálatáig nem érinti. 
 
8. napirendi pont megtárgyalása 
8./ Elıterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról és azok  
     igénybevételének rendjérıl szóló helyi rendelet elfogadására 
     Száma:14-30/2007. 
     (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
     Elıadó: Dr. Mátyás B. Szabolcs jegyzı 
 
dr. Mátyás B. Szabolcs  
Pontosítás a 3. §. (3) bekezdés c) pontjában a hivatkozás nem az 1 bekezdésként, hanem a 2. bekezdés 
a) pontjaként kell értelmezni.  
 
Tóth András 
A Társadalmi és az Ügyrendi Bizottságok tárgyalták, mindkét bizottság támogatta. Kérdés, észrevétel, 
vélemény van-e? 
 
Gyermánné Szabó Katalin 
A bizottsági ülésen is elhangzott, hogy jónak tartjuk a rendelet-tervezetet. Fıként a tanyákon lévıkre 
vonatkoztatottak, valamint az óvodások esetében is.  
 
Tóth András 
A napirendi pont vitáját lezárom. Ki az, aki támogatja a rendelet-tervezetet? 
 
A képviselı-testület a rendelet-tervezetet 16 igenszavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
egyhangúlag elfogadta és az alábbi rendeletet alkotta meg: 
 

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISEL İ-TESTÜLETÉNEK 
 

7/2007.(I. 26.) 
 

r e n d e l e t e 
 

a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról és  azok igénybevételének rendjérıl 
 
Újfehértó Város Önkormányzat Képviselı-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 
szóló 1993. évi III. törvény /továbbiakban Szt./ 58/B. §. (2) bekezdésében, 60. §.  (4) bekezdésében, 
62.§. (2) bekezdésében, a 92. §. (1)-(2) bekezdésében valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. 
évi LXV. törvény 16.§ (1) bekezdésben biztosított jogkörében eljárva a személyes gondoskodást 
nyújtó szociális ellátásokról és  azok igénybevételének rendjérıl az alábbi rendeletet alkotja: 
 

I. FEJEZET 
A rendelet hatálya 

1.§ 
 
A rendelet hatálya kiterjed: 
a) az önkormányzat területén bejelentett lakóhellyel rendelkezı  magyar állampolgárokra 
b) bevándorlási engedéllyel rendelkezı személyekre 
c) a letelepedési engedéllyel rendelkezı személyekre 
d) a magyar hatóság által menekültként elismert személyekre 
e) az Sztv. 7.§. (1) bekezdésében  meghatározott ellátások tekintetében az Európai Szociális Kartát 
megerısítı országoknak a külföldiek beutazásáról és tartózkodásáról szóló  2001. évi XXXIX. törvény 
rendelkezései szerint jogszerően Magyarországon tartózkodó állampolgáraira, 
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f) a munkavállalók Közösségen belüli szabad mozgásáról szóló 1612/68/EGK tanácsi rendeletben 
meghatározott jogosulti körbe tartozó személyre, amennyiben az ellátás igénylésének idıpontjában 
érvényes tartózkodási engedéllyel rendelkezik. 

 
II. FEJEZET 

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások – e rendelet szerinti -rendszere 
2.§ 

 
(1) Újfehértó Város Önkormányzata az alábbi személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátási 
formákat biztosítja: 
a.)  Személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális alapszolgáltatások: 
aa.) tanyagondnoki szolgáltatás, 
ab.) étkeztetés, 
ac.) házi segítségnyújtás,  
ad.) családsegítés, 
ae.) jelzırendszeres házi segítségnyújtás, 
af.) közösségi ellátások, 
ag.)támogató szolgáltatás, 
ah.) nappali ellátás. 
b.) Személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális szakosított ellátás: Átmeneti elhelyezést 
nyújtó intézmény (Idıskorúak Gondozóháza) 
(2) Újfehértó Város Önkormányzata  
a.) a tanyagondnoki szolgáltatást, az étkeztetést, a házi segítségnyújtást, a jelzırendszeres házi 
segítségnyújtást, a közösségi ellátásokat, a támogató szolgáltatást, a nappali ellátást, az idıskorúak 
gondozóházát Újfehértó Város Önkormányzat Szociális Szolgáltató Központ intézményi keretein belül 
biztosítja, 
b.)  a családsegítést ellátási szerzıdés útján biztosítja. 
 
 

III. FEJEZET 
SZEMÉLYES GONDOSKODÁS KERETÉBE TARTOZÓ SZOCIÁLIS 

ALAPSZOLGÁLTATÁSOK, SZAKOSÍTOTT ELLÁTÁS  
 

Tanyagondnoki szolgáltatás 
3.§. 

 
(1) A tanyagondnoki szolgáltatás célja a külterületi vagy egyéb belterületi, valamint a tanyasi lakott 
helyek intézményhiányából eredı hátrányainak enyhítése, az alapvetı szükségletek kielégítését segítı 
szolgáltatásokhoz, közszolgáltatáshoz, valamint egyes alapszolgáltatásokhoz való hozzájutás 
biztosítása, továbbá az egyéni, közösségi szintő szükségletek teljesítésének segítése. 
(2) A szolgáltatás közvetlen, személyes szolgáltatások körébe tartozó alapfeladata: 

a) a közremőködés 
aa) az étkeztetésben, 
ab) a házi segítségnyújtásban, 
ac) a közösségi és szociális információk szolgáltatásában; 
b) az egészségügyi ellátáshoz való hozzájutás biztosítása, így 
ba) a háziorvosi rendelésre szállítás, 
bb) az egyéb egészségügyi intézménybe szállítás, 
bc) a gyógyszerkiváltás és a gyógyászati segédeszközökhöz való hozzájutás biztosítása; 
c) az óvodáskorú, iskoláskorú gyermekek szállítása, így 
ca) az óvodába, iskolába szállítás, 
cb) az egyéb gyermekszállítás. 

(3) A szolgáltatás közvetlen, személyes szolgáltatások körébe tartozó kiegészítı feladata: a lakossági 
szolgáltatások, így 

a) a közösségi, mővelıdési, sport- és szabadidıs tevékenységek szervezése, segítése, 
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b) az egyéni hivatalos ügyek intézésének segítése, lakossági igények továbbítása, 
c) az egyéb lakossági szolgáltatások, illetve az (2) bekezdés a) pontjában meghatározottakon kívüli 

egyéb alapszolgáltatások biztosításában való közremőködés. 
(4) A szolgáltatás, az önkormányzati feladatok megoldását segítı, közvetett szolgáltatása: 

a) az ételszállítás önkormányzati intézménybe, 
b) az önkormányzati információk közvetítése a lakosság részére. 

 
Étkeztetés 

4.§. 
 

 (1) Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg 
étkezésérıl kell gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti 
jelleggel nem képesek biztosítani, különösen 

a) koruk, 
b) egészségi állapotuk, 
c) fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük, 
d) szenvedélybetegségük, vagy 
e) hajléktalanságuk 

miatt. 
(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában  szociális rászorult az a személy, akinek a családjában az egy 

fıre számított havi jövedelem nem haladja meg  az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 
a 350 %-át.  

Házi segítségnyújtás 
5.§. 

 
(1) A házi segítségnyújtás keretében biztosítani kell 

a) az alapvetı gondozási, ápolási feladatok elvégzését, 
b) az önálló életvitel fenntartásában, az ellátott és lakókörnyezete higiéniás körülményeinek 

megtartásában való közremőködést, 
c) a veszélyhelyzetek kialakulásának megelızésében, illetve azok elhárításában való 

segítségnyújtást. 
(2) A házi segítségnyújtás igénybevétele szempontjából szociálisan rászorult az, akinek egészségi 
állapota indokolja a szolgáltatás biztosítását. 
(3) A (2) bekezdés szerinti feltétel fennállását külön jogszabály szerint kell igazolni. 

 
Családsegítés 

6.§. 
 

(1) A családsegítés a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt 
segítségre szoruló személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezetı okok megelızése, a 
krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megırzése céljából nyújtott 
szolgáltatás. 
 (2) A családsegítés keretében biztosítani kell 

a) a szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadást, 
b) az anyagi nehézségekkel küzdık számára a pénzbeli, természetbeni ellátásokhoz, továbbá a 

szociális szolgáltatásokhoz való hozzájutás megszervezését, 
c) a családgondozást, így a családban jelentkezı mőködési zavarok, illetve konfliktusok 

megoldásának elısegítését, 
d) közösségfejlesztı, valamint egyéni és csoportos terápiás programok szervezését, 
e) a tartós munkanélküliek, a fiatal munkanélküliek, az adósságterhekkel és lakhatási problémákkal 

küzdık, a fogyatékossággal élık, a krónikus betegek, a szenvedélybetegek, a pszichiátriai betegek, a 
kábítószer-problémával küzdık, illetve egyéb szociálisan rászorult személyek és családtagjaik részére 
tanácsadás nyújtását, 
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f) a családokon belüli kapcsolaterısítést szolgáló közösségépítı, családterápiás, konfliktuskezelı 
mediációs programokat és szolgáltatásokat, valamint a nehéz élethelyzetben élı családokat segítı 
szolgáltatásokat. 

Jelzırendszeres házi segítségnyújtás 
7.§. 

 
 (1) A jelzırendszeres házi segítségnyújtás a saját otthonukban élı, egészségi állapotuk és szociális 
helyzetük miatt rászoruló, a segélyhívó készülék megfelelı használatára képes idıskorú vagy 
fogyatékos személyek, illetve pszichiátriai betegek részére az önálló életvitel fenntartása mellett 
felmerülı krízishelyzetek elhárítása céljából nyújtott ellátás. 
(2) A jelzırendszeres házi segítségnyújtás keretében biztosítani kell 

a) az ellátott személy segélyhívása esetén az ügyeletes gondozónak a helyszínen történı 
haladéktalan megjelenését, 

b) a segélyhívás okául szolgáló probléma megoldása érdekében szükséges azonnali intézkedések 
megtételét, 

c) szükség esetén további egészségügyi vagy szociális ellátás kezdeményezését. 
(3) A jelzırendszeres házi segítségnyújtás igénybevétele szempontjából szociálisan rászorult 

a) az egyedül élı 65 év feletti személy, 
b) az egyedül élı súlyosan fogyatékos vagy pszichiátriai beteg személy, vagy 
c) a kétszemélyes háztartásban élı 65 év feletti, illetve súlyosan fogyatékos vagy pszichiátriai beteg 

személy, ha egészségi állapota indokolja a szolgáltatás folyamatos biztosítását. 
(4) A (3) bekezdés c) pontja szerinti esetben a háztartásban élı kiskorú személyt nem kell figyelembe 
venni. 
(5) A súlyos fogyatékosságot az Szt. 65/C. § (5)-(7) bekezdése szerint, a pszichiátriai betegséget és az 
egészségi állapot miatti indokoltságot külön jogszabály szerint kell igazolni. 

 
Közösségi ellátások 

8.§. 
 

A pszichiátriai, illetve a szenvedélybetegek részére a közösségi alapellátás keretében biztosítani kell 
a) a lakókörnyezetben történı segítségnyújtást az önálló életvitel fenntartásában, 
b) a meglevı képességek megtartását, illetve fejlesztését, 
c) a háziorvossal és a kezelıorvossal való kapcsolattartás révén a szolgáltatást igénybe vevı 

állapotának folyamatos figyelemmel kísérését, 
d) a pszichoszociális rehabilitációt, a szociális és mentális gondozást, 
e) az orvosi vagy egyéb terápiás kezelésen, szolgáltatásban, szőrıvizsgálaton való részvétel 

ösztönzését és figyelemmel kísérését, 
f) megkeresı programok szervezését az ellátásra szoruló személyek elérése érdekében. 

 
Támogató szolgáltatás 

9.§. 
 

 (1) A támogató szolgáltatás célja a fogyatékos személyek lakókörnyezetben történı ellátása, 
elsısorban a lakáson kívüli közszolgáltatások elérésének segítése, valamint életvitelük önállóságának 
megırzése mellett a lakáson belüli speciális segítségnyújtás biztosítása révén. 
 (2) A támogató szolgáltatás feladata a fogyatékosság jellegének megfelelıen különösen 

a) az alapvetı szükségletek kielégítését segítı szolgáltatásokhoz, közszolgáltatásokhoz való 
hozzájutás biztosítása (speciális személyi szállítás, szállító szolgálat mőködtetése), 

b) az általános egészségi állapotnak és a fogyatékosság jellegének megfelelı egészségügyi-szociális 
ellátásokhoz, valamint a fejlesztı tevékenységhez való hozzájutás személyi és eszközfeltételeinek 
biztosítása, 

c) információnyújtás, ügyintézés, tanácsadás, a tanácsadást követıen a társadalmi beilleszkedést 
segítı szolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása, 

d) a jelnyelvi tolmácsszolgálat elérhetıségének biztosítása, 
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e) segítségnyújtás a fogyatékos személyek kapcsolatkészségének javításához, családi kapcsolatainak 
erısítéséhez speciális, önsegítı csoportokban való részvételükhöz, 

f) egyes szociális alapszolgáltatási részfeladatok biztosítása a fogyatékos személyek speciális 
szükségleteihez igazodóan, 

g) segítségnyújtás a fogyatékos emberek társadalmi integrációjának megvalósulásához, valamint a 
családi, a közösségi, a kulturális, a szabadidıs kapcsolatokban való egyenrangú részvételhez 
szükséges feltételek biztosítása, 

h) a fogyatékos személy munkavégzését, munkavállalását segítı szolgáltatások elérhetıségének, 
igénybevételének elısegítése. 
(3) A támogató szolgáltatás igénybevétele során szociálisan rászorultnak minısül a súlyosan 
fogyatékos személy. 
(4) A (3) bekezdés alkalmazásában súlyosan fogyatékos a külön jogszabály szerinti fogyatékossági 
támogatásban, vakok személyi járadékában, illetve magasabb összegő családi pótlékban részesülı 
személy. 
(5) A súlyos fogyatékosságot igazolni lehet 

a) az ellátás megállapítását, illetve folyósítását igazoló határozattal vagy más okirattal, 
b) az ellátás megállapításának alapjául szolgáló, a fogyatékosság fennállását igazoló 

szakvéleménnyel. 
Nappali ellátás 

10.§. 
 

A nappali ellátás hajléktalan személyek és elsısorban a saját otthonukban élı, 
a) tizennyolcadik életévüket betöltött, egészségi állapotuk vagy idıs koruk miatt szociális és 

mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes személyek, 
b) tizennyolcadik életévüket betöltött, fekvıbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igénylı pszichiátriai 

betegek, illetve szenvedélybetegek, 
c) harmadik életévüket betöltött, önkiszolgálásra részben képes vagy önellátásra nem képes, de 

felügyeletre szoruló fogyatékos, illetve autista személyek 
részére biztosít lehetıséget a napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, valamint az alapvetı 
higiéniai szükségleteik kielégítésére, továbbá igény szerint megszervezi az ellátottak napközbeni 
étkeztetését. 

 
Idıskorúak gondozóháza 

11.§. 
 
(1) Az idısek gondozóházába azok az idıskorúak, valamint azok a 18. életévüket betöltött beteg 
személyek vehetık fel, akik önmagukról betegségük miatt vagy más okból otthonukban idılegesen 
nem képesek gondoskodni. 
(2) Az idıskorúak gondozóháza ideiglenes jelleggel legfeljebb egyévi idıtartamra teljes körő ellátást 
biztosít. 
(3) Az átmeneti elhelyezés különös méltánylást érdemlı esetben az intézmény orvosa 
szakvéleményének figyelembevételével egy alkalommal, egy évvel meghosszabbítható. 
 

IV. FEJEZET 
A SZEMÉLYES GONDOSKODÁS KERETÉBE TARTOZÓ SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK 
IGÉNYBEVÉTELÉNEK,  MEGSZÜNÉSÉNEK/MEGSZ ŐNTETÉSÉNEK A  RENDJE 

A személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális ellátás igénybevétele 
12.§. 

 (1) A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylı, 
illetve törvényes képviselıje kérelmére, indítványára történik. 
(2) Ha az ellátást igénylı személy cselekvıképtelen, a kérelmet, illetve indítványt - az érintett személy 
véleményét lehetıség szerint figyelembe véve - a törvényes képviselıje terjeszti elı. A korlátozottan 
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cselekvıképes személy a kérelmét, indítványát a törvényes képviselıjének beleegyezésével vagy - ha e 
tekintetben a bíróság a cselekvıképességét nem korlátozta - önállóan terjesztheti elı. 
(3) Ha a törvényes képviselı ideiglenes gondnok, intézményi elhelyezésre vonatkozó kérelméhez, 
indítványához a gyámhivatal elızetes jóváhagyása szükséges. 
 

13.§. 
 
(1) A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás iránti kérelemrıl az intézményvezetı dönt. 
(2) Az intézményvezetı az igények beérkezésének sorrendjében gondoskodik az ellátást igénylık 
elhelyezésérıl. 
(3) Az intézmény vezetıje az ellátást igénylı azonnali elhelyezésérıl gondoskodik, ha annak helyzete 
a soron kívüli elhelyezést indokolja.  
(4) A jogosult soron kívüli elhelyezése különösen akkor indokolt, 
a) ha egészségügyi intézmény a további gondozását nem biztosítja,  
b) ha tartósan önmaga ellátására képtelen állapotban van, és nincs ápolását, gondozását vállaló 
hozzátartozó vagy más személy, 
c) ha ellátásáról egyéb személyes gondoskodás  keretébe tartozó szociális ellátás útján nem lehet 
gondoskodni.  
(5) Több soron kívüli elhelyezésre vonatkozó kérelem, illetve beutaló határozat esetén az 
intézményvezetı az igény kielégítésének sorrendjérıl az intézmény orvosának és a Képviselı-testület 
Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága Elnöke  bevonásával dönt. 
(6) Ha az intézmény vezetıje kapacitás, illetve férıhely hiányában az ellátásra vonatkozó igényt nem 
teljesíti, úgy a kérelmet, - beutaló határozatot - a kézhezvétel napján nyilvántartásba veszi.  
(7) Az intézményvezetı írásban értesíti az (1) bekezdés szerinti döntésérıl az ellátást igénylıt, illetve 
törvényes képviselıjét. 
(8) Ha az ellátást igénylı, illetve törvényes képviselıje az intézmény vezetıjének a (1) bekezdés 
szerinti döntését vitatja, az arról szóló értesítés kézhezvételétıl számított nyolc napon belül a 
fenntartóhoz fordulhat.  

14.§. 
 
(1) Az ellátás igénybevételének megkezdésekor az intézményvezetı az ellátást igénylıvel, illetve 
törvényes képviselıjével megállapodást köt, kivéve, ha az ellátás biztosítása a bíróság kötelezı intézeti 
elhelyezést kimondó döntésén alapul. Az intézményvezetı a megállapodást tizenöt napon belül 
megküldi a fenntartónak. 
(2) Az (1) bekezdés szerinti megállapodás tartalmazza 

a) az intézményi ellátás idıtartamát, 
b) az intézmény által nyújtott szolgáltatások formáját, módját, körét, 
c) a személyi térítési díj megállapítására, fizetésére vonatkozó szabályokat. 

 
Az intézményi jogviszony megszőnése 

15.§. 
 

 Az intézményi jogviszony megszőnik 
a) az intézmény jogutód nélküli megszőnésével, 
b) a jogosult halálával, 
c) a határozott idejő intézeti elhelyezés esetén a megjelölt idıtartam lejártával, kivéve, ha az Szt. 

valamint e rendelet rendelkezései alapján az elhelyezés idıtartama meghosszabbítható. 
 

Az intézményi jogviszony megszőntetése 
16.§. 

 
 
 (1) Az intézményi jogviszony megszüntetését a jogosult, illetve törvényes képviselıje 
kezdeményezheti. A jogosult, illetve törvényes képviselıje kezdeményezése alapján az 



 43

intézményvezetı az intézményi jogviszonyt megszünteti. Ilyen esetben a jogviszony a felek 
megegyezése szerinti idıpontban, ennek hiányában a megállapodásban foglaltak szerint szőnik meg. 
 (2) Az intézményvezetı az intézményi jogviszonyt megszünteti, ha a jogosult 

a) másik intézménybe történı elhelyezése indokolt, 
b) a házirendet súlyosan megsérti, 
c) intézményi elhelyezése nem indokolt, 
d.) az ellátásra való jogosultságának feltételei nem állnak fenn, 
e) vagy a térítési díj fizetésére  kötelezett személy a fizetési kötelezettségének legalább 3 hónapig 
nem tett eleget, 
f.) elhelyezésére soron kívüli eljárásban került sor és a veszélyeztetı körülmény elhárult. 

(3) Az intézmény vezetıje az ellátás megszüntetésérıl, valamint a megszüntetés ellen tehetı panaszról 
írásban értesíti a jogosultat, illetve törvényes képviselıjét. Ha a megszüntetéssel a jogosult, illetve 
törvényes képviselıje nem ért egyet, az értesítés kézhezvételétıl számított nyolc napon belül az 
intézmény fenntartójához fordulhat. Ilyen esetben az ellátást változatlan feltételek mellett mindaddig 
biztosítani kell, amíg a fenntartó, illetve a bíróság jogerıs és végrehajtható határozatot nem hoz. 

 
V. FEJEZET 
Térítési díj 

17.§ 
 

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások intézményi térítési díjait, mértékeit, a fizetésre 
kötelezettek körét az önkormányzat  külön rendelete tartalmazza. 
 

VI. Fejezet 
A helyi szociálpolitikai kerekasztal 

18.§ 
 
(1) Az Önkormányzat helyi szociálpolitikai kerekasztalt hoz létre különös tekintettel 
a) a szolgáltatástervezési koncepcióban meghatározott feladatok megvalósulásának, végrehajtásának 
folyamatos figyelemmel kísérésére, 
b) a szociálpolitika szereplıi közötti együttmőködés, párbeszéd koordinálására. 
(2) A helyi szociálpolitikai kerekasztal tagjait e rendelet 1. számú függeléke tartalmazza. 
(3) A helyi szociálpolitikai kerekasztal szükség szerint, de évente legalább egy ülést tart,  ülései 
nyilvánosak.  
(4) A szociálpolitikai kerekasztal alakuló ülésén tagjai sorából elnököt választ, és dönt az 
ügyrendjérıl. 

VII. Fejezet 
Záró rendelkezések 

19.§. 
 

(1) Ez a rendelet a 2.§. (2) bekezdés b.)  pontja kivételével a  kihirdetése napján lép hatályba és ezzel 
egyidejőleg a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról és azok igénybevételének rendjérıl 
szóló  17/2004. (X. 06.) VKT. számú rendelet valamint az azt  módosító 6/2005. (III. 10.) VKT. 
rendelet 1.§.-a hatályát veszti. 
(2) A családsegítés feladatait 2007. március 31.napjáig Újfehértó Város Képviselı-testületének 
Családsegítı Szolgálata látja el. 
(3) A rendelet 2.§. (2) bekezdés b.) pontja 2007. április 01. napján lép hatályba. 
(4) A 2.§. (2) bekezdés a.) pontjában szabályozott egyes szociális feladatok jogerıs mőködési 
engedélyének  kiadásáig a 2.§. (2) bekezdés a.) pontjában meghatározott intézmény - Újfehértó Város 
Önkormányzat Szociális szolgáltató Központ - elnevezése: Újfehértó Város Önkormányzat Szállást 
Biztosító Idısek Klubja.  
(5) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekre a Sztv.  és végrehajtási rendeleteit kell alkalmazni. 
 

a 7/2007.(I. 26.) rendelet függeléke 
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A helyi szociálpolitikai kerekasztal tagjai  
 
 

A szociálpolitikai kerekasztal tagjai: 
a) Újfehértó Város Önkormányzat Polgármestere, 
b) Újfehértó Város Képviselı-testülete Társadalmi Kapcsolatok Bizottságának Elnöke, 
c)  Újfehértó Város  Önkormányzat  Szállást Biztosító Idısek Klubja vezetıje, 
d) Újfehértó Város Képviselı-testülete Családsegítı Szolgálatának vezetıje, 
e) ÉFOÉSZ Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesületének képviselıje, 
f.) A településen mőködı történelmi egyházak 1-1 képviselıje, 
g.) „Aranyısz” Újfehértói Nyugdíjasokért Egyesület képviselıje 
h). Újfehértói Nyugdíjasokért Egyesület képviselıje 
i.) Újfehértó Családjaiért Alapítvány képviselıje 
j.) Fehér Folt  Alkoholizmus Elleni Egyesület képviselıje 
k.) Árpádházi Szent Erzsébet Kamilliánus Család Alapítvány képviselıje 
l.) Mozgáskorlátozottak Egyesületének képviselıje 
m.) Létminimum Alatt Élık Társaságának képviselıje 
n.) Újfehértói Idısekért Alapítvány képviselıje 
 
9. napirendi pont megtárgyalása 
9./ Elıterjesztés a  lakáscélú támogatások helyi rendszerérıl szóló rendelet elfogadására 
     Száma:14-32/2007. 
     (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
     Elıadó: Tóth András polgármester 
 
Tóth András 
Szóbeli kiegészítésem, hogy ez egy sajátos rendelet, szeretném tájékoztatni a testületet, hogy a 
fejlesztési mérlegünkben jelentkezı problémák miatt - a következı testületi ülés alkalmával, amikor a 
költségvetést fogjuk tárgyalni -, én 2006. évihez képest, egy kisebb mértékő támogatási összeget 
javasolok. Bizottsági szakaszban felvetıdött, hogy egyáltalán akkor van-e értelme ennek. Tekintsük 
ezt egy elızetes vitaalapnak, fogom kérni, hogy a vita lezárása után   vegyük vissza ezt az 
elıterjesztést átdolgozásra.  
 
Kérdés, észrevétel, vélemény van-e? 
 
Ricska Zsolt 
Készült e kimutatás, hogy arányaiban az építésre és a vásárlásra, hogyan érkeztek be a kérelmek? 
 
dr. Mátyás B. Szabolcs 
Fele-fele arányban, lakásvásárlásra és lakásépítésre.  
 
Tóth János 
Marad-e ez az összeg? 
 
Tóth András 
A bizottsági ülésen megfogalmazódtak vélemények, ellentétes irányúak, ezért kérem, hogy ezt 
vitassuk meg  most a véleményeket.  
 
Szilágyi Antalné 
A jelenlegi rendelet-tervezetet fogadjuk el.  
 
Gyermánné Szabó Katalin 
Szükség van erre a rendeletre. Kérdezik, hogy mikor lehet beadni a kérelmet. Nem javasolom, hogy 
kurtítsuk meg a költségvetést ezzel a rendelettel.  
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Tóth András 
A költségvetésben kell ebben az irányban elmozdulást tenni, de a kifizetés akkor is csak októberben 
lehetséges. Esetleg a banki kiváltásnál is lehetne ezt teljesíteni, amennyiben a bank ezt megelılegezné. 
 
Juhász Istvánné 
Továbbra is azt mondom, hogy azok mernek belefogni, akiknek munkahelye van. Újfehértónak 
befogadó városnak kell lenni a fiatalok irányában. Ennek a rendeletnek a hatályát úgy kell 
meghatározni, hogy ne zárjuk ki azokat a fiatalokat, akik így kezdik az életüket. Ha megkapják a 
diplomás minimálbért, ebbıl a támogatási körbıl kikerülnek, de ha ezzel bıvül azoknak a köre, akkor 
növelhetjük azoknak a számát, akik diplomásként telepednek itt le. A másik a pályázatoknál, ha  
megnéztük a jövedelmeket, akkor a kimutatott jövedelmeket reálisan kell, hogy nézzük. Az élettársi 
kapcsolatot kizárnám ebbıl a támogatási körbıl, ez lenne a másik javaslatom.  
 
Nagy József 
Emelni kellene ezt az összeghatárt a bérek vonatkozásában, még a két minimálbéresek sem biztos, 
hogy jogosulttá válnak. Nem tennék különbséget a vásárlás és az építés között.  
 
Tóth János 
Abban az irányba tendál ez, hogy aki még nem nısült meg, és nem ment férjhez azok kikerülnek, mert 
egyedülálló. Ezt valóban át kell dolgozni. 
 
Tóth András 
Az egyedülállókat eddig sem támogattuk.  
 
Kovács Sándor 
Látszik-e már, hogy milyen nagyságrendben fogja terhelni a költségvetést? Csak a helyben lakókat 
kívánjuk e támogatni, vagy a letelepülési szándékozókat is. Ha a használt lakásvásárlást is támogatjuk, 
akkor csábítjuk az ideköltözést is. El kell dönteni, hogy részben a helyben lakókat hogyan támogatjuk, 
és a betelepülési szándékúakat. Néhány éven belül más csatornákon ezt vissza lehetne forgatni, ha 
olyan réteget is megcélzunk ezzel. Azt kell eldönteni, hogy mennyivel akarjuk ezt támogatni.  
 
Tóth András 
A helybenlakók kérdésénél, az új lakásépítésnél azt javasoltam, hogy ne kössük azt meg, hogy 5 évig 
lakóhellyel rendelkezik. Itt lehetne megnyitni, hogy mások idetelepedhessenek.  
 
Szabóné Belme Ildikó 
A bizottságin is komoly vitát váltott ki ez, ha ezt a jövedelemhatárt sikerül felemelni, akkor az új 
elıterjesztést is támogatom. 
 
Szilágyi Antalné 
Az élettársi kapcsolat elfogadott. 
 
Tóth András 
Azzal a szándékkal, hogy átdolgozás miatt visszavételre javasolom a napirendi pontot, úgymond 
szimpátia szavazást kérek, hogy milyen irányba kerüljön átdolgozásra a rendelet-tervezet. Ki az, aki 
egyetért azzal, hogy emelni kell a jövedelemhatárt? 
 
A többség igennel szavazott. 
 
Ki ért azzal egyet, hogy ne csökkentsük a keretet, ami rendelkezésre áll?  
 
Támogatják. 
 
A hitelkiváltásra is lehetıség legyen ki ért vele egyet?  
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Támogatják. 
 
Az élettársi kapcsolatban lévıket ne rekesszük ki, ki az aki támogatja? 
 
Nem támogatták. 
 
Az építés - vásárlás különbségnél közeledjen egymáshoz az összeg, ki az aki támogatja?  
 
Nem támogatták. 
 
Az egyedülállók esetében is érvényes a támogatás, ki az, aki támogatja? 
 
Nem támogatják. 
 
dr. Mátyás B. Szabolcs 
Nem jövedelemhatárokat határoznék meg, hanem aki hitelt vesz fel. A korlátot a megvásárolt, illetve 
az épített lakás értékhatárnál húznám meg. A támogatás a lakásérték arányában lenne.  
 
Szabóné Belme Ildikó 
Az életkorhatárt is ki kellene tolni. 
 
Tóth András  
Ki az, aki támogatja ezt a javaslatot? 
 
Nem támogatják.  
 
Tóth András  
Az SZMSZ- szerint kérem, hogy döntsünk arról, hogy vonjuk vissza a napirendet átdolgozásra.  Ki az, 
aki elfogadja a javaslatot? 
 
A képviselı-testület a javaslatot, mely szerint a napirendet visszavonja átdolgozásra, 16 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta. 
 
10. napirendi pont megtárgyalása 
10./ Elıterjesztés a Lengyel Laura Óvoda átszervezésére  
       Száma:14-15/2007. 
       (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
       Elıadó: Tóth András polgármester 
 
Tóth András 
A Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága tárgyalta, elfogadásra javasolta. Kérdés, észrevétel, vélemény 
van-e? 
 
Tóth János 
A névre vonatkozóan született-e megegyezés? 
 
Gyermánné Szabó Katalin 
A két tagintézmény összevonása kapcsán a névre vonatkozóan amellett döntöttünk, hogy az 
Aranykapu Óvoda lenne mindannyiunk által az elfogadott. Ezzel egyetértünk és a Csicsergı Óvoda 
helyett az alapító okiratban is ez az Aranykapu Óvoda legyen. 
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Tóth András 
Javaslatot befogadom, ki az, aki elfogadja a határozat-tervezetet? 
 
A képviselı-testület a határozat- tervezetet 16 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
elfogadja és az alábbi határozatot hozta: 
 

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISEL İ-TESTÜLETÉNEK 
 

1/2007. (I. 25.) számú 
 

h a t á r o z  a t a 
 

a Lengyel Laura Óvoda átszervezésére 
 

A KÉPVISEL İ-TESTÜLET 
 

1. a Lengyel Laura Óvoda Alapító Okiratát, 2007. június 01-i hatállyal a melléklet szerint 
elfogadja. 

 
2. felkéri a Lengyel Laura Óvoda vezetıjét, hogy a szükséges kapcsolódó dokumentumok 

felülvizsgálatát végezze el. 
 

Határidı: 2007. július 01. 
Felelıs: intézményvezetı 

 
 

      Melléklet az 1/2007. (I. 25.) sz. határozathoz 

A L A P Í T Ó  O K I R A T 
 
1. Az intézmény neve: Lengyel Laura Óvoda    
 
    Az intézmény székhelye:  Újfehértó, Árvácska u. 2.  
    
   Tagintézményei:  Aranykapu Óvoda  Újfehértó,Széchenyi u. 3  
    Mályváskerti Óvoda  Újfehértó, Debreceni u. 206. 
    Napsugár Óvoda Újfehértó, Bocskai u. 2. 
 
2. Alapító szerv neve:  Újfehértó Város Önkormányzat Képviselı-testülete 
 
3. Az alapítás idıpontja: 1956 
    Az intézmény mőködését jelen alapító okirat alapján 2007. július 01-tıl. végzi, tevékenysége 
jogfolytonosan kapcsolódik ezen alapító okirat jóváhagyása elıtt végzett feladataihoz. 
 
4. Az intézmény felügyeleti szerve: Újfehértó Város Önkormányzat Képviselı-testülete 
 
5. Az intézmény körbélyegzıjének felirata:  
 
     Lengyel Laura Óvoda Újfehértó, Árvácska u. 2. 
 
6. Az intézmény OM azonosítója:  033331 
 
7. Az intézmény MÁK által meghatározott törzsszáma: 404804201  
 
8. Az intézmény mőködési területe: 
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Kötelezı felvételt biztosító napközi otthonos óvoda Újfehértó város közigazgatási területén, az 
önkormányzat által meghatározott mőködési körzet alapján. 
 
9. Az intézmény jogállása:   önálló jogi személy 
 
10. Az intézmény típusa:   napközi otthonos óvoda 
 
11. Az intézmény kapacitása:   
     - 18 csoport 
     - 450 férıhely 
     - 2 tálaló konyha 
 
12. Az intézmény által ellátandó alaptevékenységek és ezzel összefüggı feladatok 
 
12.1 Alaptevékenység területei: 
80111-5 Napközi otthonos óvodai ellátás (Sz.J.161 112) 
Iskolai életmódra felkészítés (SZ.J. 161 120) 
- A gyermek óvodai nevelése harmadik életévétıl az iskolába lépésig, de legfeljebb hétéves 
koráig ( a családi nevelést kiegészítve), 
- az ötödik életévét betöltı gyermekek kötelezı jelleggel történı felkészítése az iskolai 
életmódra, 
- az óvodai nevelés oly módon történı megszervezése, hogy az óvoda a szülıi igények szerint 
eleget tudjon tenni az óvodai neveléssel, a gyermek napközbeni ellátásával összefüggı feladatainak, 
- vélemény kialakítása a tankötelezettség kezdetének megállapításához a közoktatási törvényben 
meghatározottak szerint, 
- 3-7 éves korú fogyatékos gyermekek integrált nevelése 
 
Az óvodában a nevelés, a közoktatási törvényt és a Kormány 137/1996. (VIII.28.) Korm. számú 
rendeletével kiadott Óvodai nevelés országos alapprogramját figyelembe véve elkészített és 
jóváhagyott helyi nevelési program, továbbá az önkormányzati intézkedési terv és az intézmény 
szervezeti és mőködési szabályzata szerint folyik. A helyi nevelés program a 23/1997.(VI.4.) MKM. 
rendelettel kiadott Fogyatékos tanulók óvodai nevelése irányelvének is teljes mértékben megfelel. 
A szakértıi és rehabilitációs bizottság által elkészített szakvélemény alapján ellátja a fogyatékos 
gyermekek integrált óvodai nevelését, a fogyatékosságból eredı hátrányok csökkentését szolgáló 
speciális fejlesztı tevékenységet a Pedagógiai Szakszolgálat igénybevételével. 
A szakértıi és rehabilitációs bizottság által elkészített szakvélemény alapján ellátja a megkésett 
beszédfejlıdéső gyermekek integrált óvodai nevelését a Pedagógiai Szakszolgálat igénybevételével. 
 
Az óvodai nevelési tevékenységének sajátosságai: 
- természetvédelemre nevelés 
- hagyományápolás, 
- játék és mozgás orientáció, 
- fogyatékos gyermekek nevelése. 
 
75176-8 Intézményi vagyon mőködtetése 
 
12.2 Kiegészítı tevékenység 
75177-9 Szakmai tevékenységet irányító és kisegítı szolgáltatások 
- Beszédhibás gyermekek részére logopédiai foglalkozások szervezése a közoktatási törvényben 
elıírtaknak megfelelıen a Pedagógiai Szakszolgálat bevonásával, 
-  a közösségbe nehezen illeszkedı, különleges nevelési módszereket igénylı gyermekek óvodai 
neveléséhez, a gyermekek fejlettségi, képesség, teljesítmény vizsgálatához a Pedagógiai Szakszolgálat 
igénybevétele, 
-  a lelkileg sérült, emiatt magatartási problémákkal küzdı gyermekek óvodai neveléséhez a 
Nevelési Tanácsadó igénybevétele. 
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805.91-5 Oktatási célok és egyéb feladatok 
- Szülıi igény esetén térítés ellenében nyelvtanfolyam, úszótanfolyam és gyermektorna    szervezése. 
70101-5 Saját, vagy bérelt ingatlan hasznosítása (SZJ 70.20.12.4.) 
- Az Óvoda a rendelkezésére álló helyiségeket határozott idıre-egy naptári évnél nem hosszabb 
idıtartamra-bérletbe adhatja. Huzamosabb-egy évnél hosszabb-idıtartamra szóló bérleti szerzıdéshez 
a fenntartó jóváhagyását ki kell kérni. A bérbeadásból származó bevétel az óvodát illeti meg. 
Bérbeadásra akkor van lehetıség, ha az nem zavarja az óvoda munkarendjét. 
 
13. A feladat ellátását szolgáló vagyon: 
Az intézmény használatában lévı, korlátozottan forgalomképes önkormányzati vagyon, az alábbiak 
szerint 
a./ a 2638 hrsz alatt található, kizárólagos önkormányzati tulajdonban lévı, 4878 m2 nagyságú, 
természetben az Árvácska u. 2. sz. alatti; a 3252 hrsz. alatt található, kizárólagos önkormányzati 
tulajdonban lévı, 5018 m2 nagyságú, természetben a Bocskai u. 2. sz alatti; a 4486 hrsz. alatt található 
kizárólagos önkormányzati tulajdonban lévı, 2041 m2 nagyságú, természetben a Debreceni u. 206. sz. 
alatti ingatlanvagyon; 
 
b./ a leltár szerinti ingóvagyon: 
- érték szerinti és a mennyiségi nyilvántartások alapján.  
 
14. A használatba adott vagyon feletti rendelkezési jog: 
Az önkormányzati vagyonról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló, 2/2007.(I. 
26.) számú önkormányzati rendeletben foglaltak szerint. 
 
15. Az intézmény gazdálkodási jogköre:  
Részben önállóan gazdálkodó, az elıirányzatok feletti jogosultság szempontjából teljes jogkörrel 
rendelkezı költségvetési szerv, 
- az intézmény vezetıje az intézmény gazdálkodásáért egyszemélyi felelıs, 
- az intézmény pénzügyi-gazdasági feladataival összefüggı ügyviteli feladatait a Polgármesteri Hivatal 
látja el, 
- a tervezéssel, elıirányzat módosítással, könyvvezetéssel, beszámolási kötelezettséggel kapcsolatos 
feladatmegosztást, illetve felelısségvállalást (a Polgármesteri hivatal és az óvoda között) külön 
megállapodás rögzíti 
 
16. Az intézmény vezetıjének kinevezési rendje: 
Az intézmény vezetıjét a vonatkozó jogszabályok alapján elıírt pályázati eljárással Újfehértó Város 
Önkormányzat Képviselı-testülete nevezi ki. 
 
17. Az intézmény képviseletére jogosult:  az óvodavezetı. 
 
Záradék: 
Jelen alapító okirat hatályba lépésével egyidejőleg Újfehértó Város Képviselı-testülete a 238/2000. 
(XII.14.) VKT számú, és a 95/2004. (VII. 14.) számú határozatait visszavonja. 
 
Jelen Alapító okiratot Újfehértó Város Képviselı-testülete az 1/2007.(I. 25.) sz. határozatával 
jóváhagyta, mely 2007. június 01. napján lép hatályba, és mindaddig érvényes, amíg módosítását az 
alapító szerv nem kezdeményezi. 
 
11. napirendi pont megtárgyalása 
11./ Elıterjesztés az újfehértói Általános, Mővészeti Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat  
        átszervezésére 
        Száma:14-38/2007. 
       (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
        Elıadó: Tóth András polgármester 
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Tóth András  
A határozat-tervezethez kiegészítésem, hogy a 2007. július 1-jei hatállyal kívánjuk hatályban lépetni. 
Az elıterjesztés végén utaltam arra, hogy a Kormánynak is olyan törekvése, hogy az önkormányzatok, 
kistérségi ellátásban lássák el a feladatukat. Ezért, az Érpataki polgármesteri Hivatal részérıl érkezett 
egy javaslat, hogy Érpataki iskolát fogadjuk be, ebbıl Mikro-térségi társulásként tartsuk fenn. A mai 
testületi ülésre meghívtam az érpataki polgármestert. A határozat-tervezet két változatot tartalmaz, 
magam részérıl a B-t javasolom elfogadásra. A Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága tárgyalta. Két 
intézménytıl nem kaptam észrevételt, hogy támogatják-e vagy nem. A többiek egyhangúlag 
támogatták.  
 
Orosz Mihály Érpatak Község polgármestere 
Köszöntök mindenkit! 
 
A szakértık megvizsgálták az iskola rendszert, kértük adjanak útmutatásokat az iskolával 
kapcsolatban. Arra az álláspontra jutott, hogy színvonalasan, ilyen gyereklétszámnál nem mőködhet. 
Ez csak sokkal magasabb gyermeklétszámmal mőködhet. A földrajzi lehetıségeket figyelembe véve 
Újfehértó, Bököny, vagy Nagykállóval lehet ezt a kistérségi megoldást kezdeményezni. Ezért 
fordultunk az iménti településekhez. Azért Újfehértó ami elınyösebb, mert már vannak közösen 
ellátott feladatok. Pld. Okmányiroda. Nálunk ilyen létszámmal, csak hitelbıl fogjuk ezt tudni 
finanszírozni. Ha nem lesz átszervezés, akkor a takarékszövetkezet nem ad erre, a csıdjelentés már 
lassan el van készítve, nem akarunk ebbe az állapotba kerülni. Ezért nem akarjuk, hogy ez így 
maradjon. Kényszerpályán vagyunk, egyeztetnünk kell ebben, hogy milyen kapcsolatot tudunk 
kiépíteni. Kíváncsiak vagyunk, hogy Újfehértó Önkormányzat hogyan áll ehhez.  
 
Tóth András 
Ez azt jelenti, hogy az érpataki iskola tagintézménnyé válna. A törvény azt mondja, hogy alapvetıen 
normatíva jár gyerekenként Ezt megkapja Érpatak, Újfehértó is. Ha társulás jön létre, akkor, plusz 
községi szinten többlet normatíva jár,  ha összeszervezzük a városi után nem jár, de a községi 
gyerekek után jár. Ha két községi áll össze, akkor mind a két település megkapja. Ha 1-6-ig lesz 
tanítás Érpatakon, akkor a fennmaradó két osztály - akik bejáró gyerekek-, utánuk 80 ezer forintot 
tudunk leigényelni, buszkísérettel oda-vissza, és pedagóguskísérettel, éves szinten is csak 80 ezer 
forintot kapunk, ami buszközlekedést le is fogja fedni. Ez pozitív hozadék, ezzel a konstrukcióval 
néhány státuszt meg lehet menteni. A másik a társadalom. Hogyan fogja ezt kezelni, gyakorlatilag 
jelentıs elınyt nem hoz. Azért javasoltam, hogy községi-községi intézménybıl jöjjön létre ez a 
társulás. A rendszer is ezt hozza jól. Újfehértónak ezzel nincs semmiféle elınye. Ezért volt az a 
reakcióm, hogy ne támogassuk ezt. A kérés elfogadása egy gesztus lenne. 
 
Orosz Mihály 
Ez elvi szinten felmerült, de a bökönyi iskolával képtelenség, hogy velük társuljunk. Hiszen a 
„fáskamrában is tanítanak.” A másik, az hogy a szakmai színvonal is emelkedne.  
 
Tóth András 
Kérdés, észrevétel, vélemény van-e? 
 
Gyermánné Szabó Katalin 
A gyerekszületések száma csökken? Ez idézi elı, vagy a törvényi szabályozás? 
 
Orosz Mihály 
Mind a három eset igaz.  
 
Gyermánné Szabó Katalin 
Érpataknak van iskolája, miért nem fogadják? 
 
Orosz Mihály 
Mi is szívesen fogadnánk, de nem jönnek. 
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Tóth András 
Javasoltam polgármester Úrnak, hogy ne kelljen áthordani a gyerekeket, és töltse fel a gyereklétszámot 
2008. szeptemberéig. 
 
Orosz Mihály 
Ezen elgondolkoztunk mi is, és tartottunk egy fórumot, de a küldöttértekezleten az derült ki, hogy nem 
nagyon hoznák vissza a gyerekeket. Budapesten voltunk, és még nem tisztázott, hogy 8 osztályos 
iskola lehet e- tagintézmény. Megkérdezték a minisztériumot és azt mondták, hogy nem.  
 
Gyermánné Szabó Katalin 
Ezek szerint nincs meg az az osztálylétszám, hogy a csoportfinanszírozás megoldható lenne.  
 
Budai János megérkezett az ülésterembe, így a képviselı-testület létszáma  17 fıre változott. 
 
Kovács Sándor 
Nemmel fogok szavazni, de hosszú távon nem biztos, hogy egyébként a kistérségi szemlélet a két 
település számára nem jó.  
 
Ricska Zsolt 
Most szembesültünk a határozat-tervezettel, ebben most kell állást foglalni. Nekünk az újfehértói 
érdekeket kell képviselni. Más területen viszont az együttmőködés meg van. Megértem azt, hogy 
mivel küszködik Érpatak. De jelen helyzetben én is a B-t fogom támogatni. Számunkra ez most nem 
elınyös, de nem áll abban a helyzetben a város, hogy ezt támogassa? 
 
Kovács Sándor 
Nagykállóval milyen szinten áll az egyeztetés? 
 
Orosz Mihály 
Holnap fognak errıl dönteni.  
 
Pallai Ágnes 
Ez nem egy mostkelető dolog. Már errıl beszéltünk, Érpatak kényszerhelyzetben van. Úgy képzeltük 
volna el, hogy ha nem jöttek volna el ide, hanem oda kijártak volna a kollegák. Örülök, hogy sok a 
pedagógus a képviselı-testületben. Az, amit elmondott a polgármester Úr, az dicséret Újfehértóra 
nézve. Az lenne a jó, ha az elsıs gyerekkel kellene kezdeni, és nem a 6. -7. osztályosokkal kezdenénk. 
Azt mondtam, hogy mindegy, hogy melyik lesz a tagintézmény ahová bekerülnek, de nem biztos, 
hogy Újfehértó nyertes lesz. Az írott anyagban kiderül, hogy hely sem igazán lesz. Már szinte teljes 
kihasználtsággal fogunk dolgozni.  
 
Juhász Istvánné 
Újfehértón ez az egyesített iskola az országban szinte példa nélküli, szakmailag is nagyon nehéz ezt 
egységként kezelni. Ezt magas színvonalon mőködtetni nehéz, már nem lehet tovább bıvíteni. Nem 
célszerő. Ezért nem javasolom. 
 
Nagy József 
Sajnálom Érpatakiakat, valamiképpen segíteni kell. Valamikor azt mondták, hogy ez falurombolás. 
Nem is tudom, hogy hogyan szavazzak, amellett, hogy elvetjük, fussunk még vele egy kört.  
 
Tóth András 
A javaslat arról szól, hogy érdekünk, hogy segítsünk, a lehetı legkisebb rosszal kihozva.  
 
Orosz Mihály 
Kedvezıtlen helyzetben vagyunk, de nem reménytelen helyzetben.  
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Gyermánné Szabó Katalin 
Úgy gondolom, hogy ehhez gondolkodási idı is kell, szakbizottsági ülésen tárgyaljuk. Az igazgatónı 
jól fogalmazott, hogy maradjanak ott, és így is meg lehet tartani a színvonalat. 
 
Puskás László 
Mi történik akkor, ha nem egyezik meg senkivel sem Érpatak. Akkor van olyan kötelezettsége 
bárkinek, hogy átkerüljön. 
 
Orosz Mihály 
Az OKÉV fog akkor errıl dönteni.  
 
Tóth András 
Az elıterjesztés másik határozatával kapcsolatban mindenképpen egyedi nevet kell felvenni. Az a 
javaslatom az volt az elıterjesztésben, hogy Újfehértó Város Önkormányzata Általános, Mővészeti 
Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat. Módosítom, hogy Újfehértói ÁMIPSZ, ezt módosítóként 
javasolom az alapító okiratban. 
  
Orosz Mihály 
Ami sürget az, hogy megkérjük-e a fennmaradási kérelmeket, január 31-ig.  A többi még nem sürgıs 
döntés.  
 
Tóth András 
Ebben állást kell hozni most, ezért most a javaslat arról szól, hogy ebben az intézményi átszervezésbe 
még nem kerül bele. De ez nem zárja ki annak a lehetıségét, hogy a következı költségvetési 
szakaszban mi lesz az álláspontja Újfehértónak. Nem zárja ki, hogy ezt 2008. januárban támogatjuk. 
Most ne emeljük ebbe az átszervezésbe.  
 
Orosz Mihály 
Érpatak akkor jár jobban, ha ezt 2007. július-augusztus, szeptemberében megteszi. Most még nincs 
mínusza.  
 
Tóth András  
Ezek függvényében sem javasolom, hogy ezt megtegyük. A vitát lezárom. Két döntés lesz az egyik 
alap-elıterjesztés a kiegészítéssel, amely  2007. július 1-el lép hatályba és azzal, hogy Újfehértói 
ÁMIPSZ névvel kerül az alapító Okirat. Ki az, aki ezt elfogadja? 
 
A képviselı-testület a határozat-tervezetet 17 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
egyhangúlag elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

 
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISEL İ-TESTÜLETÉNEK 

 
2/2007. (I. 25.) számú 

 
h a t á r o z  a t a 

 
Újfehértói Általános, Mővészeti Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okiratának 

elfogadásáról 
 

A KÉPVISEL İ-TESTÜLET  
 
Újfehértói Általános, Mővészeti Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okiratát 2007. július 01. 
napjával a határozat melléklete szerint elfogadja. 
 

Határidı azonnal 
Felelıs: polgármester 
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Melléklet a 2/2007. (I. 25.) sz. határozathoz 
 

ALAPÍTÓ OKIRAT 
Az intézmény neve (hivatalos név): 

Újfehértói Általános, Mővészeti Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat 
 
Rövid név:  Újfehértói ÁMIPSZ  
 
Az intézmény OM azonosítója: 200401 
 
Székhelye: 4244 Újfehértó, Debreceni u. 10. 
 
Telephelyei: 4244 Újfehértó, Kodály Zoltán u. 1. 
 4244 Újfehértó, Széchenyi u. 3. 
 4244 Újfehértó, Kökény u. 22. 
 4244 Újfehértó, Debreceni u. 204. 
 
Az alapító neve: Újfehértó Város Önkormányzata 
 
Az alapító címe: 4244 Újfehértó, Szent István u.10. 
 
Az önkormányzati intézmény alapításának ideje: 2004. július 01. 
 
Fenntartó neve: Újfehértó Város Önkormányzata 
 
Fenntartó címe: 4244 Újfehértó, Szent István u.10. 
 
Az intézmény felügyeleti szerve: Újfehértó Város Önkormányzatának képviselı-testülete 
 
Az intézmény típusa: Többcélú intézmény: 
 -közös igazgatású közoktatási intézmény 

 Intézményegységek: 
 1. Általános Iskola Iskolai Könyvtár 
 - Erkel Ferenc Általános Iskolai Tagintézmény 
 -Vasvári Pál Általános Iskolai Tagintézmény 
                                           - Sajátos Nevelési Igényő Tanulók Általános Iskolai Tagozata 
 - Mályváskerti Általános Iskolai Tagintézmény 
 2. Alapfokú mővészetoktatási intézmény 
 3. Pedagógiai szakszolgálat 
 
Alaptevékenység:  - általános iskolai oktatás 

- alapfokú mővészetoktatás 
- könyvtári tevékenység 
- pedagógiai szakszolgálat – mikro-térségi társulás keretében 
Ellátott gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és     gondozás, 
fejlesztıpedagógia, logopédia, pszichológia, gyógytestnevelés, 
fejlesztıpedagógia ellátás, nevelési tanácsadás, továbbtanulási 
pályaválasztási tanácsadás 
- bázisintézményi feladatok ellátása 
 

Feladatai: általános iskolai nappali rendszerő nevelés, oktatás, ezen belül további 
speciális és tevékenység-kibontakoztató felkészítés, integrációs felkészítés 
sajátos neveléső tanulók nappali rendszerő általános iskolai nevelése, oktatása, 
alapfokú mővészet-oktatás, 
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napközi otthoni és tanulószobai foglalkozás, 
 közmővelıdési könyvtár tevékenység, 
 diáksport, 
 /intézményi vagyon mőködtetése/, 
 /intézményi étkeztetés/, 

/munkahelyi vendéglátás/, 
 
Feladatellátást szolgáló vagyon:  

 4244 Újfehértó, Debreceni u. 10. (113/2. hrsz.)  
  4244 Újfehértó, Kodály Zoltán u. 1. (194. hrsz.) 
  4244 Újfehértó, Széchenyi u. 3. (19, 21, 22. hrsz.) 
  4244 Újfehértó, Kökény u. 22. (823, 831/2, 831/3, 831/4. hrsz.) 
  4244 Újfehértó, Debreceni u. 204. (4487. hrsz.) 
 
Vagyon feletti rendelkezési jog: 

Újfehértó Város Önkormányzata vagyonáról, a vagyonnal kapcsolatos tulajdonosi jogok 
gyakorlásáról szóló önkormányzati rendeletben foglaltak szerint. 

 
Az intézménybe felvehetı maximális gyermek ill. tanuló létszám: 

- általános iskola (8 évfolyam) 
- 1-4 évfolyam: 26 fı/osztály – 30 osztály (össz.: 780 fı) 
- 5-8 évfolyam: 30 fı/osztály – 34 osztály (össz.: 1020 fı) 

 
- alapfokú mővészeti oktatás: (12 évfolyam) 
- zenemővészeti ág: 

- hegedő tanszak                                        22  fı 
- zongora tanszak                                      100 fı 
- trombita tanszak                                       10 fı 
- fuvola tanszak                                          22 fı 
- furulya tanszak                                         22 fı 
- klarinét tanszak           10 fı 
- gitár tanszak                                             22 fı 
- ütı tanszak            10 fı 
- zeneelmélet tanszak                               280 fı 
   Csoportok száma     14 
- gordonka tanszak                                    10 fı 

- táncmővészeti ág: 
- néptánc tanszak                                      120 fı 
   Csoportok száma       6 
- modern-kortárs tanszak                          120 fı 
   Csoportok száma       6 
- társas tánc                                                 40 fı 
   Csoportok száma       2 

- képzı- és iparmővészeti ág: 
- kézmőves tanszak                                  220 fı 
   Csoportok száma      11 

- színmővészeti - bábmővészeti ág: 
- színjáték tanszak                                    240 fı 

Csoportok száma    12  
- bábjáték tanszak                                       60 fı 
   Csoportok száma       3 

 
Az intézmény gazdálkodási jogállása: 
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Részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv, az intézmény pénzügyi-gazdasági 
feladataival összefüggı ügyviteli feladatait Újfehértó Város Önkormányzatának Polgármesteri 
Hivatal látja el. 

 
Az ellátható vállalkozási tevékenység köre: 
 Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat. 
 
Az intézmény vezetıjének kinevezési rendje: 
 Nyilvános pályázat alapján Újfehértó Város Önkormányzatának képviselı-testülete  

határozott idıre –5 évre– bízza meg a vezetıi feladatok ellátásával. 
 
 
Záradék: 
 
Jelen alapító okirat 2007. július 01. napján lép hatályban, ezzel egyidejőleg  hatályát veszíti Újfehértó 
Város Képviselı-testületének az Általános, Mővészeti Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító 
Okiratáról szóló 82/2005. (V. 24.) számú határozata 
 
Újfehértó, 2007. január 25. 
 
Tóth András             dr. Mátyás B. Szabolcs  
polgármester           j e g y z ı 
 
Tóth András 
Ki az, aki az érpatak kérelmével kapcsolatos,  a határozat-tervezet  - „A”-   variációját elfogadja? 
A képviselı-testület az „A” variációt igenszavazat nélkül, 15 ellenszavazattal, 2 tartózkodással nem 
fogadta el.  
 
Tóth András 
Ki az, aki a „B” variációt elfogadja? 
 
A képviselı-testület a „B” variációt 15 igenszavazattal, 1 ellenszavazattal, 1 tartózkodással elfogadta, 
és az alábbi határozatot hozta: 

 
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISEL İ-TESTÜLETÉNEK 

 
3/2007. (I. 25.) számú 

 
h a t á r o z  a t a 

az érpataki általános iskola újfehértói tagintézményként történı fenntartásáról 
 

A KÉPVISEL İ-TESTÜLET 
 
Érpatak Község polgármesterének kezdeményezésére áttekintve az általános iskolai ellátás 
finanszírozási feltételeit, mérlegelve annak Újfehértó Város vonatkozásában felmerülı elınyeit és 
hátrányait, akként foglal állást, hogy az intézményi átszervezés során 2007. július 01. napjától nem 
kívánja mőködtetni az érpataki iskolát, az intézményt továbbra is helyi önkormányzati fenntartásban 
kívánja tartani.  
 

Határidı: folyamatos 
Felelıs: polgármester 
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12. napirendi pont megtárgyalásra 
12./ Elıterjesztés a Bajcsy-Zsilinszky Endre Gimnázium és Szakképzı Iskola átszervezésére 
       Száma:14-24/2007. 
       (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
        Elıadó: Tóth András polgármester 
 
Tóth András 
Szóbeli kiegészítés nincs. A Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága egyhangú igen szavazattal elfogadta 
az elıterjesztést. Kérdés, észrevétel, vélemény van-e? 
 
Ricska Zsolt 
Milyen tervek vannak a kollégium épületével? 
 
Tóth András 
Érinti az óvodai elhelyezés az épület, egy folyamatos fejlesztést követıen egy kultúr-centrum 
kialakítása, nyári táborozás, ez pályázat útján lenne, kamara-elıadás, melynek kapcsán minél több 
civilszervezetet vonnánk be. Ennek feltétele, hogy véglegesen ki lehessen venni az épületet. Annyi 
javaslattételem van, hogy döntsünk abban, hogy a fenntartói jogot átadjuk a megyének. A másik 
javaslat, a státuszok megszüntetését tartalmazza. Ez külön a létszámzárolást nem tartalmazza. Egy 
határozati javaslattal építettük be. A szándék egyrészt, hogy pénz kell hozzátenni .   
Fontos probléma az energiaellátás, ahova átkerülnek, az az épület egy megoldott főtéssel meg lehet 
oldani a főtést. Ez is befolyásolja. Ennek az üteme még kétséges. Nem olyan jellegő tevékenység, 
hogy ide ne kellessen forrásokat bevonni magántıkét bevonni. 
Kérdések, vélemény, van-e? 
 
Puhola Józsefné és Elek László elhagyta az üléstermet, így a képviselı-testület létszáma 15 fıre 
változott. 
 
Budai János 
A bizottsági ülésen már beszéltünk, hogy az informatika szak is indul, érezhetjük, hogy a ruhaipari 
technikusokra nincs itt most szükség. Újfehértón jónak találom, hogy ebben az informatikai szakmát 
tudjuk oktatni.  
 
Tóth András 
Ha valaki úgy jön ide, hogy technikusképzést akar, akkor 6 évig biztosítani kell ezt. A vitát lezárom. 
Ki az, aki elfogadja a határozat-tervezetet? 
 
A képviselı-testület a határozat-tervezetet 15 igenszavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
egyhangúlag elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISEL İ-TESTÜLETÉNEK 
 

4/2007. (I. 25.) számú 
 

h a t á r o z  a t a 
 

a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 70. § (1) bekezdésében foglalt- középiskolai, 
szakiskolai és kollégiumi –feladatok ellátásáról 

 
A KÉPVISEL İ-TESTÜLET  
 
a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 115. § (5) bekezdésében biztosított jogai alapján, 
kifejezi azon szándékát, hogy 
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1.) a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 70. § (1) bekezdésében foglalt 
- középiskolai, szakiskolai és kollégiumi – feladatok ellátást nem vállalja. 
 
2.) az 1.) pontban meghatározott feladatok ellátását biztosító önkormányzati vagyon (Bajcsy-

Zsilinszky Endre Gimnázium és Szakképzı Iskola és Kollégium, Újfehértó, Eötös J. út 3219. 
hrsz-ú) fenntartását, fejlesztését és irányítását a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 
LXV. tv. 115. § (5) bekezdésében meghatározott idıponttal - 2008. január 1. napjával, azaz a 
települési önkormányzat döntését követı év január 1. napján – a Szabolcs-Szatmár-Bereg 
Megyei Önkormányzatnak á t a d j a .  

 
3.) az átadással egyidejőleg biztosítja a 2.) pontban meghatározott vagyon ingyenes, térítésmentes 

használatát.  
 

4.) a feladatok és az érintett önkormányzati vagyontárgyak átadására vonatkozó együttmőködési 
megállapodás elıkészítésére és annak aláírásával Tóth András polgármestert b í z z a   m e g.  

 
Határid ı: folyamatos 
Felelıs: polgármester 

 
13. napirendi pont megtárgyalása 
13./ Elıterjesztés Újfehértó Város Önkormányzata Szállást Biztosító Idısek Klubja  
       tevékenységének bıvítésérıl, elnevezésének és az alapító okiratának megváltoztatásáról  
        Száma:14-40/2007. 
       (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
        Elıadó: Tóth András polgármester 
 
Tóth András 
Ez talán az az elıterjesztés, amelyik a legkedvesebb a mai nap számomra, hiszen nem leépítésrıl szól. 
Javasolom, hogy ebben az irányban menjünk, normatívával jól lefedett és számos ember számára 
munkalehetıséget nyújt.  Ha az alapító okirathoz hozzárendeljük a létszámot, akkor a mőködési 
engedélynek meg kell lenni, csak utána tölthetı fel a létszám. Módosításom, hogy 2007. február 1-
jével lép hatályba. A Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága egyhangúlag támogatta.  Kérdés, észrevétel, 
vélemény van-e? 
 
Budai János 
A tanyagondnoki beszállítás az a városba, vagy Nyíregyházára is vonatkozik? 
 
Tamás Lászlóné 
Más térítési díjjal megoldható ez is. A mentı szerepét nem kell, hogy átvegye.  
 
Tóth András 
A napirendi pont vitáját lezárom, ki az, aki elfogadja a módosítással együtt az elsı határozat-
tervezetet? 
 
A képviselı-testület a határozat-tervezetet 15 igenszavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
egyhangúlag elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 
 
 

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISEL İ-TESTÜLETÉNEK 
 

5/2007. (I. 25.) számú 
 

h a t á r o z  a t a 
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Újfehértó Város Önkormányzat Szállást Biztosító Idısek Klubja elnevezésének megváltoztatásáról, az 

intézmény tevékenységének bıvítésérıl  
 
 
A KÉPVISEL İ-TESTÜLET 
 
1./ a fenntartásában mőködı, Újfehértó Város Önkormányzat Szállást Biztosító Idısek Klubja (4244. 
Újfehértó Kodály Z. u. 39.) elnevezését – az egyes szociális ellátások mőködési engedélyének jogerıre 
emelkedésének napjával - Újfehértó Város Önkormányzat Szociális Szolgáltató Központra változtatja. 
 
2./  a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (Szt.) 60. §.(3) 
bekezdésében szabályozott tanyagondnoki szolgáltatást,   a Szt. 65/F.§.-ában szabályozott  nappali 
ellátást, az Szt. 65.§./A. §.-ában szabályozott  pszichiátriai betegek közösségi ellátását  az egyes 
szociális ellátások  mőködési engedélyének jogerıre emelkedésének napjával - Újfehértó Város 
közigazgatási területén – az 1. pontban megjelölt intézmény keretein belül biztosítja. 
 
3./ az 1. pontban megjelölt intézmény részére létszámbıvítést engedélyez  
 

a.) az alábbiak szerint:   
aa.) a tanyagondnoki szolgáltatás mőködtetésére  2007. február 01. napjától 1 fı létszámot 
engedélyez,  amely a tevékenység végzésére jogosító mőködési engedély jogerıre 
emelkedésével egyidejőleg tölthetı be. 
ab.) a szociális étkeztetés többletfeladatainak ellátására 2007. február 01. napjától  3 fı 
(szociális gondozó) létszámot engedélyez, amely az ellátottak számának bıvülésével 
arányosan folyamatosan tölthetı be. 
ac.)  a nappali ellátás mőködtetésére 2007. szeptember 01. napjától 6 fı (nappali ellátást 
vezetı, szociális gondozó) létszámot engedélyez, amely a tevékenység végzésére jogosító 
mőködési engedély jogerıre emelkedésének napjával és az ellátottak számának bıvülésével 
arányosan folyamatosan tölthetı be. 
ad.) a pszichiátriai betegek közösségi ellátása mőködtetésére 2007.  július  01. napjától 2 fı 
létszámot engedélyez,  amely a tevékenység végzésére jogosító mőködési engedély jogerıre 
emelkedésével egyidejőleg tölthetı be. 
 
b.) amelyhez a szükséges forrást az a.) pontban meghatározottak alapján az önkormányzat 
2007. évi költségvetésében betervezi. 

 
4./ felkéri a polgármestert, hogy a személyes gondoskodást nyújtó szociális feladatok mőködési 
engedélyéhez szükséges intézkedéseket tegye meg. 
 
5./ felkéri az intézményvezetıt, hogy az adatváltozás törzskönyvi nyilvántartáson történı átvezetéshez 
szükséges intézkedéseket tegye meg valamint  az intézmény dokumentumainak felülvizsgálatát 
végezze el és terjessze a hatáskörrel rendelkezı szerv elé. 
 

Felelıs: polgármester, intézményvezetı 
      Határidı: folyamatos 
 
Ki az, aki elfogadja a 2. határozat-tervezetet elfogadja? 
 
A képviselı-testület a határozat-tervezetet 15 igenszavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
egyhangúlag elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
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ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISEL İ-TESTÜLETÉNEK 
 

6/2007. (I. 25.) számú 
 

h a t á r o z  a t a 
 

Újfehértó Város Önkormányzat Szállást Biztosító Idısek Klubja alapító okiratának módosításáról 
 
A KÉPVISEL İ-TESTÜLE 
 
Újfehértó Város Önkormányzat Szállást Biztosító Idısek Klubja alapító okiratát 2007. február 01. 
napjával az alábbiak szerint módosítja és egyben a  95/2004. (VII. 14.) számú, a 168/2005.(XII.13.) 
számú, a 90/2006. (V.23.) számú, a 121/2006. (VIII. 02.) számú és jelen határozattal módosított 2003. 
február 10.-én a 10/2003. (II. 10.) VKT. számú határozattal jóváhagyott alapító okiratot a 
módosításaival egységes szerkezetbe foglalva a melléklet szerint  megerısíti: 
 
1./ Az Alapító Okirat 1./ - 2./ pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

1./ Az intézmény neve: Újfehértó Város Önkormányzata Szociális Szolgáltató Központ 
 
2./  
2.1/ Az intézmény székhelye: 4244. Újfehértó, Kodály Zoltán u. 39. (ellátott szociális feladat: 
szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, idıskorúak gondozóháza, tanyagondnoki szolgáltatás) 
 
2.2./ Az intézmény telephelyei:  

a./  4244. Újfehértó, Mártirok u. 6. (ellátott szociális feladat: szenvedélybetegek közösségi 
ellátása, pszichiátriai betegek közösségi ellátása, jelzırendszeres házi segítségnyújtás, 
támogató szolgáltatás)   

b./ 4244. Újfehértó, Debreceni u. 204. (ellátott szociális feladat: nappali ellátás) 
c./  4244. Újfehértó, Rákóczi u. 2. (ellátott szociális feladat: nappali ellátás) 
d./  4244. Újfehértó Böszörményi u. 13. (ellátott szociális feladat: nappali ellátás) 

 
2./  Az Alapító Okirat  5./ pontja kiegészül az alábbi rendelkezéssel: 

Az intézmény szakmai felügyeleti szerve: Észak-Alföldi Regionális Közigazgatási Hivatal 
Szociális és Gyámhivatala 
 

3./  Az Alapító Okirat 6./ ,  8./ pontjai valamint a 9./ pont utolsó mondata hatályát veszti. 
 

4./  Az Alapító Okirat 7./ pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
7./ Az intézmény mőködési területe:  

a./ Újfehértó Város közigazgatási területe (tanyagondnoki szolgáltatás, szociális 
étkeztetés, házi segítségnyújtás, támogató szolgáltatás, idıskorúak gondozóháza,  
szenvedélybetegek közösségi ellátása, pszichiátriai betegek közösségi ellátása, 
jelzırendszeres házi segítségnyújtás, nappali ellátás)   
b./ Érpatak község közigazgatási területe (támogató szolgáltatás, jelzırendszeres házi 
segítségnyújtás, szenvedélybetegek közösségi ellátása) 

 
5./ Az Alapító Okirat 11./ pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 

11./ Az intézmény alaptevékenysége: 
Az intézmény – a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény  
szerinti – alaptevékenysége: 

a./ Szociális étkeztetés  
b./ Házi segítségnyújtás  
c./ Támogató szolgáltatás  
d./ Tanyagondnoki szolgáltatás  
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   e. /Jelzırendszeres házi segítségnyújtás  
   f./ Szenvedélybetegek közösség ellátása.  

g./ Pszichiátriai betegek közösségi ellátása  
h./ Nappali ellátás  
i./ Idıskorúak gondozóházának mőködtetése.  

 
6./ Az Alapító Okirat 13./ és 14./ pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

13./ A feladat ellátását szolgáló vagyon: 
13.1/ Az intézmény használatában lévı ingatlanok: 

a.)  Belterület, 233 helyrajzi szám alatt található 3116 m2 területő , Újfehértó, Kodály Z. u. 39. 
szám alatti önkormányzati tulajdonban lévı korlátozottan forgalomképes ingatlan. 
b.) . Belterület, 75. helyrajzi szám alatt található 1068 m2 területő 4244. Újfehértó, Mártirok u. 
6. szám alatti önkormányzati tulajdonban lévı korlátozottan forgalomképes ingatlan leltár 
szerint átadott része. 
c.) Belterület,  4487 helyrajzi szám alatt található 5005 m2 területő 4244.Újfehértó, Debreceni 
u. 204. szám alatti önkormányzati tulajdonban lévı korlátozottan forgalomképes ingatlan leltár 
szerint átadott része. 
d.) Belterület,  3220 helyrajzi szám alatt található  12108 m2 területő 4244. Rákóczi u. 2 szám 
alatti önkormányzati tulajdonban lévı korlátozottan forgalomképes ingatlan leltár szerint 
átadott része. 
e.) Belterület,  3232 helyrajzi szám alatt található  1693 m2 területő 4244. Böszörményi u. 13. 
szám alatti önkormányzati tulajdonban lévı korlátozottan forgalomképes ingatlan. 

13.2/ Leltár szerinti ingó vagyon: érték szerinti és mennyiségi nyilvántartások alapján. 
 
14./ A használatba adott vagyon feletti rendelkezési jog: 

Újfehértó Város Önkormányzat Képviselı-testületének az önkormányzat vagyonáról és a 
vagyonnal kapcsolatos  tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló rendeletében foglaltak  szerint. 
 

7./ Az intézmény 1./ pontban  megjelölt elnevezése  az egyes szociális ellátások mőködési 
engedélyének jogerıre emelkedésének napjával  lép hatályba. A mőködési engedélyek kiadásáig 
Újfehértó Város Önkormányzat Szállást Biztosító Idısek Klubja elnevezést kell alkalmazni. 

Felelıs: polgármester 
      Határidı: azonnal 

 
Melléklet a 6/2007. (I. 25.)  számú határozathoz 
 

ALAPÍTÓ OKIRAT 
 

1./ Az intézmény neve: Újfehértó Város Önkormányzata Szociális Szolgáltató Központ 
 
A 6/2007. (I. 25.) számú  határozat 7./ pontja alapján   az egyes szociális ellátások 
mőködési engedélyek kiadásáig Újfehértó Város Önkormányzat Szállást Biztosító Idısek 
Klubja elnevezést kell alkalmazni. 

 
2./  
2.1/ Az intézmény székhelye: 4244. Újfehértó, Kodály Zoltán u. 39. (ellátott szociális 
feladat: szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, idıskorúak gondozóháza, 
tanyagondnoki szolgáltatás) 
 
2.2./ Az intézmény telephelyei:  

a./  4244. Újfehértó, Mártirok u. 6. (ellátott szociális feladat: szenvedélybetegek 
közösségi ellátása, pszichiátriai betegek közösségi ellátása, jelzırendszeres házi 
segítségnyújtás, támogató szolgáltatás)   
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b./ 4244. Újfehértó, Debreceni u. 204. (ellátott szociális feladat: nappali ellátás) 
c./  4244. Újfehértó, Rákóczi u. 2. (ellátott szociális feladat: nappali ellátás) 
d./  4244. Újfehértó Böszörményi u. 13. (ellátott szociális feladat: nappali ellátás) 

 
3./ Alapító szerv neve: Újfehértó Város Képviselı-testülete 
 
4./ Alapítás idıpontja: 1998. 

 
Az intézmény a mőködését jelen Alapító Okirat alapján 2003. február 11. napjától végzi, 
tevékenysége jogfolytonosan kapcsolódik ezen Alapító Okirat jóváhagyása elıtt végzett 
feladataihoz. 

 
5./ Az intézmény felügyeleti szerve: Újfehértó Város Önkormányzata 
Az intézmény szakmai felügyeleti szerve: Észak-Alföldi Regionális Közigazgatási 
Hivatal Szociális és Gyámhivatala 

 
6./ 1 
 
7./ Az intézmény mőködési területe:  

a./ Újfehértó Város közigazgatási területe (tanyagondnoki szolgáltatás, 
szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, támogató szolgáltatás, idıskorúak 
gondozóháza,  szenvedélybetegek közösségi ellátása, pszichiátriai betegek 
közösségi ellátása, jelzırendszeres házi segítségnyújtás, nappali ellátás)   
b./ Érpatak község közigazgatási területe (támogató szolgáltatás, 
jelzırendszeres házi segítségnyújtás, szenvedélybetegek közösségi ellátása) 

 
8./2 
 
9./ Az intézmény jogállása, gazdálkodási jogköre: 
Önálló jogi személyként mőködı, az elıirányzatok feletti jogosultság szempontjából 
teljes jogkörrel rendelkezı költségvetési szerv. Az intézmény vezetıje az intézmény 
gazdálkodásáért egyszemélyi felelıs. Az intézmény pénzügyi-gazdasági feladataival 
összefüggı ügyviteli feladatait a Polgármesteri Hivatal látja el, a tervezéssel, elıirányzat 
módosítással, könyvvezetéssel, beszámolási kötelezettséggel kapcsolatos 
feladatmegosztást, illetve felelısségvállalást (az intézmény és a hivatal között) külön 
megállapodás rögzíti.  

 
10./ Az intézmény MÁK által meghatározott törzsszáma: 404794206 

 
11./ Az intézmény alaptevékenységei: 

 
Az intézmény – a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. 
törvény  szerinti – alaptevékenysége: 

a./ Szociális étkeztetés  
b./ Házi segítségnyújtás  
c./ Támogató szolgáltatás  
d./ Tanyagondnoki szolgáltatás  

                                                           
1 Újfehértó Város Képviselı-testületének ……../2007. (..) számú határozata hatályon kívül helyezte.  
2 Újfehértó Város Képviselı-testületének ……../2007. (..) számú határozata hatályon kívül helyezte.  
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   e. /Jelzırendszeres házi segítségnyújtás  
   f./ Szenvedélybetegek közösség ellátása.  

g./ Pszichiátriai betegek közösségi ellátása  
h./ Nappali ellátás  
i./ Idıskorúak gondozóházának mőködtetése.  
 

12./ Az intézmény vállalkozói tevékenysége: nincs 
 

13./ A feladat ellátását szolgáló vagyon: 
13.1/ Az intézmény használatában lévı ingatlanok: 

a.)  Belterület, 233 helyrajzi szám alatt található 3116 m2 területő , Újfehértó, Kodály 
Z. u. 39. szám alatti önkormányzati tulajdonban lévı korlátozottan forgalomképes 
ingatlan. 
b.) . Belterület, 75. helyrajzi szám alatt található 1068 m2 területő 4244. Újfehértó, 
Mártirok u. 6. szám alatti önkormányzati tulajdonban lévı korlátozottan 
forgalomképes ingatlan leltár szerint átadott része. 
c.) Belterület,  4487 helyrajzi szám alatt található 5005 m2 területő 4244.Újfehértó, 
Debreceni u. 204. szám alatti önkormányzati tulajdonban lévı korlátozottan 
forgalomképes ingatlan leltár szerint átadott része. 
d.) Belterület,  3220 helyrajzi szám alatt található  12108 m2 területő 4244. Rákóczi u. 
2 szám alatti önkormányzati tulajdonban lévı korlátozottan forgalomképes ingatlan 
leltár szerint átadott része. 
e.) Belterület,  3232 helyrajzi szám alatt található  1693 m2 területő 4244. 
Böszörményi u. 13. szám alatti önkormányzati tulajdonban lévı korlátozottan 
forgalomképes ingatlan. 
 

13.2/ Leltár szerinti ingó vagyon: érték szerinti és mennyiségi nyilvántartások alapján. 
 

14./ A használatba adott vagyon feletti rendelkezési jog: 
 
Újfehértó Város Önkormányzat Képviselı-testületének az önkormányzat vagyonáról és a 
vagyonnal kapcsolatos  tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló rendeletében foglaltak  
szerint. 
 

15./ Az intézmény vezetıjének kinevezési rendje:  
 
Az intézményvezetıt nyilvános pályázat alapján Újfehértó Város Képviselı-testülete 
nevezi ki. 
 

16./ Az intézmény képviseletére jogosult: intézményvezetı 
 
Az Alapító Okirat 2003. február 11. napján lép hatályba, ezzel egyidejőleg hatályát veszti 
Újfehértó Város Képviselı-testületének a Szállást Biztosító Idısek Klubja Alapító 
Okiratáról szóló 22/1998. (IV.02.) VKT. számú határozata.  
 
Jelen Alapító Okiratot Újfehértó Város Képviselı-testülete a 10/2003. (II. 10.) VKT. 
számú határozatával, módosításait a 95/2004. (VII. 14.) számú, a 168/2005.(XII.13.) 
számú, a 90/2006. (V.23.) számú, a 121/2006. (VIII. 02.) számú,6/2007. (I. 25.) számú  
határozataival hagyta jóvá. 
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Újfehértó, 2007. január 25. 
 
Tóth András       dr. Mátyás B. Szabolcs 
Polgármester        jegyzı 
 

14. napirendi pont megtárgyalása 
14./ Elıterjesztés a családsegítı és gyermekjóléti feladatok feladat-ellátási szerzıdés    
       keretében történı biztosításáról  
        Száma:14-26/2007. 
       (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
        Elıadó: Tóth András polgármester 
 
Tóth András 
Az intézményvezetı néhány szót kíván említeni a tevékenységérıl. 
 
Bezzeg Zoltánné 
1999. decemberében jött létre, Újfehértó Város képviselı-testülete alapította, ez most is mőködik, az a 
közhasznúsághoz szükséges minden feladatot végez, széles a skála. 2001. januárjában az 1 %-ot az 
SZJA-ból megpályázzuk, ezzel kevesebb, nagyobb összeget nyertünk, valamint a lakosság 
hozzájárulásával mőködünk, ezeket közvetítettük. A pénzbıl kirándulásokat, rajzpályázatot 
szerveztünk. Ezt a tevékenységet ebben a formában el tudjuk látni.  A kuratóriumi tag nem lehet a 
munkáltató, de ezt amire fel kell állni, április 1-jével ezeket a dolgokat meg fogjuk tudni oldani.   
 
Tóth András 
Kérdés, észrevétel, vélemény van-e? 
 
Gyermánné Szabó Katalin 
Tetszik az új megoldás, az intézmény fenntartása, új elemek beemelése, ha szorult helyzetbe kerül az 
önkormányzat akkor így is lehet. Szakmailag is többet hozhat.  
 
Bezzeg Zoltánné 
Nem nagy öröm ez, hogy ezt a formát választjuk, elınyösebb helyzetben vagyunk már ez mőködött 5 
fıvel és nem 7 fıvel. A feladatok még mindig pluszban ott lesz. A pályázattal többször fejlesztettünk, 
vannak vagyontárgyaink.  
 
Tóth András 
Itt az, hogy próbálunk közösen gondolkodni, jó esetben a kollektívának is új lehetıséget ad,   
mindenképpen ez csak javára válik a városnak. A napirendi pont vitáját lezárom. Ki az, aki az 1. 
határozat-tervezetet elfogadja a megszüntetésre vonatkozót? 
 
A képviselı-testület a határozat-tervezetet 15 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
egyhangúlag elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISEL İ-TESTÜLETÉNEK 
 

7/2007. (I. 25.) számú 
 

h a t á r o z  a t a 
 

Újfehértó Város Képviselı-testületének Családsegítı Szolgálata megszőntetésérıl 
 

A KÉPVISEL İ-TESTÜLET 
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1./ az intézményi feladatellátás hatékonyabb és racionálisabb átszervezésével 2007. március 31. 
napjával az önkormányzat fenntartásában mőködı Újfehértó Város Képviselı-testületének 
Családsegítı Szolgálatát - a mellékelt Okirat szerint - jogutód nélkül megszünteti. 
 
2./  a családsegítést és a gyermekjóléti szolgáltatási feladatokat 2007. április 01. napjától - az Újfehértó 
Családjaiért Alapítvány  (székhely: 4244. Újfehértó, Eötvös u. 26.) útján -  szociális ellátási 
szerzıdéssel biztosítja. 
 
3./ Újfehértó Város Képviselı-testületének Családsegítı Szolgálata jogutód nélküli megszőnésével a 
családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatási feladatokhoz tartozó 5 álláshelyet véglegesen 
megszüntet. 
 
4./ felkéri a Családsegítı Szolgálat intézményvezetıjét és az Alapítvány – munkáltatói jogok 
gyakorlásával felhatalmazott – képviselıjét, hogy a 2./ pontban meghatározott intézményi feladatok 
átadásával egyidejőleg az érintett közalkalmazottak közalkalmazotti jogviszonyának megszüntetését a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 25/A.§. és a 25/B.§. alapján hajtsák 
végre. 
 
5./ a feladatok átadásához és a közalkalmazotti jogviszony megszüntetéséhez szükséges forrást a 
költségvetési rendelet módosításával biztosítja. 
 

Felelıs: polgármester, intézményvezetı 
Határidı: 2007. március 31. 
 

6./ az 1./ pont szerinti intézmény jogutód nélküli megszőnésével összefüggésben az alábbi 
intézkedéseket rendeli el: 

a.) intézkedni kell a megszőnı  intézmény törzskönyvi nyilvántartásból való kivezetésérıl,  
Felelıs: polgármester    

 Határidı: 2007. február 02. 
 

b.) az intézményvezetı intézkedjen, hogy a megszőnı intézmény vagyontárgyairól leltár 
készüljön és az átadás-átvétel érdekében a szükséges nyilvántartásokból történı kivezetések 
elvégzésre kerüljenek. 

Felelıs: intézményvezetı   
 Határidı: 2007. március 31. 

 
c.) az intézmény jogutód nélküli megszőnését be kell jelenteni a mőködési engedélyt kiadó 
szervnek. 

Felelıs: polgármester 
     Határidı: 2007. március 31. 
 
7./ a 26/1997. (IV.10.) VKT. számú, az 54/1997. ((V.07.) VKT. számú, 156/1997. (IX. 10.) VKT 
számú , 6/1998. (II.12.) VKT. számú,  100/1998.(VI.30.) VKT számú, a 101/1998. (VI.30.) VKT 
számú, a 12/2001. (II.15.) VKT. számú  határozatait és a 95/2004. (XII.14.) számú határozat 1. f.) 
pontját 2007. március 31. napjával visszavonja. 

 
Felelıs: polgármester 

     Határidı: 2007. március 31. 
Melléklet a 7/ 2007. (I. 25.) számú határozathoz 

 
MEGSZÜNTETİ OKIRAT 

 
1./ Újfehértó Város Önkormányzat Képviselı-testülete, mint fenntartó Újfehértó Város 
Képviselı-testületének Családsegítı Szolgálatát 2007. március 31. napjával  jogutód nélkül 
megszünteti.  
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2./ Újfehértó Város Képviselı-testületének 100/1998. (VI.30.) VKT. számú valamint a 95/2004. 
(VII.14.) számú határozatával módosított 156/1997. (XI.10.) VKT számú határozatával elfogadott 
Alapító Okirat alapján az intézmény  
 

neve: Újfehértó Város Képviselı-testületének Családsegítı Szolgálata 
 
 székhelye: Újfehértó, Eötvös József u. 18. 
 
 mőködési területe: Újfehértó Város közigazgatási területe 
 

jogállása: önálló jogi személy. Az intézmény gazdálkodási jogköre: Az elıirányzatok 
feletti jogosultság szempontjából teljes jogkörrel rendelkezı költségvetési szerv.  

 
 alapításának éve: 1997.  
 
 fenntartó neve: Újfehértó Város Önkormányzat Képviselı-testülete 
 
 felügyeleti szerv neve: Újfehértó Város Önkormányzat Képviselı-testülete 
 
3./ A megszüntetı szerv neve: Újfehértó Város Önkormányzat Képviselı-testülete 
 
4./ Az intézmény jogutód nélkül történı megszüntetésére az államháztartásról szóló 1992. évi 
XXXVIII. törvény 90.§. (1) bekezdés c.) pontja alapján kerül sor. 
 
5./ A fenntartó az intézmény jogutód nélküli megszőnésével 5 álláshelyet véglegesen megszüntet. 
 
Tóth András        dr. Mátyás B. Szabolcs 
polgármester         j e g y z ı 
 
Ki az, aki az elıterjesztéshez kapcsolódó 2. határozat-tervezetet elfogadja? 
 
A képviselı-testület a határozat-tervezetet 15 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
egyhangúlag elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

 
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISEL İ-TESTÜLETÉNEK 

 
8/2007. (I. 25.) számú 

 
h a t á r o z a t a 

 
Szociális ellátási szerzıdés megkötésérıl  

 
A KÉPVISEL İ-TESTÜLET 
 
1./ a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 64. §.-ában 
szabályozott családsegítést valamint a gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. 
évi XXXI. törvény 39.§.-ában szabályozott gyermekjóléti szolgáltatást   2007. április 01. napjától  
határozatlan idıre Újfehértó Családjaiért Alapítvánnyal (székhely: 4244. Újfehértó, Eötvös u. 26.) 
kötött szociális ellátási szerzıdés útján biztosítja, amelyet a melléklet szerint jóváhagy. 
 
2./ felhatalmazza a polgármestert  a szociális ellátási szerzıdés aláírására. 
 

Felelıs: polgármester 
     Határidı: 2007. március 31. 
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    Melléklet a 8/ 2007. (I. 25.) számú határozathoz 
 

SZOCIÁLIS ELLÁTÁSI SZERZ İDÉS 
 

Családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatási feladatok ellátására 
 
mely létrejött egyrészrıl Újfehértó Város Önkormányzata (4244. Újfehértó, Szent I. u. 10., 
adószám:……….. ) képviseletében Tóth András polgármester (továbbiakban: Önkormányzat) 
 
másrészrıl - a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság ………………….. szám alatt nyilvántartásba 
vett – …………………… székhelyő Újfehértó Családjaiért Alapítvány képviseletében: 
……………………… (a továbbiakban: Alapítvány) között az alulírott helyen és napon az alábbi 
feltételekkel: 
 
1./ Szerzıdı felek megállapítják, hogy Újfehértó Város önkormányzata a ……../2007. (…) számú 
határozatával a fenntartásában mőködı Újfehértó Város Képviselı-testületének Családsegítı 
Szolgálatát 2007. március 31. napjával jogutód nélkül megszüntette. A Képviselı-testület a 
családsegítı és gyermekjóléti szolgáltatás feladatait a ……./2007. (…) számú határozata alapján, 
2007. április 01. napjától  határozatlan idıre Újfehértó Családjaiért Alapítvánnyal láttatja el.  
 
2./ Az Alapítvány kijelenti, hogy 2007. április 01. napjáig a tevékenység végzéséhez szükséges 
engedélyeket beszerzi. 

3./ Alapítvány a jelen okirat aláírásával kijelenti, hogy a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 
szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 64. §.-ában szabályozott családsegítésre valamint a 
gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 39.§.-ában 
szabályozott gyermekjóléti szolgáltatásra, az elıírt ellátásokra, a nyilvántartásra az adatkezelésre 
valamint  az adatvédelemre, a szakmai és egyéb követelményekre vonatkozó jogszabályokat és 
szakmai szokásokat ismeri, egyben azok betartására külön is kötelezettséget vállal. Alapítvány 
kijelenti, hogy a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények ágazati 
azonosítójáról és országos nyilvántartásáról szóló 226/2006. (XI. 20.) Korm. rendelet rendelkezéseit 
ismeri, az abban foglalt adatszolgáltatási kötelezettségeket határidıben teljesíti. 

4./ Alapítvány a fenti tevékenységét Újfehértó Város közigazgatási területére kiterjedıen végzi. 
 
5./ Alapítvány a jelen okirat aláírásával kötelezi magát, hogy a családsegítıi és gyermekjóléti 
szolgáltatási feladatokat ellátó – jelenleg Újfehértó Város Önkormányzata és  Újfehértó Város 
Képviselı-testülete Családsegítı Szolgálata alkalmazásában álló – 5 közalkalmazottat 2007. április 01. 
napjával munkaviszony keretében határozatlan idıre szóló munkaszerzıdés alapján közalkalmazotti 
besorolásuknak megfelelı munkakörben munkabérük érintetlenül hagyása mellett továbbfoglalkoztatja 
és – a velük való, a dolgozóra nézve elınyösebb, közös megegyezés esetét kivéve -  rájuk nézve a 
jövıben is a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (továbbiakban: Kjt.) III. 
rész V. fejezetének a közalkalmazottak elımenetelérıl és illetményrendszerérıl rendelkezı szabályait 
alkalmazza. 
 
6./ A Jelen szerzıdésben vállalt feladatok ellátásához az önkormányzat az Alapítvány térítésmentes 
használatába adja az Újfehértó, Eötvös u. 26. szám alatti ingatlan (hrsz: belterület 138)   
vagyonleltárban meghatározott helyiségeit valamint a leltár szerinti ingóságokat, aki köteles azokat a 
jó gazda gondosságával kezelni, állagukat megóvni és megóvatni. A használatba adott ingatlan -
helyiségek és ingóvagyontárgyak felsorolását  - a jelen szerzıdés függelékét képezı – vagyonleltár 
tartalmazza. 
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7./ Az Alapítvány kizárólagos használatába adott ingatlanrész és helyiségek állagmegóvása, 
karbantartása és üzemeltetése az Alapítvány, míg felújítása az önkormányzat költségén történik. A 
közös használatú ingatlanrész és helyiségek állagmegóvásának, karbantartásának és üzemeltetésének 
költségei  az Alapítványt a használat arányában terhelik. Az Alapítvány használatába adott 
ingóságokat, a szerzıdés megszőnésekor az Alapítvány az azok pótlására, a feladat ellátás 
biztosítására vonatkozó kötelezettsége folytán beszerzett vagyontárgyakkal együtt természetben 
köteles az Önkormányzatnak - az aktuális leltár szerint  -visszaszolgáltatni. 
 
8./ Az önkormányzat kijelenti, hogy az Alapítvány 1./  pontban megjelölt feladatainak ellátása körébe 
tartozó, - a használatba adott ingatlan befogadó képességét meghaladó -   programjainak 
lebonyolításához szükséges helyiséget  térítésmentesen biztosítja.  
 
9./ Önkormányzat kijelenti, hogy a jelen szerzıdésben vállalt feladatok ellátásához az Alapítvány által 
igénybe vett főtés,  világítás,  telefon,  víz,  csatorna,  kábel televízió,  internet szolgáltatás díjait, 
valamint a hulladékszállítási közszolgáltatási díjat az Önkormányzat költségvetésébıl fizeti.  Az 
Újfehértó, Eötvös u. 26. szám alatti ingatlan takarításáról az Önkormányzat gondoskodik és viseli 
annak költségeit. 
 
10./ Az Alapítványt a jelen szerzıdés 1./ pontjában vállalt szolgáltatásokért megilletı ellenérték 
összege 2007. évben havi bruttó 1. 500. 000.- forint, azaz egymillió-ötszázezer forint. 2007. évet  
követıen az ellenérték összegét – elızetes egyeztetés alapján – Újfehértó Város Önkormányzatának 
mindenkori éves költségvetése állapítja meg. A mindenkori önkormányzati költségvetésben a 
szolgáltatás ellenértékét úgy kell meghatározni, hogy az az elızı évi ellenértéknél kevesebb nem lehet 
és  legalább az inflációt vagy a vonatkozó jogszabályok változása következtében  megemelkedett 
munkabéreket fedezze. Az ellenérték idıarányos összegét az Önkormányzat 2007. április hónapban a 
tárgyhó 05. napjáig, azt követıen a tárgyhó 15. napjáig utalja át az Alapítványnak. Az Alapítvány a 
felhasználásról a tárgyévet követı hó 15. napjáig köteles elszámolni. 
 
11./ Az Alapítvány kijelenti, hogy a dolgozóit, és a szolgáltatásokat igénybe vevıket vallásuktól, 
meggyızıdésüktıl és azok kinyilvánításától, illetve gyakorlásától függetlenül azonos elbánásban 
részesíti. 
 
12./ Az Alapítvány a jelen szerzıdés alapján végzett tevékenységérıl évente köteles beszámolni  
Újfehértó Város Önkormányzat Képviselı-testületének, a folyamatos tájékozódás biztosítására pedig 
vezetı szerveinek ülésein az Önkormányzat képviselıjének tanácskozási jogú képviseletet biztosít. 
 
13./ A felek a szerzıdésszegés esetére a Polgári Törvénykönyv általános kártérítési szabályainak 
alkalmazásában állapodnak meg, azzal, hogy a szolgáltatás folyamatos ellátásának költségeit az 
Alapítvány a kártérítési kötelezettségen túlmenıen is köteles megtéríteni az Önkormányzatnak, a 
szerzıdésszegés arányában. 
 
14./ A felek jelen szerzıdésüket 2007. április 01. napjától határozatlan idıre kötik. 
 
15./ Jelen szerzıdésüket a felek hat hónapi felmondási idı mellett írásban felmondhatják. 
 
16./ A jelen szerzıdésben nem szabályozott kérdésekben a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény valamint végrehajtási rendeletei, a gyermekek védelmérıl és a 
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény valamint végrehajtási rendeletei, a Munka 
Törvénykönyvérıl szóló 1992. évi XXII. törvény, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény valamint a Polgári Törvénykönyvrıl szóló 1959. évi IV. törvény rendelkezéseit kell 
alkalmazni. 
 
A felek a szerzıdést elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal egyezıt helybenhagyólag aláírják. 
 
Ú j f e h é r t ó, 2007….. 
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Tóth András        Alapítvány képviselıje 
polgármester 
 
15. napirendi pont megtárgyalása 
15./ Elıterjesztés Zajti Ferenc Helytörténeti Győjtemény, Könyvtár és Mővelıdési Központ  
       intézményi átszervezéssel történı alapítására  
       Száma:14-33/2007. 
       (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
        Elıadó: Tóth András polgármester 
 
Tóth András 
Szóbeli kiegészítés, hogy az elfogadott koncepció elırevetítette, hogy itt is a kulturális területen is 
integrációt javasolok. Ha létszámokat zárolunk nagyobb intézményekben, akkor ilyen alacsony 
létszámú intézményeinknél is státuszokat tartsunk fenn.  Javasolom intézményeinket egy egységes 
intézményként. A Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága tárgyalta, egyhangúlag támogatta. Kérdés, 
észrevétel, vélemény van-e? 
 
Budai János 
A 2. sz. melléklet az utolsó bekezdése illetmény és pótlék megállapításáról szól, az a rész, ami a 
kereset kiegészítésrıl szól, az milyen idıközönként lesz? 
 
Tóth András 
Általános pályázati kiírási szövegénél van ez. Ez kötöttebb, minıségi munka által adható, a 
jogszabályban kiemelt. 
 
Budai János 
A szakmai felépítésrıl, struktúráról:1 fı vezetı lesz. Lesz-e helyettese?  
 
Tóth András 
Az intézményvezetı kompetenciája ez, másrészt nem javasolom, hogy helyettesi megbízást adjon, erre 
javaslatot tehetek, de ez az intézmény saját struktúrájának a kiépítése ez. 
 
Gyermánné Szabó Katalin 
A rövidítés az frappáns. 
 
Ricska Zsolt 
Ezt nem tárgyaltuk, de beszéltünk róla a bizottsági ülésen. Az elképzeléssel nincs gond, nem értettük, 
hogy van egy kisebb intézmény és egy nagyobb. A kisebb intézményt kérjük, hogy vigye ezt tovább. 
Az a furcsa, ahogyan Mővelıdési Központ intézményvezetıje szakmai és az emberi oldalon csak a 
dicséretet kapta, és mégis ezért volt számunkra elfogadhatatlan,  az,  ahogyan megválik az 
önkormányzat az intézményvezetıtıl.  
 
Ricska Zsolt 
Valóban közmegelégedésre dolgozott. İ kezdte el ezt a kultúr programot, ami itt van.  
 
Buczkó Ágnes bejelenti érintettségét. 
 
Tóth András 
A napirendi pont vitáját lezárom ki az, aki elfogadja az elsı határozat-tervezetet? 
 
A képviselı-testület a határozat-tervezetet 14 igenszavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással 
elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 
 



 69

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISEL İ-TESTÜLETÉNEK 
 

9/2007. (I. 25.) számú 
 

h a t á r o z a t a 
 

„Városi Múzeum” Helytörténeti Győjtemény, részben önálló gazdálkodású költségvetési szerv által 
foglalkoztatottak létszámának emelésérıl 

 
A KÉPVISEL İ-TESTÜLET 
 
1.) a „Városi Múzeum” Helytörténeti Győjtemény intézményi feladatait, az önkormányzati lap 
szerkesztése és a település marketingjének hatékonyabb és intenzívebb ellátása érdekében bıvíteni 
kívánja. 
  
2.) az 1.) pontban meghatározott intézményi feladatellátás biztosítására, az intézményi létszámát 2 fı 
létszám emelését rendeli el, 2007. január 31. napjával. 
 
3.) az 2.) pontban leírt létszám emelést akképpen rendeli el, hogy az egyik státusz vonatkozásában a 
létszámemeléssel egyidejőleg, az Általános és Mővészeti, Zeneiskola és Pedagógiai Szolgálat, mint 
önállóan gazdálkodó költségvetési szervnél 2007. január 31. napjával - az ide vonatkozó hatályos 
munkaügyi jogszabályokban meghatározott határidık figyelembe vételével megállapított határnappal 
– 1 fı közalkalmazotti álláshelyt szüntet meg. 
 
4.) felkéri az érintett intézmények vezetıjét, hogy az 3.) pont szerint az érintett közalkalmazott 
jogviszonyának megszüntetését a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. 25/A. §. 
és 25/B. §. szakaszai alapján hajtsák végre.  
 
5.) a létszámemeléssel kapcsolatos költségvetési forrást a 2007. évi költségvetésében biztosítja. 

Határidı: 2007.január 31 
Felelıs: polgármester, intézményvezetık 

 
Ki az, aki a második határozat-tevezetet elfogadja? 
 
A képviselı-testület a határozat-tervezetet 14 igenszavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással 
elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

 
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISEL İ-TESTÜLETÉNEK 

 
10/2007. (I. 25.) számú 

 
h a t á r o z a t a 

 
„Zajti Ferenc Helytörténeti Győjtemény, Mővelıdési Központ és Könyvtár” intézmény alapításról és 

az ehhez kapcsolódó döntésekrıl  
 

 
A KÉPVISEL İ-TESTÜLET 
 
1.) az intézményi feladatellátás hatékonyabb és racionálisabb átszervezésével 2007. január 31. 
napjával, az önkormányzati fenntartásban mőködı „Városi Múzeum” Helytörténeti Győjtemény, mint 
múzeumi létesítményt, valamint Újfehértó Város Könyvtár és Mővelıdés Központot, mint részben 
önálló gazdálkodású költségvetési szerveket – az 1. sz. és 2. sz. függelék szerinti Okiratok alapján – 
jogutódlással megszünteti. 
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2.) az 1.) pontban leírtakra tekintettel 2007. február 01. napjával jogutód - önkormányzati 
fenntartásban mőködı - részben önálló gazdálkodású költségvetési szervet alapít, „Zajti Ferenc 
Helytörténeti Győjtemény, Mővelıdési Központ és Könyvtár” elnevezéssel, a 1. sz. mellékletet képezı 
alapító okirat szerint. 
 
3.) az 1.) pontban leírtra hivatkozva, intézkedik, hogy az érintett intézményvezetık határozott idejő 
megbízatása 2007. január 31. napjával, visszavonásra kerüljön. 
 
4.) „Zajti Ferenc Helytörténeti Győjtemény, Mővelıdési Központ és Könyvtár” intézményvezetıi 
feladatok ellátására vonatkozó – 2. sz. melléklet szerinti - pályázatot ír ki, és ezzel egyidejőleg felkéri 
a jegyzıt, hogy a pályázati felhívást a Kulturális Közlönyön keresztül hozza nyilvánosságra. 
 
5.) a 4.) pont szerint kiírt pályázat eredményes lezárásáig, ideiglenesen 2007. február 01. napjával, az 
intézményvezetésével Buczkó József múzeumi létesítmény igazgatóját - 243.314,-.ft.havi bruttó 
összegért - bízza meg.  
 
6.) Buczkó József megbízott intézményvezetıt megbízza, hogy a jogutódlással kapcsolatos 
munkáltatói intézkedéseket tegye meg a megszőnı intézmények vonatkozásában a 
közalkalmazottakkal kapcsolatban, a munkaügyi jogszabályi rendelkezésekre tekintettel. 
  
7.) felkéri az érintett – a jogelıd és jogutód - intézmények vezetıjét, hogy az 1.) és a 2.) pont szerint az 
érintett közalkalmazottak közalkalmazotti jogviszonyának megszüntetését a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. 25/A. §. és 25/B. §. szakaszai alapján – a 8.) pontban leírtakra 
tekintettel - hajtsák végre.  
 
8.) Újfehértó Város Könyvtár és Mővelıdés Központ, mint részben önállóan gazdálkodó költségvetési 
szervnél 2007. január 31. napjával - az ide vonatkozó hatályos munkaügyi jogszabályokban 
meghatározott határidık figyelembe vételével megállapított határnappal – 1 fı közalkalmazotti 
álláshelyt szüntet meg. 
 
9.) a közszolgálati jogviszonyok megszüntetésével jelentkezı kifizetések forrását a 2007. évi 
költségvetési rendeletében biztosítja, figyelembe kívánja venni azt a központi költségvetési 
hozzájárulást, amely a döntésekhez kapcsolódó jogszabályi kötelezettségek teljesítéséhez ill. a 
Prémium Évek Programról szóló törvény szerinti kifizetések teljesítéséhez igényelhetı 
 
10.) nyilatkozik arról, hogy az önkormányzat költségvetési szerveinél a meglévı üres álláshelyeken, az 
elıreláthatólag megüresedı álláshelyeken vagy a tervezett új álláshelyeken, illetve szervezeti változás, 
feladatátadás következtében az önkormányzat fenntartói körén kívüli munkáltatónál az érintett 
munkavállaló – munkaviszonyban töltött ideje folyamatosságának megszakítása nélküli – 
foglalkoztatására nincs lehetıség.     
 
11.) a feladatok átadásához és a közalkalmazotti jogviszony megszüntetésével jelentkezı forrást a 
költségvetési rendelet módosításával biztosítja 

 
Felelıs: polgármester, intézményvezetık 

 Határidı: 2007.január 31. 
 
12.) az 1.) szerinti intézmények jogutódlással történı megszőnésükkel összefüggésben az alábbi 
intézkedéseket rendeli el: 

a.) az intézményvezetık intézkedjenek a megszőnı intézmény törzskönyvi nyilvántartásból 
való kivezetésérıl,  

Felelıs: intézményvezetık    
 Határidı: 2007.január 31 
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b.) a 4.) pont szerint megbízott intézményvezetı intézkedjen az alapított intézmény 
törzskönyvi nyilvántartásba vételérıl,  
 
c.) felhatalmazza a 4.) pont szerint megbízott intézményvezetıt, hogy az intézmények 
jogutódlással történı megszőnésükrıl, a mőködési engedélyt kiadó szervek felé jelentési 
kötelezettséget teljesítsen, illetve az alapított intézmény tevékenységeinek végzéséhez 
szükséges mőködési engedélyek tárgyában eljárjon.  

 
Felelıs: mb. intézményvezetı    

 Határidı: 2007.január 31 
 

d.) az intézményvezetık intézkedjenek, hogy a megszőnı intézmények vagyontárgyairól és 
eszközeikrıl leltár készüljön és az átadás-átvétel érdekében a szükséges nyilvántartásokból 
történı kivezetések elvégzésre, kerüljenek. 

 
Felelıs: intézményvezetık   

 Határidı: 2007.január 31 
 
 
 
 

1. sz. függelék a 10/ 2007. (I. 25.) számú határozathoz 
 

MEGSZÜNTETİ OKIRAT 
 

 
1./ Újfehértó Város Önkormányzat Képviselı-testülete, mint fenntartó Újfehértó Város Képviselı-
testületének „Városi Múzeum” Helytörténeti Győjtemény, részben önálló gazdálkodású költségvetési 
szervét  2007. január 31. napjával  jogutódlással megszünteti.  
 
2./ Újfehértó Város Képviselı-testületének 145/1995. (XII.22.). számú határozatával elfogadott 
Alapító Okirat alapján az intézmény  

neve: „Városi Múzeum Újfehértó”  
 székhelye: Újfehértó, Egészségház u. 2. 
 mőködési területe: Újfehértó Város közigazgatási területe 

jogállása: önálló jogi személy. Az intézmény gazdálkodási jogköre: Az elıirányzatok feletti 
jogosultság szempontjából teljes jogkörrel rendelkezı költségvetési szerv.  

 alapításának éve: 1995.  
 fenntartó neve: Újfehértó Város Önkormányzat Képviselı-testülete 
 felügyeleti szerv neve: Újfehértó Város Önkormányzat Képviselı-testülete 
 
3./ A megszüntetı szerv neve: Újfehértó Város Önkormányzat Képviselı-testülete 
 
4./ Újfehértó Város Képviselı-testületének 10/2007. (I. 25.). számú határozatával elfogadott Alapító 
Okirat alapján a jogutód intézmény:  

neve: Zajti Ferenc Helytörténeti Győjtemény, Mővelıdési Központ és Könyvtár” 
jogállása: önálló jogi személy. Az intézmény gazdálkodási jogköre: Az elıirányzatok feletti 
jogosultság szempontjából teljes jogkörrel rendelkezı költségvetési szerv.  

 
5./ Az intézmény jogutód nélkül történı megszüntetésére az államháztartásról szóló 1992. évi 
XXXVIII. törvény 90.§. (1) bekezdés c.) pontja alapján kerül sor. 
 
Tóth András        dr. Mátyás B. Szabolcs 
polgármester         jegyzı 
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2. sz. függelék a 10 / 2007. (I. 25.) számú határozathoz 
 
 

MEGSZÜNTETİ OKIRAT 
 

1./ Újfehértó Város Önkormányzat Képviselı-testülete, mint fenntartó Újfehértó Város Képviselı-
testületének, Újfehértó Város Könyvtár és Mővelıdés Központot, mint részben önálló gazdálkodású 
költségvetési szervét 2007. január 31. napjával  jogutódlással megszünteti.  
 
2./ Újfehértó Város Képviselı-testületének többször módosított 94/1992. (XII.22.). számú 
határozatával elfogadott Alapító Okirat alapján az intézmény  

neve: Újfehértó Város Könyvtár és Mővelıdés Központot 
 székhelye: Újfehértó, Fı tér 3. 
 mőködési területe: Újfehértó Város közigazgatási területe 

jogállása: önálló jogi személy. Az intézmény gazdálkodási jogköre: Az elıirányzatok feletti 
jogosultság szempontjából teljes jogkörrel rendelkezı költségvetési szerv.  

 alapításának éve: 1991.  
 fenntartó neve: Újfehértó Város Önkormányzat Képviselı-testülete 
 felügyeleti szerv neve: Újfehértó Város Önkormányzat Képviselı-testülete 
 
3./ A megszüntetı szerv neve: Újfehértó Város Önkormányzat Képviselı-testülete 
 
4./ Újfehértó Város Képviselı-testületének 10/2007. (I. 25.) számú határozatával elfogadott Alapító 
Okirat alapján a jogutód intézmény:  

neve: Zajti Ferenc Helytörténeti Győjtemény, Mővelıdési Központ és Könyvtár” 
jogállása: önálló jogi személy. Az intézmény gazdálkodási jogköre: Az elıirányzatok feletti 
jogosultság szempontjából teljes jogkörrel rendelkezı költségvetési szerv.  

 
5./ Az intézmény jogutód nélkül történı megszüntetésére az államháztartásról szóló 1992. évi 
XXXVIII. törvény 90.§. (1) bekezdés c.) pontja alapján kerül sor. 
 
 
Tóth András        dr. Mátyás B. Szabolcs 
polgármester         jegyzı 
 
     1. sz. melléklet a 10/2007. (I. 25.) sz. határozathoz 

 
Alapító Okirat 

 
1. Az intézmény neve: Zajti Ferenc Helytörténeti Győjtemény, Mővelıdési Központ és Könyvtár  
1.a. Az intézmény rövidített neve: Zajti Ferenc Kulturális Központ 
2. Székhelye: Újfehértó Fı tér 3. 
3. Telephelye: Újfehértó, Egészségház u. 2. 
4. Mőködési területe: Újfehértó Város közigazgatási területe 
 
5. Jogállása: Önálló jogi személyként mőködı, részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv. Az 
intézmény gazdálkodási jogköre:  
Az elıirányzatok feletti jogosultság szempontjából teljes jogkörrel rendelkezı költségvetési szerv, 
- az intézmény vezetıje az intézmény gazdálkodásáért egyszemélyi felelıs, 
- az intézmény pénzügyi-gazdasági feladataival összefüggı ügyviteli feladatait a Polgármesteri Hivatal 
látja el, 
- a tervezéssel, elıirányzat módosítással, könyvvezetéssel, beszámolási kötelezettséggel kapcsolatos 
feladatmegosztást, illetve felelısség-vállalást (az intézmény és a hivatal között) külön   megállapodás 
rögzíti. 
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6. Fenntartó szerve: Újfehértó Város Önkormányzata 
7. Az intézmény felügyeleti szerve: Újfehértó Város Önkormányzat a gazdálkodás tekintetében 
 
8. Az intézmény szakmai felügyeleti szervei: 
Oktatási és Kulturális Miniszter által mőködtetett Könyvtári Szakfelügyelet valamint a közmővelıdési 
feladatellátás országos szakfelügyeletét irányító OKM Közmővelıdési Fıosztály, a helytörténeti 
győjtemény mőködtetése vonatkozásában a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Múzeumok Igazgatósága 
Nyíregyháza 
 
9. Alapító szerve: Újfehértó Város Önkormányzata 
10. Alapításának ideje, jellege: 2007. február 01., jogutódlással 
11. Intézmény jogelıdjei: 
 
                  Név     Alapító      Alapítás éve 
 
Városi Múzeum Újfehértó  Újfehértó Város Önkormányzata  1995 
Újfehértó Városi Könyvtár és  
Mővelıdési Központ   Újfehértó Város Önkormányzata  1991 
 
12. Az intézmény feladatai: 
12.1. Alaptevékenység területei és az ezzel összefüggı feladatok 
 
92312-7 közmővelıdési könyvtári tevékenység 

• győjteményének szakszerő fejlesztése, feltárása és gondozása 
• dokumentumkölcsönzések és helyben használat biztosításával győjteményének a 

könyvtárhasználók rendelkezésére bocsátása 
• a könyvtárközi kölcsönzéssel kapcsolatos feladatok ellátása 

 
92181-5 mővelıdési központok, házak tevékenysége 

• az alapfeladat rendszerhez illeszkedı rendezvények szervezése és bonyolítása 
• a lakossági igényekhez igazodó, azoknak megfelelı szórakoztató és rekreációs 

kezdeményezése: mősorszolgáltatás, találkozók, fesztiválok, kiállítások szervezése 
• mővészeti- mővelıdési csoportok, közösségek támogatása, befogadása 
• a lakosság élet- és munkaképességének növelését célzó képzések, tanfolyamok szervezése 

 
925211-1 Múzeumi tevékenység 

• Helytörténeti kutató- és publikációs tevékenység 
A település múltjával kapcsolatos tárgyi emlékek, dokumentumok győjtése, megırzése, 
tudományos feldolgozása, kiállításokon való bemutatása. 

 
75176-8 Intézményi vagyon mőködtetése. 
75192-2 Önkormányzatok elszámolása 
 
12.2 Kiegészítı és kisegítı tevékenység: 

• az önkormányzati lap szerkesztésével kapcsolatos feladatok szervezése és lebonyolítása, 
• települési marketing feladatok szervezése és lebonyolítása, 
• Felnıtt lakosság és gyermekek részére szakmai jellegő szakkörök és tanfolyamok szervezése 

és lebonyolítása (SZJ 80.42.10.9 és 80.42.20.9) 
• Dokumentum-másolat szolgáltatás (SZJ 75.85.12) 
• Új könyv és használt könyv értékesítése (SZJ52.47.11 és 52.50.12) 
• Szakmai munkájával összefüggı kiadványok szerkesztése, kiadása 
• Saját, vagy bérelt ingatlan hasznosítása. 



 74

Az intézmény a rendelkezésére álló helyiségeket az önkormányzati érdeket nem sértı módon 
bérletbe adhatja. A bérbeadásból származó bevétel az intézményt illeti meg. Bérbeadásra akkor 
van lehetıség, ha az nem zavarja az intézmény alaptevékenységét. (SZJ 70.20.12.4.) 
• Egyéb számítástechnikai szolgáltatás (SZJ 72.60.10) 

 
13. Az intézmény vállalkozással végezhetı tevékenysége: nincs 
 
14. A feladat ellátását szolgáló vagyon: 
Az intézmény használatában levı, korlátozottan forgalomképes önkormányzati vagyon, az alábbiak 
szerint: 
a./ belterület 3. hrsz. alatt található 3138 m2 nagyságú Fı tér 3. sz alatti kizárólagos önkormányzati 
tulajdonban lévı ingatlan. 
b./ A 2028-as tul. lap, 2001 hrsz. 1905 m2 területő, Egészségház u. 1. sz. alatt található, kizárólagos 
önkormányzati tulajdonban levı ingatlan a rajta lévı 298 m2 alapterülető felépítménnyel 
c./ a leltár szerinti ingóvagyon: 
- érték szerinti és mennyiségi nyilvántartások alapján. 
 
15. A használatba adott vagyon feletti rendelkezési jog: 
Az Újfehértó Város Önkormányzata vagyonáról, a vagyonnal kapcsolatos tulajdonosi jogok 
gyakorlásáról szóló önkormányzati rendeletben foglaltak szerint. 
 
16. Vezetıjének kinevezési rendje: 
- az intézmény egyszemélyi felelıs vezetıjét a vonatkozó jogszabályok alapján elıírt nyilvános 
pályázati eljárással Újfehértó Város Önkormányzata Képviselı-testülete nevezi ki 5 éves idıtartamra. 
- az intézmény vezetıje magasabb beosztású közalkalmazott, tekintetében a munkáltatói jogokat a 
kinevezés, felmentés, fegyelmi jogkörök vonatkozásában Újfehértó Város Önkormányzatának 
Képviselı-testülete egyéb munkáltatói jogkörök vonatkozásában a polgármester gyakorolja. 
 
Záradék: 
Jelen Alapító Okirat 2007. február 1. napján lép hatályba, és mindaddig érvényes, amíg módosítását az 
alapító szerv nem kezdeményezi. 
 
Újfehértó, 2007. január 25.  
 
Tóth András        dr. Mátyás B. Szabolcs 
Polgármester         jegyzı 
 
 

2. sz. melléklet a 10/2007.(I. 25.) sz. határozathoz 
 
Újfehértó Város Önkormányzat Képviselı-testülete, a helyi önkormányzatokról szóló módosított 
1990. évi LXV. törvény 9. § (4) bekezdése, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény 23. §-a, és a végrehajtásáról szóló 150/1992. (XI.20.) Korm. rendelet 6-7. §-a alapján 
intézményvezetıi álláshely betöltésére pályázatot ír ki az alábbiak szerint: 
 

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLETE 
 

a Zajti Ferenc Helytörténeti Győjtemény, Mővelıdési Központ és Könyvtár intézményvezetıi 
állásának betöltésére pályázatot hirdet  

 
Az intézményvezetıi megbízás feltétele: 
 
1. - szakirányú felsıfokú iskolai végzettség 
2. - kiemelkedı szakmai, vagy tudományos tevékenység  
3. - legalább ötéves szakmai gyakorlat 
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A megbízás a pályázat elnyerését követı 5 év határozott idıre szól, 2007. július 01-tıl 2012. június 
30-ig 
Bérezés és vezetıi pótlék a KJT. szerint. 
 
A pályázatnak tartalmaznia kell: 
- szakképzettséget igazoló oklevél hiteles másolatát 
- az intézmény vezetésére vonatkozó szakmai programot. 
- a gazdaságos és hatékony mőködtetésre, menedzselésre vonatkozó konkrét vezetıi  
   elképzeléseket,  
Csatolni kell továbbá:  
- szakmai önéletrajzot,  
- 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,  
- a végzettséget igazoló okiratok hiteles másolatát, valamint  
- nyilatkozatot arról, hogy a pályázatot elbíráló bizottsági és testületi üléseken a pályázó  
   hozzájárul-e a nyílt ülésen történı tárgyaláshoz 
 
A pályázat benyújtásának határideje: 
 
A Kulturális Közlönyben való megjelenéstıl számított 30 nap. 
 
Pályázati cím és információ:  
- a pályázat benyújtásának helye Újfehértó Város Polgármesteri Hivatal Jegyzıi Titkársága 
(4244Újfehértó, Szent I. u. 10.), Tel:42/290-002 Fax: 290-003) 
- a pályázatot zárt borítékban "Pályázat a …………………………magasabb vezetıi beosztásának 
ellátására" megjelöléssel 3 példányban kell benyújtani,  
- a pályázattal kapcsolatos tájékoztatást és az intézményt bemutató alapdokumentumok, 
megtekinthetık Újfehértó Város Polgármesteri Hivatal Jegyzıi Titkárságán (4244 Újfehértó, Szent I. 
u. 10.).  
A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási határidıt követıen 30 napon belül.  
 
Az illetmény és illetménypótlék megállapítása a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény és a 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet elıírásainak megfelelıen történik. A 
munkáltatói jogkör gyakorlójának döntésétıl függıen kereset-kiegészítés adható.  
A pályázatokat szakmai bizottság, Ügyrendi Bizottság, és a  Társadalmi Kapcsolatok Bizottság 
véleményének kikérésével Újfehértó Város Önkormányzatának Képviselı-testülete bírálja el.  

 
16. napirendi pont megtárgyalása  
16./ Elıterjesztés a „Játékvár” Bölcsıde konyhájának az Újfehértó Városüzemeltetési KHT  
        részére történı átadásáról és az ehhez kapcsolódó döntésekrıl 
       Száma:14-28/2007. 
       (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
        Elıadó: Tóth András polgármester 
Tóth András 
A Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága elfogadásra javasolta. Kérdés, észrevétel, vélemény van-e a 
napirendi ponttal kapcsolatban? 
 
Gyermánné Szabó Katalin 
A liszt-érzékeny és tej-érzékeny gyerekek fızése miatt ez létszámemeléssel fog-e járni? 
 
Tóth András 
A KHT fogja ezt megoldani, az ı kompetenciája. A napirendi pont vitáját lezárom, ki az aki elfogja a 
határozat-tervezetet? 
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A képviselı-testület a határozat-tervezetet 15 igenszavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
egyhangúlag elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

 
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISEL İ-TESTÜLETÉNEK 

 
11/2007. (I. 25.) számú 

 
h a t á r o z a t a 

 
„ Játékvár” Bölcsıde konyhájának az Újfehértó Városüzemeltetetési KHT részére üzemeltetésre 

történı átadásról és az ehhez kapcsolódó döntésekrıl  
 

A KÉPVISEL İ-TESTÜLET 
 

1.) az intézményi feladatellátás hatékonyabb és racionálisabb átszervezésével 2007. február 01. 
napjával a „Játékvár” Bölcsıde feladatellátása keretében mőködı intézményi étkeztetési 
feladatokat átadja az Újfehértói Városüzemeltetési KHT részére  
 
2.) felkéri az érintett intézmény vezetıjét és az Újfehértói Városüzemeltetési KHT ügyvezetıjét, 
hogy a feladat átadásával egyidejőleg az érintett közalkalmazottak közalkalmazotti 
jogviszonyának megszüntetését a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. 25/A. 
§. és 25/B. §. szakaszai alapján hajtsák végre 
 
3.) a „Játékvár” Bölcsıde feladatellátása keretében, mint részben önállóan gazdálkodó 
költségvetési szervnél 2007. február 01. napjával - az ide vonatkozó hatályos munkaügyi 
jogszabályokban meghatározott határidık figyelembe vételével megállapított határnappal – 1 fı 
közalkalmazotti álláshelyt szüntet meg: 

 
4.) a közszolgálati jogviszonyok megszüntetésével jelentkezı kifizetések forrását a 2007. évi 
költségvetési rendeletében biztosítja, figyelembe kívánja venni azt a központi költségvetési 
hozzájárulást, amely a döntésekhez kapcsolódó jogszabályi kötelezettségek teljesítéséhez ill. a 
Prémium Évek Programról szóló törvény szerinti kifizetések teljesítéséhez igényelhetı 
 
5.) nyilatkozik arról, hogy az önkormányzat költségvetési szerveinél a meglévı üres   
álláshelyeken, az elıreláthatólag megüresedı álláshelyeken vagy a tervezett új álláshelyeken, 
illetve szervezeti változás, feladatátadás következtében az önkormányzat fenntartói körén kívüli 
munkáltatónál az érintett munkavállaló – munkaviszonyban töltött ideje folyamatosságának 
megszakítása nélküli – foglalkoztatására nincs lehetıség.     

 
Határidı: 2007.január 31 
Felelıs: polgármester, intézményvezetı 

 
17. napirendi pont megtárgyalása 
17./ Elıterjesztés az önkormányzati intézményeket érintı 2007. évi létszámváltozásokról 
       Száma:14-41/2007. 
       (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
       Elıadó: Tóth András polgármester 
 
Tóth András 
Szóbeli kiegészítésem nincs, a Pénzügyi Bizottság és a Társadalmi Kapcsolatok Bizottásága 
elfogadásra javasolta. Kérdés, vélemény van-e? Ki az, aki elfogadja az 1. határozat-tervezetet? 
 
A képviselı-testület a határozat-tervezetet 13 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodással 
elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
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ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISEL İ-TESTÜLETÉNEK 
 

12/2007. (I. 25.) számú 
 

h a t á r o z a t a 
 

önkormányzati intézményeket érintı 2007. évi létszámcsökkentésekrıl  
 
A KÉPVISEL İ-TESTÜLET 
 
1.) az intézményi feladatellátás hatékonyabb és racionálisabb átszervezésével, az önkormányzati 
fenntartásban mőködı önálló és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerveknél - az ide 
vonatkozó hatályos munkaügyi jogszabályokban meghatározott határidık figyelembe vételével 
megállapított határnappal - a közalkalmazotti és köztisztviselıi valamint a munkatörvénykönyv 
hatálya alá tartozó álláshelyeket az alábbiak szerint szünteti meg: 

 
a) 2007. január 31. napjával a Városi Könyvtár és Mővelıdési Központtól          1 álláshelyet  
b) 2007. február 01. napjával a - „Játékvár” Bölcsıdétıl                                       1 álláshelyet 
c) 2007. március 31. napjától a Családsegítı Szolgálat                                          5 álláshelyet 
d) 2007. július 01. napjától az Általános és Mővészeti Iskola                              15 álláshelyet 
e) 2007. augusztus 31. napjától a BZSE Gimnázium és Szakképzı Iskola            5 álláshelyet 

 
2.) a közszolgálati jogviszonyok megszüntetésével jelentkezı kifizetések forrását a 2007. évi 
költségvetési rendeletében biztosítja, figyelembe kívánja venni azt a központi költségvetési 
hozzájárulást, amely a döntésekhez kapcsolódó jogszabályi kötelezettségek teljesítéséhez ill. a 
Prémium Évek Programról szóló törvény szerinti kifizetések teljesítéséhez igényelhetı 
 
3.) nyilatkozik arról, hogy az önkormányzat költségvetési szerveinél a meglévı üres  álláshelyeken, az 
elıreláthatólag megüresedı álláshelyeken vagy a tervezett új álláshelyeken, illetve szervezeti változás, 
feladatátadás következtében az önkormányzat fenntartói körén kívüli munkáltatónál az érintett 
munkavállaló – munkaviszonyban töltött ideje folyamatosságának megszakítása nélküli – 
foglalkoztatására nincs lehetıség.     
 

Határidı: folyamatos 
Felelıs: polgármester 

 
Tóth András 
Ki az, aki a 2. határozat-tervezetet elfogadja? 
 
A 15 igenszavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag elfogadta és az alábbi 
határozatot hozta: 

 
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISEL İ-TESTÜLETÉNEK 

 
13/2007. (I. 25.) számú 

 
h a t á r o z a t a 

 
önkormányzati intézményeket érintı 2007. évi létszámváltozásokról 

 
A KÉPVISEL İ-TESTÜLET 

 
1.) az intézményi feladatellátás hatékonyabb és racionálisabb átszervezésével, az önkormányzati 
fenntartásban mőködı önálló és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerveknél bıvülı 
egyes feladatok ellátásának biztosítása okán, a közalkalmazotti és köztisztviselıi valamint a 
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munkatörvénykönyv hatálya alá tartozó álláshelyeket, létszám átcsoportosításokat ill. 
létszámbıvítést az alábbiak szerint engedélyez:  
 

a) 2007. február 01. napjától, a Polgármesteri Hivatal részére 1 álláshelyet (fizikai 
foglalkozású) – az önkormányzati kézbesítés ellátatásával, költségmegtakarítás okán – 
engedélyez. 

 
b) 2007. július 01. napjával az Általános és Mővészeti Iskola intézményi vagyon                    

mőködtetése szakfeladaton lévı álláshelyeit 3 álláshellyel csökkenti – részben önálló 
gazdálkodóvá válása miatt - és a Polgármesteri  Hivatal részére engedélyezett 
köztisztviselıi álláshelyeket 3 álláshellyel bıvíti   

 
2.) a létszámváltozásokkal kapcsolatos költségvetési forrást a 2007. évi költségvetésében biztosítja. 

                   
 

Határidı: folyamatos 
Felelıs: polgármester 

 
Tóth András polgármester a 2007. január 25-ei nyilvános képviselı-testületi ülést 19 óra 38 
perckor berekeszti, a további napirendek megtárgyalását a holnapi napra (2007. január 26.)  
elnapolja.   
 
 
A képviselı-testület a nyilvános ülést a meghívóban megjelölt idıpontnak megfelelıen a 2007. 
január 26.-án 14 óra 35 perces kezdettel továbbfolytatja.  
 
Jelen voltak: Tóth András polgármester, Banka Attila, Buczkó Ágnes, Budai János, Elek  
                         László, Gyermánné Szabó Katalin, Juhász Istvánné, Kovács Sándor, Molnárné  
                         Mészáros Ágnes, Nagy József, Puhola Józsefné, Puskás László,  
                         Ricska Zsolt, Suhaj István, Szabóné Belme Ildikó, Szilágyi Antalné,  
                         Tóth János képviselık 
 
Tanácskozási joggal jelen volt: dr. Mátyás B. Szabolcs jegyzı, Dr. Szőcs Andrea mb. aljegyzı, 
Iványi Istvánné pénzügyi osztályvezetı, meghívott intézményvezetı 
 
Tóth András polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a megválasztott 18 fı 
képviselıbıl 15 fı jelen van, így a képviselı-testület határozatképes.  
 
Tóth András 
Folytatjuk az elfogadott napirendnek megfelelı 18. napirend megtárgyalását.  
 
18. napirendi pont megtárgyalása  
18./ Elıterjesztés „Újfehértói tanuszoda PPP -  konstrukció keretében történı megvalósítása”  
       tárgyú a Kbt. IV. fejezete szerinti hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos  
       közbeszerzési eljárás során beérkezett részvételi jelentkezések elbírálásáról 
        Száma:14-35/2007. 
       (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
        Elıadó: Tóth András polgármester 

Tóth András 

Szóbeli kiegészítésem nincs. Ki az, aki egyetért a határozat-tervezettel? 

A képviselı-testület a határozat-tervezetet 15 igenszavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
egyhangúlag elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
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  ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 

 
18/2007. (I. 26.) számú 

 
h a t á r o z a t a 

 
 „ Az Újfehértói tanuszoda PPP konstrukció keretében történı megvalósítása” tárgyú 

 a Kbt. IV. fejezete szerinti, hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos  közbeszerzési eljárás 
során beérkezett részvételi jelentkezések elbírálásáról 

 
 

A KÉPVISEL İ-TESTÜLET 
 
 
1./ megállapítja, hogy „az Újfehértói tanuszoda PPP konstrukció keretében történı 

megvalósítása” tárgyú a Kbt. IV. fejezete szerinti, hirdetmény közzétételével induló 
tárgyalásos közbeszerzési eljárás során beérkezett részvételi jelentkezések közül a Therma 
Kereskedelmi, Uszodatechnikai és Szolgáltató Kft. (4029 Debrecen, Kígyó u. 19.) részvételi 
jelentkezése; és a  KEREX Uszoda- és Szabadidıtechnika Kft. valamint  a KEREX Szerelı 
Kft. (1117 Budapest, Budafoki út 111-113) közös részvételi jelentkezése érvényes. 

 
Határidı: folyamatos 
Felelıs: polgármester 

19. napirendi pont megtárgyalása 
19./ Elıterjesztés „Újfehértói tanuszoda PPP-  konstrukció keretében történı megvalósítása”  
      tárgyú a Kbt. IV. fejezete szerinti hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos  
      közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásának jóváhagyásáról 
      Száma:14-36/2007. 
       (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
       Elıadó: Tóth András polgármester 

Tóth András 

Szóbeli kiegészítésem nincs. Ki az, aki egyetért a határozat-tervezettel? 

A képviselı-testület a határozat-tervezetet 15 igenszavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
egyhangúlag elfogadta és az alábbi határozatot hozta:: 

 
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISEL İ-TESTÜLETÉNEK 

 
19/2007. (I. 26.) számú 

 
h a t á r o z a t a 

 
 „Az Újfehértói tanuszoda PPP konstrukció keretében történı megvalósítása” tárgyú 

 a Kbt. IV. fejezete szerinti, hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos közbeszerzési eljárás 
ajánlati felhívásának jóváhagyásáról 

 
 

A KÉPVISEL İ-TESTÜLET 
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1./ „Az Újfehértói tanuszoda PPP konstrukció keretében történı megvalósítása” tárgyú a Kbt. IV. 
fejezete szerinti, hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos közbeszerzési eljárás 
ajánlattételi felhívását a határozat mellékletében foglaltak szerint jóváhagyja. 

 
Határidı: folyamatos 

Felelıs: jegyzı 
 

                     Melléklet a 19/2007. (I. 25. ) számú határozathoz 
 

Ajánlattételi felhívás 
 

ÚJFEHÉRTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZATA AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A 2003. ÉVI CXXIX.  

A KÖZBESZERZÉSEKRİL SZÓLÓ TÖRVÉNY (TOVÁBBIAKBAN : KBT.) 124.§.(2) BEKEZDÉSE 

B) PONTJA ALAPJÁN INDÍTOTT TÁRGYALÁSOS KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS ELJÁRÁSHOZ 
 
1.) Az ajánlatkérı neve, címe, telefon- és telefaxszáma  

Újfehértó Város Polgármesteri Hivatala (HU-4244, Szent István út 10., tel.: +36 (42) 290 000, 
fax.: +36 (42) 290 003) 

 
2.) A tárgyban közzétett részvételi felhívás és közzétételének napja 

A részvételi felhívás az Európai Unió Hivatalos Lapjában 2006. november 11-én 2006/S 215-
230884 számon jelent meg. 

 
3.a) A közbeszerzés tárgya  

Az ajánlatkérı – PPP konstrukció keretében – a jelen eljárásban kiválasztott befektetıvel 
szolgáltatási szerzıdést kíván kötni az Újfehértó Városi Önkormányzat tulajdonában levı, 4772/2 
helyrajzi számú, természetben 4244. Újfehértó, Debreceni út 30. 
földterület-ingatlanon az ajánlatkérı által kialakított követelményrendszernek megfelelı – a 
befektetı finanszírozásában általa megvalósított – 2 medencés újfehértói tanuszoda 
létesítményben a szolgáltatási szerzıdésben meghatározott idıtartam és idıszak alatti 
rendelkezésre tartási (bérleti) és használati szolgáltatások (épület üzemeltetési feladatok), 
hosszútávú (a szolgáltatás megkezdése napjától 180 hónapig tartó) teljesítésére. 

 
3.b) A dokumentációval kapcsolatos információk 

Az ajánlattételi dokumentáció megvásárlása az ajánlattétel érvényességének feltétele. A 
dokumentáció másra át nem ruházható. Közös ajánlattétel esetén elegendı a dokumentációt a 
konzorcium egy tagjának kiváltani. 

 
Beszerzésének határideje: 2007. 02. 23. napján 11:00 óra. Ára: 100 000,- Ft +áfa. 

A fizetés feltételei és módja: Az ajánlattételi dokumentáció árát az Újfehértó Városi 
Önkormányzatának Szabolcs Takarékszövetkezet, Újfehértói fiókjánál vezetett 68800013-
11039141 számú számlájára kell átutalni. A dokumentáció árának átutalással történı megfizetését 
a dokumentáció kiváltásakor a banki terhelési értesítı bemutatásával igazolni kell. 
A dokumentáció átvehetı személyesen a dokumentáció beszerzésének határidejéig munkanapokon 
9:00-14:00 óráig, az ajánlattételi határidı lejártának napján 9:00-11:00 óráig, illetıleg a Kbt. 54. § 
(4) bekezdésben foglaltaknak megfelelıen. 

 
A dokumentációt rendelkezésre bocsátó szervezet neve és címe: Winsdom Zrt., 1117 Budapest, 
Infopark sétány 1., I. épület, IV. emelet. Titkárság 

 
4. a) Az ajánlattételi határidı  

2007. 02. 23. napján 11:00 óra 
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4.b) Az ajánlat benyújtásának címe 

Winsdom Zrt., 1117 Budapest, Infopark sétány 1., I. épület, IV. emelet. 
 
4.c) Az ajánlat(ok) felbontásának idıpontja és helye 

Idıpontja: 2007. 02. 23. napján 11:00 óra 
Helye: Winsdom Zrt., 1117 Budapest, Infopark sétány 1., I. épület, IV. emelet., Tárgyaló 

 
4.d) Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosultak 

A Kbt. 80. § (2) bekezdésében foglalt személyek. 
 
5. Az ajánlattétel nyelve (nyelvei) 

Magyar 
 
6. Részekre történı ajánlattétel, többváltozatú ajánlattétel: 

Részajánlatot, többváltozatú ajánlatot ajánlatkérı nem fogad el. 
 
7. A kizáró okokkal kapcsolatban az ajánlathoz csatolandó nyilatkozat  

Az ajánlathoz ajánlattevınek, valamint a közbeszerzés értékének 10 százalékát meghaladó 
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak cégszerően aláírt nyilatkozatot kell csatolni arról, 
hogy ajánlattevı vagy a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe 
venni kívánt alvállalkozó esetében a részvételi jelentkezések benyújtása óta nem következett be 
olyan változás, melynek alapján esetükben a Kbt. 60. § (1) bekezdésében, a 61. § (1) bekezdés a)-
c) pontjában, valamint a 61. § (2) bekezdésben felsorolt kizáró okok fennállnak.  

 
8. Hiánypótlás lehetısége vagy annak kizárása 

Ajánlatkérı hiánypótlási lehetıséget a benyújtandó összes nyilatkozat, dokumentum körében 
biztosít. 

 
9. Az ajánlatok bírálati szempontjai 

A legalacsonyabb összegő ellenszolgáltatás. 
 
10. a) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérı által elıírt alapvetı szabályai 

Az ajánlatkérı – az üzleti titokra tekintettel – az ajánlattevıkkel külön-külön tárgyal a teljesítés 
módjáról, a szerzıdéses feltételekrıl. A tárgyaláson ajánlattevıt nevében nyilatkozattételre és 
kötelezettségvállalásra jogosult személynek kell képviselnie. A tárgyalásokról jegyzıkönyv 
készül, amelyet az ajánlattevı is aláír az egyes tárgyalási fordulók befejezésekor. Az elsı 
tárgyalási forduló eredményétıl függıen kerül sor további tárgyalási fordulóra; az egyes fordulók 
között megadva a tárgyalás szempontjait és az ajánlattételt befolyásoló új információkat. Az utolsó 
tárgyalás végén ajánlati kötöttség jön létre. 
 

10.b) Az elsı tárgyalás idıpontja 

Idıpontja: 2006. 03. 08. napján 11:00 óra 
Helye: Winsdom Zrt., 1117 Budapest, Infopark sétány 1., I. épület, IV. emelet. 
Az ajánlatkérı az elsı tárgyalási nap idıbeosztását, valamint a tárgyalási sorrendet az ajánlatok 
bontásakor hirdeti ki, de errıl a részvételre jelentkezıket írásban is értesíti. 

11. Az eredményhirdetés idıpontja és helye:  
Idıpontja: A tárgyalások lezárását követı naptól számított 15. munkanapon 11:00 órakor. 
Helye: Winsdom Zrt., 1117 Budapest, Infopark sétány 1., I. épület, IV. emelet., Tárgyaló 

 
12. A szerzıdéskötés tervezett idıpontja 

Az eredményhirdetést követı elsı naptól számított 30. napon 11:00 óra, ha ez a nap nem 
munkanap, akkor az ezt követı elsı munkanapon 11:00 órakor. 
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13. Az ajánlati kötöttség: 

A tárgyalás eredményeként kialakult végleges ajánlatára ajánlattevınek ajánlati kötöttséget kell 
vállalnia, amely a végleges ajánlat megtételétıl kezdıdik és az eredményhirdetéstıl számított 30 
napig tart. 

 
14. Egyéb információk 

a) Az ajánlatokat az ajánlattételi dokumentációban leírtaknak megfelelıen kell benyújtani. 
 
b) Az ajánlatkérı a megalapozott ajánlattétel érdekében, elızetes telefonon történt egyeztetés 

után helyszíni szemlét biztosít. Az Ajánlattevık a helyszínen tapasztaltak alapján, a 
kiegészítı információ kérés keretében, írásban tehetik fel kérdéseiket, melyre az 
Ajánlatkérı írásban adja meg válaszát. 

 
c) Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerülı összes költség az 

ajánlattevıt terheli. 
 
d) A tárgyalás eredményeként kialakult végleges ajánlatára ajánlattevınek ajánlati 

kötöttséget kell vállalnia, amely a végleges ajánlat megtételétıl kezdıdik és az 
eredményhirdetéstıl számított 30 napig tart. A végleges ajánlat részeként a Kbt. 127. § (3) 
bekezdésében foglalt esetre vonatkozóan ajánlattevı 1.000.000 forint összegő ajánlati 
biztosítékot köteles szolgáltatni a Kbt. 59. § (2) bekezdése szerint. Befizetés esetén a 
biztosíték összegét az ajánlatkérı Szabolcs Takarékszövetkezet, Újfehértói fiókjánál 
vezetett 68800013-11039141 számú számlájára kell átutalni. Az ajánlati biztosítékot az 
utolsó tárgyalás lezárását követı 2 munkanapon belül kell az ajánlatkérı rendelkezésére 
bocsátani. Ennek vállalásásra vonatkozóan az Ajánlattevınek az ajánlatában kifejezetten 
nyilatkoznia kell. 

 
e) Az ajánlatkérı a nyertes ajánlattevı visszalépése esetén az azt követı legkedvezıbb 

ajánlattevıvel köt szerzıdést, ha az eredményhirdetéskor megnevezte. 
 

f) A jelen ajánlati felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Kbt. elıírásai 
szerint kell eljárni. 

 
g) Az ajánlattevınek ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 72. §-ban foglaltakra. 

 
15. Az ajánlattételi felhívás megküldésének napja: 2007. február 05. 

20. napirendi pont megtárgyalása 
20./ Elıterjesztés „Önkormányzati lap nyomtatott kiadásának az elıkészítése, nyomdai  
       elıállítása, terjesztése” tárgyú egyszerő közbeszerzési eljárás során beérkezett ajánlatok  
       elbírálásáról 
       Száma:14-37/2007. 
       (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
        Elıadó: Tóth András polgármester 

Tóth András 

Kezdeményezem a Bíráló Bizottság javaslata alapján,hogy elsı helyezettként az R-port Kft, 
másodikként  a NYÍRPRINT Kft. ajánlatát fogadjuk el. Kérdés, vélemény van-e? A vitát lezárom.   

Ki az, aki elfogadja a határozat-tervezet? 

A képviselı-testület a határozat-tervezetet 10 igenszavazattal, 1 ellenszavazattal, 4 tartózkodással 
elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
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ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISEL İ-TESTÜLETÉNEK 

 
20/2007. (I. 26.) számú 

 
h a t á r o z a t a 

 
„Önkormányzati lap nyomtatott kiadásának az elıkészítése, nyomdai elıállítása, valamint terjesztése”  

tárgyú egyszerő közbeszerzési eljárás során beérkezett ajánlatok elbírálásáról 
 

A KÉPVISEL İ-TESTÜLET 
 
1./  az „Önkormányzati lap nyomtatott kiadásának az elıkészítése, nyomdai elıállítása, valamint 

terjesztése” tárgyú egyszerő közbeszerzési eljárás során adott ajánlatokból a legalacsonyabb 
összegő ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlatként az R-port Informatika Kft . (4244 
Újfehértó, Bartók Béla u. 8.) ajánlatát fogadja el nettó 226.000.-Ft + 20 % Áfa/lapszám 
ajánlati áron. 
 

2./ második helyezettként a Nyír-Print Kft.-t (4244 Újfehértó, Radnóti M. u. 2.) hirdeti   
            ki 245.760.- Ft + 20 % Áfa/lapszám ajánlati áron.  

 
Határidı: folyamatos 
Felelıs: polgármester 

 

21. napirendi pont megtárgyalása 
21./ Elıterjesztés az óvodai elıjegyzés és az általános iskolai beíratás idıpontjának 
       meghatározására   
       Száma:14-5/2007. 
       (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
       Elıadó: Juhász Istvánné alpolgármester 

Tóth András 

Egy elírás van a határozat-tervezetben, helyesen a  2007-2008. évi beiratkozásról van szó. Kérdés, 
észrevétel, vélemény van-e a napirendi ponttal kapcsolatban? Az elhangzott pontosítással, ki az, aki 
elfogadja? 

A képviselı-testület a határozat-tervezete 15 igenszavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
egyhangúlag  elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

 
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISEL İ-TESTÜLETÉNEK 

 
21/2007. (I. 26.) számú 

 
h a t á r o z a t a 

 
az óvodai elıjegyzés és az általános iskolai beíratás idıpontjának meghatározásáról   

 
A KÉPVISEL İ-TESTÜLET  
 
1. a  2007/2008-as tanévre történı általános iskolai beíratás és a 2007/2008-as nevelési évre szóló 
óvodai elıjegyzés idıpontját  
 

         2007. április 16-tól 2007. április 18–ig  határozza meg,   
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2. utasítja az általános iskola igazgatónıjét és az óvodavezetıt, hogy a beíratás (elıjegyzés) idıpontját 
a fentiek szerint tegyék közzé, és végezzék el a beíratás, illetve elıjegyzés elıkészítését.  
 
                                                                                     Határidı: azonnal és 2007. április 18. 
                                                                                     Felelıs: polgármester  
                                             intézményvezetık 

Puskás László megérkezett az ülésterembe, így a képviselı-testület létszáma 16 fıre változott. 

22. napirendi pont megtárgyalása 
22./ Elıterjesztés a 2007/2008. tanévben induló óvodai csoportok, elsı osztályok és 
       középiskolai kezdı évfolyamok számának meghatározására  
       Száma:14-4/2007. 
       (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
       Elıadó: Juhász Istvánné alpolgármester 

Juhász Istvánné 

A Társadalmi Kapcsolatok Bizottsági ülésén is elhangzott már, hogy pontosításra szorul az  
elıterjesztés szövegében, hogy nem 24 napközis csoport mőködik, hanem 18 csoport a helyes. 

 

 

Tóth András 

Ha nincs kérdés, vélemény a napirendi pont vitáját lezárom. Ki az, aki elfogadja a határozati 
javaslatot? 

A képviselı-testület a határozat-tervezetet 16 igenszavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
egyhangúlag elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

 
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISEL İ-TESTÜLETÉNEK 

 
22/2007. (I. 26.) számú 

 
h a t á r o z a t a 

 
a 2007/2008. tanévben induló óvodai csoportok, elsı osztályok középiskolai kezdı osztályok 

számának meghatározásáról 
 
 

A KÉPVISEL İ-TESTÜLET 
 
a 2007/2008. tanévben 

-    18 óvodai csoport 
-  7 általános iskolai elsı osztály 
- 18 napközis csoport 
- 24 fı kollégiumi ellátás 
-   3 középiskolai kezdı osztály indítását engedélyezi 

      
 
                                                           Határidı: 2007. április 16. és 2007. szeptember 01. 
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     Felelıs: alpolgármester, intézményvezetık 

23. napirendi pont megtárgyalása 
23./ Elıterjesztés a települési szilárdhulladékkal kapcsolatos kötelezı helyi közszolgáltatási  
       feladatok ellátása tárgyában 2001. február 24-.én létrejött közszolgáltatási szerzıdés  
       megszőntetésérıl 
       Száma:14-17/2007. 
       (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
       Elıadó: Tóth András polgármester 

Tóth András 

Szóbeli kiegészítésem nincs, az Ügyrendi Bizottság egyhangúlag támogatta. Kérdés, észrevétel, 
vélemény van-e? 

Június 30-ával kerül megszüntetésre. Egy új rendszer új rendelet, szerint fogjuk tárgyalni a februári 
ülésen. Javaslatot teszek arra majd, hogy a szociális kompenzációt vegyük ki, és a   ténylegesen 
keletkezett díj mértéke igazodjon a fizetéshez.  

Tóth János megérkezett az ülésterembe, így a képviselı-testület létszáma 17 fıre változott.  

Gyerménné Szabó Katalin 

Ez jó koncepció, a város igénye szerint a szemétmennyisége után fizessünk díjat. Ez mivel az 
újrahasznosítás, ezért az Uniós elvárásnak is megfelel. 

Tóth András 

A napirendi pont vitáját lezárom. Ki az, aki a határozat-tervezetet elfogadja? 

A képviselı-testület a határozat-tervezetet 16 igenszavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással 
elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

 
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISEL İ-TESTÜLETÉNEK 

 
23/2007. (I. 26.) számú 

 
h a t á r o z a t a 

 
a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelezetı helyi közszolgáltatási feladatok ellátása 

tárgyában 2001. február 24.-én létrejött közszolgáltatási szerzıdés megszőntetésérıl 
 
A KÉPVISEL İ-TESTÜLET 
 
1./ az Újfehértó Városüzemeltetési KHT-val (4244. Újfehértó, Bartók B. u. 7.) a települési szilárd 
hulladékkal kapcsolatos kötelezetı helyi közszolgáltatási feladatok ellátása tárgyában 2001. február 
24.-én megkötött közszolgáltatási szerzıdést 2007. június 30. napjával közös megegyezéssel 
megszünteti. 

2./ felhatalmazza a polgármestert, hogy a mellékelt megállapodást az önkormányzat képviseletében 
írja alá. 

      Felelıs: polgármester 
      Határidı: azonnal 
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MEGÁLLAPODÁS   
KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZ İDÉS 

 MEGSZÜNTETÉSÉRİL 
 
 
mely létrejött egyrészrıl Újfehértó Város Önkormányzata (4244. Újfehértó, Szent I. u. 10., 
adószám:……….. ) képviseletében Tóth András polgármester  
 
másrészrıl Újfehértó Városüzemeltetési KHT. (4244. Újfehértó, Bartók Béla u. 7., Cg.: 
……………….., adószám: ………………… képviseletében Mészáros Imre ügyvezetı között az 
alábbi feltételekkel: 
 
1. / A felek egybehangzó kijelentéssel megállapodnak abban, hogy a közöttük fennálló 2001. február 
24.-én 10 évre (2011. február 24.-ig) létrejött  települési szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelezetı 
helyi közszolgáltatási feladatok ellátásáról szóló  közszolgáltatási szerzıdést (továbbiakban: 
közszolgáltatási szerzıdés) 2007. június 30. napjával közös megegyezéssel  megszüntetik. 
 
2./ A felek kijelentik, hogy a közszolgáltatási szerzıdésben meghatározott kötelezettségeiket 2007. 
június 30. napjáig a közszolgáltatási szerzıdésben foglaltaknak megfelelıen teljesítik. 
 
3./ A felek egybehangzóan kijelentik, hogy a közszolgáltatási szerzıdésbıl eredıen – a jelen 
megállapodás 2. pontjában szabályozottakon túlmenıen - egymással szemben semmilyen követelésük 
nincs. 
 
A felek jelen megállapodást, mint akaratukkal mindenben megegyezıt helybenhagyóan aláírják. 
 
Újfehértó, 2007. …… 
 
Tóth András         Mészáros Imre 
polgármester                   KHT ügyvezetı 

24. napirendi pont megtárgyalása 
24./ Elıterjesztés az Újfehértó Városüzemeltetési KHT 2007. évi üzleti tervének  
       jóváhagyására 
       Száma:14-42/2007. 
      (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
       Elıadó: Tóth András polgármester 
 
Tóth András 
Szóbeli kiegészítésem nincs. Az elıterjesztést és a határozati javaslatot tegnapi nappal megkapták a 
támogatási szerzıdéssel együtt. Ebben javasolom általános támogatásként 84.000.000.-Ft-ot javasolok. 
A Pénzügyi Bizottság egyhangúlag támogatta. Kérdés, észrevétel, vélemény van-e a napirendi ponttal 
kapcsolatban? 

Tóth János 

Ezt a 84 millió forint plusz támogatást mire kapja? 

Tóth András 

Tudható, de nem célszerő ezt leírni. Az adóhatósági megközelítés miatt nem írható le. Az APEH ÁFA-
sított tételnek értékelné és ez nem lenne célszerő. A napirendi pont vitáját lezárom. Ki az, aki 
elfogadja a határozat-tervezetet? 
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A képviselı-testület a határozat-tervezetet 17 igenszavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
egyhangúlag elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

 
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISEL İ-TESTÜLETÉNEK 

 
24/2007. (I. 26.) számú 

 
h a t á r o z a t a 

 
Újfehértó Városüzemeltetési Kht. 2007. évi üzleti tervének jóváhagyására 

 
A KÉPVISEL İ-TESTÜLET  
 

1. Újfehértó Városüzemeltetési Kht 2007. évi üzleti tervét a mellékelt tartalommal jóváhagyja. 
 
2. Újfehértó Városüzemeltetési KHT tevékenységének támogatásra 2007. évre 84 millió forint 

önkormányzati támogatást biztosít a mellékelt támogatási szerzıdés alapján. 
 

3. felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerzıdés aláírására.  
 

Határidı: folyamatos 
Felelıs: KHT ügyvezetıje 

polgármester 
 
 
 
 

TÁMOGATÁSI SZERZ İDÉS 
 

amely létrejött egyrészrıl Újfehértó Városüzemeltetési Kht. Újfehértó, Bartók Béla u. 7., 
képviseletében Mészáros Imre, Kht. ügyvezetıje, mint támogatott, valamint Újfehértó város 
Önkormányzat, mint alapító és támogató nevében Tóth András polgármester között az alábbi 
feltétekkel: 
 

1. A támogatás bonyolításában részvevı Képviselı-testület tárgyában hozott 24/2007. (I. 25.) 
számú határozat döntésének megfelelıen 2007. évre, bruttó 84.000.000.-Ft, azaz: 
nyolcvannégymillió forint összegő vissza nem térítendı (mőködési célú) támogatást folyósít.  

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

3. A Támogatott a támogatás összegét kizárólag a támogatott alapító okiratában meghatározott 
közhasznú tevékenységeinek ellátására 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. A 3. pontban foglalt támogatási cél meghiúsulása esetén Támogatott köteles a Támogató 
Képviselı-testületet 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 támogatási összegének részbeni felhasználása esetén fennmaradó összeget, 
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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 fizetni. 

8. A támogatottak  a szerzıdés teljesítésérıl a felhasználást követı 15 napon belül, de legkésıbb 
a felhasználás évét követı január 15. napjáig kötelesek elszámolást készíteni és 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.  

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 felhasználáshoz köteles az  ellenırzéshez szükséges adatokat, 
dokumentumokat az ellenırzést végzı rendelkezésére bocsátatni. A támogatás összegének 
felhasználását az Állami Számvevıszék és a Kormányzati Ellenırzési Hivatal is jogosult 
vizsgálni.  

11. A Támogatott – a támogatási cél részbeni, vagy teljes megváltoztatása 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. 
Szabályit 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: 
- a támogatott alapító okiratában meghatározott közhasznú tevékenységeinek ellátásra 

                  b) A támogatás összegének ütemezése: 
                       - Havonként 12 egyenlı részletben 
          

16. Felek az elszámolás idıpontját: 
a.) a támogatott képviselı-testület elıtti beszámoltatásában,  
b.) Szakmai és Pénzügyi Beszámoló készítésében határozzák meg. 
 

17. Jelen Támogatási Szerzıdést a felek elolvasás és értelmezés után helybenhagyólag  
      aláírták.  
 
 
Ú j f e h é r t ó, 2007.   ..….. hó ……nap 
 
……………………………..                 ………………………….. 
           Tóth András                               Mészáros Imre  
           polgármester           Támogatott képviselıje                                                              
      Támogató      
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25. napirendi pont megtárgyalása  
25./ Beszámoló az Újfehértói Városüzemeltetési KHT 2006. évi tevékenységérıl 
       Száma:14-43/2007. 
       (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
       Elıadó: Kovács Sándor alpolgármester 
 
Tóth András 

A KHT ügyvezetıje kéri, hogy zárt ülés keretében történjen a tárgyalás, de ez a vita menetében 
kiderülhet, hogy igényli e- vagy nem. Amennyiben igen, akkor zárt ülést rendelek el. A Pénzügyi 
Bizottság tárgyalta a beszámolót elfogadásra javasolta. 

Kérdés, vélemény van-e? A napirendi pont vitáját lezárom. Ki az, aki a határozat-tervezetet elfogadja? 

A képviselı-testület a határozat-tervezetet 17 igenszavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
egyhangúlag elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

 
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISEL İ-TESTÜLETÉNEK 

 
25/2007. (I. 26.) számú 

 
h a t á r o z a t a 

 
Újfehértó Városüzemeltetési Kht. 2006. évben elvégzett munkáiról szóló beszámoló elfogadásáról 

 
A KÉPVISEL İ-TESTÜLET  
 
Újfehértó Városüzemeltetési Kht. 2006. évben elvégzett munkáiról szóló beszámolót a mellékelt 
tartalommal jóváhagyja. 
 

Határid ı: folyamatos 
Felelıs: KHT ügyvezetıje 

       polgármester 

26. napirendi pont megtárgyalása 
26./ Elıterjesztés Újfehértó Városüzemeltetési KHT Alapító Okiratának módosításáról 
       Száma:14-27/2007. 
       (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
        Elıadó: Tóth András polgármester 

Tóth András 

Egy javaslatom van ez elıterjesztéshez, a 6. oldalon ott, ahol az alapítói jogokat a mindenkori 
polgármester gyakorolja, ezt kérem, hogy kerüljön ki a szövegbıl. Kérdés, vélemény van-e? A 
napirendi pont vitáját lezárom.  

Ki az, aki a elfogadja a határozat-tervezetet elfogadja?  

A képviselı-testület a határozat-tervezetet 17 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
egyhangúlag elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
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ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISEL İ-TESTÜLETÉNEK 
 

26/2007. (I. 26.) számú 
 

h a t á r o z a t a 
 

Újfehértó Városüzemeltetési KHT Alapító okirata módosításáról és a KHT mőködésével 
kapcsolatos egyéb döntésekrıl 

 
A KÉPVISEL İ-TESTÜLET 
 
1./ jelen határozat kihirdetésének napjával, visszavonja a 155/2006. (XI.02.) VKT sz. határozatának 
5.ponját, és ezzel egyidejőleg a határozat melléklete szerint fogadja el  Újfehértó Városüzemeltetési 
KHT Alapító Okiratának módosítását. 
 
2./ Megbízza az ügyvezetıt, hogy ezen határozat  melléklete szerinti módosításokat az Alapító 
okiraton vezesse át, és azt egységes szerkezetbe foglalva nyújtsa be törvényes határidın belül a 
cégbíróság felé, bejegyzés végett. 
 
     Határidı: azonnal 
     Felelıs: polgármester 
 
Záradék: 
A fenti 26/2007. (I. 26.) számú határozat 1./ pontjában foglaltakat akként értelmezzük – és a határozat 
elfogadása során a Képviselı-Testület is eszerint értelmezte -, hogy a 155/2006. (XI. 02.) VKT sz. 
határozatának 5. pontját a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság, mint Cégbíróság Cg. 15-14-
000089/47 számú végzésében foglaltakra figyelemmel került módosításra a mellékletet képezı 
Újfehértó Városüzemeltetési KHT Alapító Okirat módosításának  I. 9., I. 10., III. 2., III. 4., IV. 4.1., 
IV. 4.3., IV.4.4., V. 1. és V. 6. pontjainak módosításával, továbbá a fenti 26/2007. (I. 26.) számú 
határozattal a fenti KHT Alapító Okirata kiegészítésre és így módosításra került az Alapító Okirat I.2. 
pontját érintıen.  
 

Melléklet 26/2007. (I. 26.) sz. határozathoz 

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁS 
 
 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság, mint Cégbíróság által Cg. 15-14-000089 sz. alatt 
bejegyzett Újfehértó Városüzemeltetési Kommunális, és Szociális Szolgáltató Közhasznú Társaság 
Alapító Okiratát a társaság alulírott alapítója Újfehértó Város Képviselı-testületének 26/2007. (I. 26.) 
számú határozata alapján a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság mint Cégbíróság Cg. 15-14-
000089/47. számú végzésében foglaltakra figyelemmel az alábbiak szerint módosítja 2007. február 
01.ei hatállyal.  
 
1./ Az Alapító Okirat I. 2. c. pontja „ A Közhasznú társaság székhelye, telephelye:” az alábbiak 
szerint módosul:  

b.) A társaság telephelyei: 
  4244, Újfehértó külterület 0551/94 hrsz. 

 4244, Újfehértó Kodály Z. u.1 
 4244, Újfehértó Kökény u. 22.,Széchenyi út 5 
 4244, Újfehértó Debreceni út 204. 
 4244, Újfehértó Árvácska út 2. 
 4244 Újfehértó, Széchenyi u 5 
 4244 Újfehértó, Bocskai u 2 
 4244 Újfehértó, Debreceni u 206. 
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 4244 Újfehértó, Eötvös u. 25. 
 4244 Újfehértó, Kodály Z. u. 39 
 4244 Újfehértó, Bartók B. u. 5. 
 

2./ Az Alapító Okirat I. 9. pontja „A Közhasznú társaság ügyvezetıje:” az alábbiak szerint 
módosul:  
 
9. A Közhasznú társaság ügyvezetıje: 
 
Mészáros Imre (anyja neve: Barna Erzsébet, lakcíme: 4232 Geszteréd, Kossuth u. 110.) 
 
Az ügyvezetı a megbízást elfogadja, egyben kijelenti, hogy vele szemben a 2006. évi IV.  törvényben 
foglalt kizáró körülmények nem állnak fenn. 
 
3./ Az Alapító Okirat I. 10. pontja „A Közhasznú Társaság Felügyelı Bizottságának tagjai:” az 
alábbiak szerint módosul:  
 
10. A Közhasznú Társaság Felügyelı Bizottságának tagjai: 
 
Dr Bacsu Attila (an.: Jánvári Elvira, lakcíme: 4244 Újfehértó, Debreceni út 37.) 
Buczkó József  (an.: Nagy Margit, lakcíme: 4080 Hajdúnánás, Magyar u. 90.) 
Leveleki József (an.: Kiss Zsófia, lakcíme: 4244 Újfehértó, Böszörményi út 118.) 
Nagyné Nagy Katalin (szül.: Nagy Katalin, an: Kovács Magdolna, lakcíme: 4244 Újfehértó, Rákóczi 
út 54.) 
Pál József Györgyné (szül.: Veres Anna Mária, an.: Mosolygó Mária, lakcíme 4244 Újfehértó, Szent 
István út 95.) 
Tamás László (an.: Nyíri Erzsébet, lakcíme: 4244 Újfehértó, Szent István út 102.) 
 
A Felügyelı Bizottság tagjai a megbízást elfogadják, egyben kijelentik, hogy velük szemben a 2006. 
évi IV. törvényben foglalt kizáró körülmények nem állnak fenn. 
 
4./ Az Alapító Okirat III. 2. pontja „A Közhasznú társaság gazdálkodása” az alábbiak szerint 
módosul:  
 
2.) A Közhasznú társaság gazdálkodása 

 
A Közhasznú társaság az alapító által jóváhagyott éves gazdálkodási terv alapján gazdálkodik. 
Az éves gazdálkodási idıszak a tárgyév január 1-tıl december 31-ig tart. 
Az alakulás évében a gazdálkodási idıszak a közhasznú társaság bejegyzésének idıpontjától 
1999. XII. 31-ig tart. 
 
A Közhasznú társaságnak tevékenységérıl évente, a forduló napon fennálló állapotnak 
megfelelı, a számvitelrıl szóló 2000. évi C. Törvény (a továbbiakban: számviteli törvény) 
szerinti beszámolót (mérleget és eredménykimutatást) kell készítenie. 

 
5./ Az Alapító Okirat III. 4. pontja „A nyereség felosztása” az alábbiak szerint módosul:  
 
4.) A nyereség felosztása 

 
A Közhasznú társaság közhasznú, - a helyi lakosság közös szükségleteinek kielégítését nyereség- 
és vagyonszerzési cél nélkül szolgáló - városüzemeltetési és kommunális tevékenységet végez. 
Mőködésének elsıdleges célja, hogy közremőködjön a helyi foglalkoztatás megoldásában, a 
szociális ellátásról való gondoskodásban, és az 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében 
meghatározott egyéb városüzemeltetési, és kommunális feladatok ellátásában, illetve a hátrányos 
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helyzető csoportok társadalmi esélyegyenlıségének, és a munkaerıpiacon hátrányos helyzető 
rétegek képzésének, foglalkoztatásának - nyereség és vagyonszerzési cél nélküli - elısegítésében. 
A Közhasznú társaság vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása 
érdekében, (azokat nem veszélyeztetve) végez. 
A társaság tevékenységébıl származó adózott eredmény csak a társaság közhasznú céljainak 
megvalósítása érdekében használható fel, emiatt az, - az 1959. évi IV. törvény 57. §. (1) 
bekezdésében és az 1997. évi CLVI. törvény 4. §. (l) bekezdés c.) pontjában és 14. §. (1) 
bekezdésében foglaltakra is tekintettel - nem osztható fel, és nem vonható el a közhasznú 
társaságtól. 

 
6./ Az Alapító Okirat IV. 4.1. pontja „Az alapító” az alábbiak szerint módosul:  
 
4.1. Az alapító 
 

Az alapító a Közhasznú társaság legfıbb döntéshozó szerve. 
 
Az alapító hatásköre: 
 
A 2006. évi IV. törvényben és az 1997. évi CLVI. törvényben rögzítetteken kívül az 

 alapító hatáskörébe tartozik különösen: 
 
- A Közhasznú társaság szervezeti és mőködési szabályzatának elfogadása 
- A Közhasznú társaság üzletpolitikájának, gazdasági stratégiájának és fejlesztési 
koncepciójának jóváhagyása, 
- Az éves gazdálkodási terv jóváhagyása 
- A számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása és az alapszabály keretei között az 
adózott eredmény felhasználásáról való döntés, 
- A tárgyévi tervezett eredményt meghaladó visszterhes forrás, (hitelfelvétel, kölcsön, 
tıkejuttatás, stb.) igénybevétele, illetve átadása 

 
Az alapító által hozott határozatokat a Határozatok Könyvébe kell bevezetni, amelyet az alapító 
képviselıje aláírásával hitelesít. 
A határozatok könyve tartalmazza az alapító döntésének tartalmát, idıpontját, hatályát. 
Ha az alapításkor még egyszemélyes társaság késıbb új tagokkal bıvül, a határozatok könyvének 
tartalmaznia kell majd a döntést támogatók, és ellenzık számarányát, és személyét is. 
A Határozatok Könyve nem selejtezhetı. 
Az alapító döntését az ügyvezetıvel, és az érintettekkel írásban kell közölni. 
 
Az alapító rendelkezhet úgy is, hogy döntését nyilvánosságra kell hozni. Ez esetben az alapítói döntés 
szövegét az alapító képviseletében eljáró polgármester aláírásával ellátva, Újfehértó Város 
Polgármesteri Hivatalának hirdetıtábláján - legalább 3 hét idıtartamra - kifüggesztve kell 
nyilvánosságra hozni. 
 
A közhasznú szervezetekrıl szóló 1997. évi CLVI. törvény 7. §-a szerinti véleményezési jog 
gyakorlása akként történik, hogy a tag képviselıje vagy a döntésre javaslatot tenni jogosult egyéb 
személy a döntésre  vonatkozó javaslatát az ügyvezetı útján írásban elıterjeszti a társaság Felügyelı 
Bizottsága részére, a Felügyelı Bizottság pedig az ügyvezetı útján a taggal írásban közli az 
elıterjesztéssel kapcsolatos véleményét. Az ügyvezetı az elıterjesztést a felügyelı bizottság írásos 
véleményével együtt eljuttatja a tagnak, az elıterjesztésrıl pedig a tag  Képviselı Testülete határozati 
formában alkot véleményt.   
 
Az éves beszámoló jóváhagyása akként történik, hogy az éves beszámolót az ügyvezetı eljuttatja a 
Felügyelı Bizottság és a könyvvizsgáló részére. Az éves beszámolóról a Felügyelı Bizottság írásos 
véleményt készít, a könyvvizsgáló pedig arról jelentést készít, melyeket az ügyvezetı az éves 
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beszámolóval együtt az alapító elé terjeszt, mely az elızıekben írtak szerint dönt az éves beszámoló 
elfogadásáról.  
 
7./ Az Alapító Okirat IV. 4.3. pontja „A Felügyelı Bizottság:” az alábbiak szerint módosul:  
 
4.3. A Felügyelı Bizottság: 
 
A Közhasznú társaság felügyeletét az alapító által kijelölt 6 tagú Felügyelı Bizottság látja el. 
A Felügyelı Bizottság tagjainak megbízatása 2006. november 6-tól 2010. október 31-ig tart. 
A Felügyelı Bizottság mőködési rendje: 
A Felügyelı Bizottság, akkor határozatképes, ha azon a tagok többsége, de legalább 4 fı jelen van. 
Döntéseit szótöbbséggel hozza.  
 
A Felügyelı bizottság hatásköre: 
- Ellenırzi a Közhasznú társaság mőködésének szabályszerőségét, az 1997. évi CLVI. törvény és 

egyéb vonatkozó jogszabályok elıírásai szerint. Ennek során a Közhasznú társaság ügyvezetıjétıl 
jelentést, a társaság munkavállalóitól pedig tájékoztatást, vagy felvilágosítást kérhet, a Közhasznú 
társaság könyveit, iratait megvizsgálhatja, szakértıvel megvizsgáltathatja. 

- Elızetesen megvizsgálja az alapító elé terjesztendı számviteli törvény szerinti beszámolót 
(mérleget és eredményt kimutatást) és valamennyi fontosabb jelentést. 

 
- Fontos ügyekben az alapító döntését kéri, ha az ügyvezetı azt elmulasztja, vagy ha a Közhasznú 

társaság érdeke ezt kívánja. 
 
A Felügyelı Bizottság mőködési rendje: 
 
- A Felügyelı Bizottság a saját ügyrendjét maga állapítja meg, amelyet a taggyőlés hagy jóvá 
 
- A Felügyelı Bizottság elnökét és tagjait az alapító bízza meg és hívja vissza, a Felügyelı 

Bizottság döntéseit az elnök képviseli az alapító elıtt és egyéb fórumokon, valamint az elnök 
vezeti a Felügyelı Bizottság üléseit. 

 
-   A Felügyelı Bizottság akkor határozatképes, ha azon a tagok többsége, de legalább 4 fı  jelen van. 
Döntéseit szótöbbséggel hozza. 
 
- Minden felügyelı bizottsági tagnak egy szavazata van. 
 
A Felügyelı Bizottság köteles az alapítót tájékoztatni, és alapítói döntését kérni, ha arról szerez 
tudomást, hogy 
 

a) a szervezet mőködése során olyan jogszabálysértés, vagy a szervezet érdekeit egyébként 
súlyosan sértı esemény (mulasztás) történt, amelynek megszőntetése vagy 
következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az alapító döntését teszi szükségessé. 
 

b) A vezetı tisztségviselık felelısségét megalapozó tény merül fel. 

 

Az intézkedésre jogosult vezetı szervet a felügyelı szerv indítványára - annak megtételétıl számított 
30 napon belül - össze kell hívni. E határidı eredménytelen eltelte esetén a vezetı szerv összehívására 
a felügyelı szerv is jogosult.  

 

Ha az alapító a törvényes mőködés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, 
a Felügyelı Bizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet. 
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A Felügyelı Bizottság tagjai a közhasznú társaságnak, a kötelezettségeik vétkes megszegésével 
okozott kárért a polgári jog szabályai szerint teljes kártérítési felelısséggel tartoznak. 

8./ Az Alapító Okirat IV. 4.4. pontja „A könyvvizsgáló:” az alábbiak szerint módosul:  
 
4.4. A könyvvizsgáló: 
 

A közhasznú társaságnál könyvvizsgáló mőködik. 
A társaság könyvvizsgálója: 
INTER REAL AUDIT RT 4400 Nyíregyháza, Bercsényi út 3., Könyvvizsgálói, kamarai 
nyilvántartási szám: 000656 
Ezen belül személyesen Szendrıi Jenı könyvvizsgáló (an: Szabó Katalin) 4555 Levelek, 
Táncsics u. 5.sz. alatti lakos, 
Könyvvizsgálói igazolvány száma: 000150 
 

A könyvvizsgáló megbízatása 2003. július 1-tıl 2008. június 30-ig tart. 
A könyvvizsgáló ellenırzi a Közhasznú társaság mőködését. 
 
A könyvvizsgáló, ha szükségesnek tartja, jogosult arra, hogy fontos ügyekben a közhasznú társaság 
alapítójához forduljon, és annak döntését kérje. 
 
9./ Az Alapító Okirat V. 1. pontja „Nyilvánosság” az alábbiak szerint módosul:  
 
1.) Nyilvánosság 
 
A Közhasznú társaság mőködése nyilvános, szolgáltatásai bárki által igénybe vehetık, beszámolóit a 
társaság ügyvezetıjének aláírásával ellátva, Újfehértó Város Polgármesteri Hivatalának 
hirdetıtábláján - legalább 3 hét idıtartamra - kifüggesztve közzé kell tenni.  
 
10./ Az Alapító Okirat V. 6. pontja „Egyéb rendelkezések:” az alábbiak szerint módosul:  
 
6.) Egyéb rendelkezések: 

 
A jelen alapító okiratban nem érintett, vagy nem teljes körően szabályozott kérdések 
vonatkozásában a „közhasznú szervezetekrıl" szóló 1997. évi CLVI törvény, a „gazdasági 
társaságokról" szóló 2006. évi IV. törvény vonatkozó rendelkezéseit, valamint az 1959. évi IV. 
törvény vonatkozó rendelkezéseit, és a mindenkor hatályos egyéb jogszabályok rendelkezéseit 
kell alkalmazni.  
 
Az egyszemélyes alapításra tekintettel, ahol az alapító okirat taggyőlést említ, azon az alapító 
döntését kell érteni. 
 
A Közhasznú társaság a cégbejegyzéssel jön létre. 

 
Az alapító Önkormányzat tudomással bír arról, hogy a Közhasznú társaságot az illetékes cégbíróságnál 
vezetett cégjegyzékbe kell jegyezni. 
 
Ezt az okiratot az alapító képviselıje elolvasás és értelmezés után helybenhagyólag aláírta. 
 
Ú j f e h é r t ó , 2007. .............................   
 

Újfehértó Város Önkormányzata alapító képviseletében: 
 
                       Tóth András 
                       polgármester 
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Készítette és ellenjegyezte Újfehértó, 2007. ................................: 
        Dr. Tóth Gyula 
        ügyvéd 

27. napirendi pont megtárgyalása 
27./ Elıterjesztés a megvásárlásra felajánlott ingatlanokról 
       Száma:14-10/2007. 
       (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
       Elıadó: Tóth András polgármester 

Tóth András 

Szóbeli kiegészítésem nincs. Kérdés, észrevétel, vélemény van-e? A napirendi pont vitáját lezárom. Ki 
az, aki elfogadja a határozat-tervezet? 

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 

 
27/2007. (I. 26.) számú 

 
h a t á r o z a t a 

 
Megvásárlásra felajánlott ingatlanokról 

 
A KÉPVISEL İ-TESTÜLET 
 

1. megköszöni az Orosz László által képviselt tulajdonosok gesztusát, hogy a tulajdonukban lévı 
értékes ingatlanokat közcélok megvalósítása érdekében elsıdlegesen Újfehértó Város 
Önkormányzatának ajánlják fel megvásárlásra. 

 
2. a város jelenlegi likviditási helyzetére és a nevezett ingatlanokkal kapcsolatos kiforrott 

elképzelések hiányára tekintettel az újfehértói 08/14., 08/12, 08/16., és 08/17 hrsz-ú 
ingatlanokat jelenleg nem kívánja megvásárolni az erre vonatkozó vételi ajánlatot nem fogadja 
el.  

 
     Határidı: azonnal 
     Felelıs: polgármester 

28. napirendi pont megtárgyalása 
28./ Elıterjesztés belterületi ingatlanokra vételi ajánlat megfogalmazásáról 
       Száma:14-18/2007. 
       (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
       Elıadó: Tóth András polgármester 
 
Tóth András 

Korábban elfogadtuk a szabályozási tervet, ezzel kapcsolatban kaptunk egy kérelmet annak idején, az 
akkori kérelmezı álláspontja szerint az ı tulajdonosi jogait korlátozza, az ingatlan megvásárlásra 
felajánlotta de ezt korábban elutasítottuk. Erre három évünk van, hogy ezt az ingatlant megvásároljuk, 
ezt követıen a kisajátítási eljárás kezdeményezhetünk. Ez akkor lehet értékes, hogy ha mind két 
szomszédos ingatlant megvásárolja az önkormányzat. Ezért javasolom, hogy ebben a formában 
fogadják el a határozat-tervezetet. A Pénzügyi Bizottság  egyhangúlag támogatta. Kérdés, vélemény 
van-e? Ki az, aki támogatja az határozat-tervezetet? 



 96

A képviselı-testület a határozat-tervezetet 17 igenszavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
egyhangúlag elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

 
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISEL İ-TESTÜLETÉNEK 

 
28/2007. (I. 26.) számú 

 
h a t á r o z a t a 

 
belterületi ingatlanokra vételi ajánlat megfogalmazásáról 

 
A KÉPVISEL İ-TESTÜLET  

 
1. vételi ajánlatot tesz Kranyik Andrásné 4244 Újfehértó, Váci Mihály út 128. szám alatti lakos 1/1 
tulajdonában lévı, 143/2 helyrajzi számú, 890 m2 nagyságú, a valóságban a 4244 Újfehértó, 
Böszörményi út 1. szám alatti ingatlan, tehermentes állapotban történı megvásárlására 4,8 millió Ft 
összegért. 
 
2. vételi ajánlatot tesz Nyíri Sándor és Nyíri Sándorné 4244 Újfehértó, Váci Mihály út 62. szám alatti 
lakos 1/2-1/2 tulajdonában lévı, 141 helyrajzi számú, 1228 m2 nagyságú, a valóságban a 4244 
Újfehértó, Eötvös J. út 32. szám alatt található ingatlanból, elızetes számítások szerint megközelítıleg 
588 m2 nagyságú terület tehermentes állapotban történı megvásárlására, 2 millió Ft összegért. 
A 141 helyrajzi számú ingatlan megosztásáról az Önkormányzat gondoskodik és a megosztással járó 
költségeket viseli. 
 
3. az 1. és 2. pontban megjelölt vételei ajánlatait azzal a feltétellel teszi meg, hogy az adásvételi 
szerzıdés aláírására kizárólag abban az esetben kerülhet sor, ha a vételi ajánlatokat 2007. február 28.-
ig mind a két ingatlan tulajdonosa(i) írásban elfogadja. 
 
4. az adásvételi szerzıdések létrejötte esetén az 1. és 2. pontban meghatározott ingatlanok vételárát, 
összesen 6,8 millió Ft.-ot a 2007. évi költségvetésben fejlesztésre elkülönített keret terhére biztosítja. 
 
5. amennyiben a 3. pontban meghatározott feltétel teljesül felhatalmazza a polgármestert az adásvételi 
szerzıdések aláírására. 
 

Határidı: folyamatos 
Felelıs: polgármester 

29. napirendi pont megtárgyalása 
29./ Elıterjesztés a külterületi önkormányzati tulajdonú ingatlanok mővelési ágának  
       megváltoztatásáról 
       Száma:14-11/2007. 
       (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
       Elıadó: Tóth András polgármester 

Tóth András 

A bizottsági szakban felmerült, hogy a mővelésbıl kivonás, a határozat-tervezetben, a 0551/30- és 
0551/100-as is kerüljön mővelési ág kivonásra. Az elıterjesztés szerint kívánom ezt a javaslatot 
fenntartani. A Pénzügyi Bizottság egyhangúlag támogatta. Kérdés, vélemény van-e? 

Gyermánné Szabó Katalin  

Ez a terület, amit átminısítünk, marad e az önkormányzatnak. Itt nagyon jó minıségő ivóvíz van.  
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Tóth András 

Itt a mővelésbıl kivonás a lényeg, ez önkormányzati terület marad most valamennyi ingatlan esetében.  

Elek László 

A mővelési ág változtatását jelentsük be, könnyebb eladni.  

Tóth András 

Ha jól értem az a javaslat, hogy a következı napirendi pont keretében, mint szántó jelöljük ki eladásra, 
ha erre nincs jelentkezı, akkor automatikusan kerüljenek ezek a területek mővelésbıl kivonás alá. 
Amellett, hogy el kell kezdeni a mővelésbıl való kivonást, el kell kezdeni feldarabolni. Azért kérem, 
hogy fontoljuk meg ezeknek a területeknek a beemelését ide. Javasolom ezt megvitatni. 

Szilágyi Antalné 

Hány telek kialakítása várható? 

Tóth András 

Kb. két telek.  

Kovács Sándor 

Ez indokolt-e? Ha egyszer ipari területe nincs a városnak, meg kellene tenni,  

Tóth András 

Javasolom, hogy most arról döntsünk, hogy ezt a két ingatlant, beemeljük a mővelésbıl való kivonás 
közé. 

Molnárné Mészáros Ágnes 

Nem kellene most ezt elherdálni, ha nem sürgıs. 

Tóth János 

Túl kell ezen lépni, meg kell hirdetni, így mint szántó, ha nem jelentkezik vevı, akkor próbáljuk 
másként. 

Puhola Józsefné 

Ezt az árat nem adja meg senki érte, szántóként kell meghirdetni. Ezt egy ıstermelı sem adja meg.  

Tóth András 

A napirendi pont vitáját lezárom. Azzal a módosítással, hogy a 0551/30 és a 0551/100–as hrszú- 
ingatlanok is kerüljön be a határozat-tervezetbe, ki az aki ezt a módosító javaslatot elfogadja? 

A képviselı-testület 10 igenszavazattal, 3 ellenszavazattal, 3 tartózkodással, 1 nem szavazattal 
elfogadta. 

Tóth András  

A kiegészített határozat-tervezetet ki az, aki elfogadja? 
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A képviselı-testület a határozat-tervezetet a kiegészítéssel együtt 12 igenszavazattal, 1 
ellenszavazattal, 4 tartózkodással elfogadta és az alábbi határozatot hozta:  

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISEL İ-TESTÜLETÉNEK 
 

29/2007. (I. 26.) számú 
 

h a t á r o z a t a 
 

Újfehértó külterület a 0551/95., 0551/30., 0551/100., és 0551/101.  helyrajzi számú ingatlanok 
mővelési ágának megváltoztatásáról, valamint a 0551/95 hrsz-ú ingatlant érintı telekalakításról 

 
A KÉPVISEL İ-TESTÜLET 
 

1. a 0551/95., 0551/30., 0551/100., és 0551/101. helyrajzi számú ingatlanok mővelésbıl történı 
kivonását és „kivett beépítetlen terület” mővelési ágra való megváltoztatást, továbbá a 0551/95 
hrsz. -ú ingatlant érintı telekalakítást kezdeményezi.  

 
2. felkéri a polgármestert, hogy a mővelési ág megváltoztatásához, valamint a telekalakításhoz 

szükséges intézkedések megtételérıl gondoskodjon.  
 

Határidı: folyamatos 
Felelıs: polgármester 

30. napirendi pont megtárgyalása 
30./ Elıterjesztés önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékesítésre történı kijelölésérıl és  
       minimális értékesítési áruk meghatározásáról 
       Száma:14-34/2007. 
       (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
       Elıadó: Tóth András polgármester 

Tóth András  

Az elıterjesztést elkészítettük, idıközben a folyamat haladt, és tegnap a módosított ingatlan 
meghatározást megkapták. A 2., 3. sorban feltüntetett ingatlanok esetében az elıbbi napirendi pont 
keretében döntöttünk. Nyilván szántóként tudjuk ezt értékesíteni, ha ezeket a területeket valaki elvitte. 
Kérdés, észrevétel, vélemény van-e? 

Elek László 

Nem lehet-e licitálás útján ezt meghirdetni? 

Tóth András 

Ezt a tegnapi napon szabályoztuk.  

Puhola Józsefné 

Mikor nyílik erre lehetıség? 

Tóth András 

Február 1-jén lép hatályba a rendelet. 

Gyermánné Szabó Katalin 

Korábban is javasoltam, hogy ezeket a szórványterületeket adjuk el. Javasolom, hogy adjuk el. 
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Molnárné Mészáros Ágnes 

Nem a Hortobágyi Nemzeti Park védelme alatt áll ez a legelı? 

Tóth Adrás 

Kiemelt védelem alatt áll. Minden beavatkozást korlátoznak. 

Elek László 

Mivel ez természetvédelmi terület, ennek az árát ak. 15 ezer legyen. 

Simon József 

Helyes a vagyonértékelés, igaz a szeméttelepnél soknak tartom a 0446/37 erdı területet 900 eFt-ként 
van megjelölve, ezt 200e FT-ként javasolom.  

Juhász Istvánné 

A  szántó területek eladását be kell tartani a földtörvényt.  

Puhala Józsefné 

Javaslom elfogadni azt, amit Simon József elmondott.  

Puskás László 

Ezt a gondot látom a Rigó úti ingatlan területnél ez is egy elhanyagolt terület, ezért javasolom, hogy 
1.000.000.-Ft legyen.  

Budai János 

A 0714/3-as területen úgy tudom, olvastam, hogy gyógyvizet találtak, ezzel vigyázzunk, ezen a 
területen volt a fürdı.  

Tóth András 

Ha van alatta gyógyvíz, akkor a magánszféra lépett volna már.  

Papp Ferenc 

Annak idején vásároltam az önkormányzatnak legelıterületet. Ha ezt most eladja, akkor nem lesz a 
városnak legelı terülte.  

Tóth András 

A napirendi pont vitáját lezárom, három módosító javaslat érkezett. Egyenként teszem fel szavazásra. 
Ki az, aki  a 0714/3-as helyrajzi számú területet  ak-ánként 15 e Ft összegben határozza meg.   

A képviselı-testület a módosítást 3 igenszavazattal, 13 ellenszavazattal, 1 tartózkodással nem 
támogatja. 

Ki az, aki a 0446/37 hrsz-ú erdı mővelési ágú ingatlan minimális nettó értékesítési árát 200.000.-Ft-
ban határozza meg, ezt elfogadja? 

A képviselı-testület a módosítást 14 igenszavazattal, 3 ellenszavazattal elfogadta. 
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Ki az, aki a harmadik módosító javaslatot, mely szerint a 4103/1 hrsz-ú Rigó úti ingatlan értékét 
1.000.000-Ft értékben elfogadja? 

A képviselı-testület a módosítást 14 igenszavazattal, 3 ellenszavazattal elfogadta. 

Ki az, aki a módosításokkal együtt elfogadja a határozat-tervezetet? 

A képviselı-testület a határozat-tervezetet 15 igenszavazattal, 1 ellenszavazattal, 1 tartózkodással 
elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

 
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISEL İ-TESTÜLETÉNEK 

 
30/2007. (I. 26.) számú 

 
h a t á r o z a t a 

 
önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékesítésre történı kijelölésérıl 

 
A KÉPVISEL İ-TESTÜLET  
 

1. a mellékletben meghatározott önkormányzati tulajdonú ingatlanokat 2007. február 01. 
napjával értékesítésre kijelöli.  

 
2. az értékesítésre kijelölt ingatlanok minimális nettó értékesítési árát a mellékletben foglaltak 

szerint állapítja meg.  
 

3. felkéri a polgármestert a nyilvános értékesítés lebonyolítására. 
 

Határidı: folyamatos 
Felelıs: polgármester 
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31. napirendi pont megtárgyalása 
31./ Elıterjesztés a központi orvosi ügyelet ellátására vonatkozó szerzıdések módosításáról 
       Száma:14-13/2007. 
       (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
       Elıadó: Tóth András polgármester 

Tóth András 

A korábbi testületi ülésen határozatban nem volt elfogadva az, hogy a gyerekorvosok szeretnék a havi 
elszámolást, amennyiben a képviselı-testület elfogadja és kapok felhatalmazást arra,  hogy aláírjam, 
akkor akik ezt választják havi elszámolással fognak élni, és lesznek akik a decemberi döntésnek 
megfelelıen számolnak el. Az Ügyrendi Bizottság egyhangúlag támogatta. Kérdés, észrevétel, 
vélemény van-e? Ki az, ki a határozat-tervezetet elfogadja? 

A képviselı-testület a határozat-tervezetet 17 igenszavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
egyhangúlag elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

 
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISEL İ-TESTÜLETÉNEK 

 
31/2007. (I. 26.) számú 

 
h a t á r o z a t a 

 
Központi orvosi ügyelet ellátására vonatkozó szerzıdések módosításáról 

 
A KÉPVISEL İ-TESTÜLET 
 
1. A háziorvosi és gyermekorvosi központi orvosi ügyelet ellátásában való részvételének tárgyában, a 
182/2006. (XII.14.) számú határozattal jóváhagyott, 2006. december 29.-én keletkezett szerzıdések 
módosítását a melléklet alapján elfogadja. 
 
2. Felhatalmazza a polgármestert, hogy az Önkormányzat nevében a szerzıdésmódosítást írja alá.  
 

Határidı: azonnal 
Felelıs: polgármester 

 

Gyermekorvosi ill. háziorvosi központi orvosi ügyelet ellátásában való részvételrıl szóló 182/2006. 
(XII.14.) számú határozattal jóváhagyott szerzıdés módosítás  

 
 
mely létrejött egyrészrıl Újfehértó Város Önkormányzata (képviseletében Tóth András polgármester) 
Újfehértó, Szent István u. 10. mint megbízó (továbbiakban megbízó), másrészrıl 
……………………………………………vállalkozó orvos, mint megbízott (továbbiakban megbízott) 
között, a 2006. december 29.-én a központi orvosi ügyelet ellátásában való részvételre megkötött, 
182/2006. (XII.14.) számú határozattal jóváhagyott szerzıdés módosítása tárgyában. 
 
1. a felek rögzítik, hogy 2006. december 29. napján egymással a gyermekorvosi ill. háziorvosi 
központi orvosi ügyelet ellátásában való részvételére szerzıdést kötöttek. 
 
2. …………… számú alapszerzıdés 2. számú mellékletének 5. pontjának utolsó mondata az 
alábbiak szerint módosul 2007.  január 01. napjától:  
 
„Az ügyeleti szolgálat ellátásáért vállalkozó háziorvost és általa biztosított egészségügyi szakdolgozót 
együtt 12 órás ügyelet után bruttó 30.000.- Ft/alkalom, azaz Harmincezer forint/alkalom illeti meg, 
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melyet a Polgármesteri Hivatal havonta, a tárgyhót követı hó 05. napjáig utal át a háziorvos által 
leadott számla ellenében.” 
 
3. a gyermekorvosi és háziorvosi központi orvosi ügyelet ellátásában való részvételére megkötött 
szerzıdés jelen módosítással nem érintett egyéb pontjai változatlanul hatályban maradnak.  
 
A felek jelen módosítást, mint akaratukkal mindenben megegyezıt helybenhagyóan aláírták.  
 
Újfehértó, 2007. ……………………… ….. 
  
……………………………..       …………………………. 
       Vállalkozó orvos       Újfehértó Önkormányzat 

32. napirendi pont megtárgyalása 
32./ Elıterjesztés a lóversenyfogadás és bukmékeri fogadás szervezésére vonatkozó pályázat  
       kiírásával kapcsolatos hozzájárulásról 
       Száma:14-14/2007. 
       (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
       Elıadó: Tóth András polgármester 

Tóth András 

Egy hozzájáruló nyilatkozatot kér a képviselı-testülettıl a Szerencsejáték Felügyelet. A Társadalmi 
Kapcsolatok Bizottsága tárgyalta elfogadásra javasolta. Ki az, aki elfogadja a határozat-tervezetet? 

A képviselı-testület a határozat-tervezetet 13 igenszavazattal, 1 ellenszavazattal, 3 tartózkodással 
elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

 
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISEL İ-TESTÜLETÉNEK 

 
32/2007. (I. 26.) számú 

 
h a t á r o z a t a 

 
-a lóversenyfogadás és bukmékeri fogadás szervezésére vonatkozó pályázat kiírásával kapcsolatos 

hozzájárulásról-  
 

A KÉPVISEL İ-TESTÜLET  
 
hozzájárul ahhoz, -amennyiben a pénzügyminiszter a nyilvános pályázatot kiírja – hogy Újfehértó 
Város közigazgatási területén lóversenyfogadás és bukméker rendszerő fogadás szervezésére 
fogadóiroda kerüljön kialakításra.  
 

Határidı: folyamatos 
Felelıs: polgármester 

33. napirendi pont megtárgyalása 
33./ Elıterjesztés Újfehértói Városi Sporttelep és Szabadidıpark megvalósítására  
       Száma:14-20/2007. 
       (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
       Elıadó: Tóth András polgármester 

Tóth András ismerteti az elıterjesztést, bemutatja az elkészített látványtervet.  
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Tóth András  

Az Ügyrendi Bizottság tárgyalta egyhangú igenszavazattal elfogadásra javasolta. Kérdés, észrevétel, 
vélemény van-e?  

Gyermánné Szabó Katalin  

Öröm még hallgatni is, ahogyan elmondja a terveket polgármester Úr.  

Tóth András 

A napirendi pont vitáját lezárom. Az elıterjesztéshez két határozat-tervezet van. Ki az, aki az elsı 
határozat-tervezett elfogadja? 

A képviselı-testület a határozat-tervezetet 17 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
egyhangúlag elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

 
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISEL İ-TESTÜLETÉNEK 

 
33/2007. (I. 26.) számú 

 
h a t á r o z a t a 

 
Újfehértói Városi Sporttelep és Szabadidıpark megvalósítására 

 
A KÉPVISEL İ-TESTÜLET 
 
1., az Újfehértói Városi Sporttelep és Szabadidıpark megvalósítására irányuló tájékoztatást a csatolt 
létesítmény-elhelyezési rajzzal elfogadja. 
 
2., felkéri a polgármestert, hogy a belterületbe vonásra kerülı 0691/ hrsz-ú, valamint a 4771, 4772, 
4773 hrsz-ú ingatlanok telekegyesítésérıl gondoskodjon. 
 

 Határidı: folyamatos 
Felelıs: polgármester 

 
3., támogatja, hogy a tervezett sporttelep területén egy funkcionális tornacsarnok kerüljön 
megvalósításra magántıke bevonásával, 10-15 éves finanszírozási konstrukcióban. Felkéri a 
polgármestert, hogy az erre vonatkozó gazdasági elemzést és elıterjesztést, valamint a tervezett 
közbeszerzési felhívást a február-i képviselı-testületi ülésre terjessze elı. 
 

        Határidı: 2007. február 22. 
Felelıs: polgármester 

 
4., támogatja Újfehértó Város Önkormányzatának az Önkormányzati és Területfejlesztési 
Minisztérium által meghirdetett Országos Labdarúgópálya Létesítési Programra való jelentkezését, 
felkéri a polgármestert a jelentkezés benyújtására. 

       Határidı: 2007. január 31. 
Felelıs: polgármester 

 
5., felkéri a polgármestert a megvalósításra tervezett egyéb létesítményekre vonatkozó fejlesztési 
pályázat elıkészítésére és a pályázati forrás megnyílását követı elsı képviselı-testületi ülésre történı 
elıterjesztésre. 

Határidı: folyamatos 
Felelıs: polgármester 
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Tóth András 

Ki az, aki az elıterjesztéshez kapcsolódó második határozat-tervezetet, amely a belterületbe vonásra 
vonatkozik - elfogadja? 

A képviselı-testület a határozat-tervezetet 17 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
egyhangúlag elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

 
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISEL İ-TESTÜLETÉNEK 

 
34/2007. (I. 26.) számú 

 
h a t á r o z a t a 

 
Újfehértó külterület, 0691/4 helyrajzi számú, sporttelep mővelési ágú ingatlan belterületbe 

vonásáról 
 
A KÉPVISEL İ-TESTÜLET 
 

1. a  0691/4 helyrajzi számú sporttelep mővelési ágú ingatlan belterületben vonását és az ehhez 
szükséges helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosítását kezdeményezi.  

 
2. felkéri a polgármestert, hogy a belterülete vonáshoz és a helyi építési szabályzat és 

szabályozási terv módosításához szükséges intézkedések megtételérıl gondoskodjon.  
 

Határidı: folyamatos 
Felelıs: polgármester 

34. napirendi pont megtárgyalása 
34./ Elıterjesztés Debreceni Megyei Jogú Város Önkormányzat által kezdeményezett 
       Közlekedési Szövetség megalakításához való csatlakozási szándékról 
       Száma:14-19/2007. 
       (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
       Elıadó: Tóth András polgármester 

Tóth András 

Szóbeli kiegészítésem nincs. Az Ügyrendi Bizottság egyhangú szavazattal támogatta. Kérdés, 
észrevétel, vélemény van-e? 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 

 
35/2007. (I. 26.) számú 

 
h a t á r o z a t a 

 
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat által kezdeményezett Közlekedési Szövetség 

megalakításához való csatlakozási szándékról 
 
A KÉPVISEL İ-TESTÜLET 
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1.,  Kinyilvánítja csatlakozási szándékát Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata által 
kezdeményezett Közlekedési Szövetség megalakításához. A létrejövı gazdasági társaságban az 
Önkormányzat 140.000 forint összegő törzsbetéttel kíván részt venni. 
 
2., felkéri a polgármestert, hogy e szándékról tájékoztassa Debrecen Megyei Jogú Város 
polgármesterét, a társaság megalakulása esetén a társasági szerzıdés elıkészítésében vegyen részt, 
majd azt döntésre terjessze a képviselı-testület elé. 
 

Határidı: 2007. február 15, majd folyamatos 
      Felelıs: polgármester 

35. napirendi pont megtárgyalása 
35./ Elıterjesztés a vásár és piac üzemeltetésének, szervezésének biztosításáról 
       Száma:14-23/2007. 
       (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
        Elıadó: Tóth András polgármester 

Tóth András 

Szóbeli kiegészítésem nincs. A Pénzügyi Bizottság támogatta. Kérdés, észrevétel, vélemény van-e? 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 

 
36/2007. (I. 26.) számú 

 
h a t á r o z a t a 

 
a vásár és piac üzemeltetésének, szervezésének biztosításáról 

 
A KÉPVISEL İ-TESTÜLET 
 
1. a vásár és piac üzemeltetését, szervezését 2007. május 01. napjától önkormányzati hatáskörbe az 
Újfehértó Városüzemeltetési KHT-tól visszaveszi. 
 
 
2., felkéri a Jegyzıt, hogy a soron következı képviselı-testületi ülésre a szükséges rendelet-módosítási 
javaslatot terjessze elı. 
 
3. felkéri a polgármestert, hogy a piac fejlesztésére vonatkozó koncepciót a soron következı 
képviselı-testületi ülésre terjessze elı. 
 

Határidı: folyamatos 
       Felelıs: KHT ügyvezetıje 
          Jegyzı 
          Polgármester 

36. napirendi pont megtárgyalása 
36./ Elıterjesztés a NYÍRSÉG-VÍZ Zrt. részvénytranzakciós ajánlatáról 
       (Írásbeli elıterjesztés alapján kiosztással) 
        Elıadó: Tóth András polgármester 
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Tóth András  

A Pénzügyi és az Ügyrendi Bizottság tárgyalta, egyhangúlag támogatták. Kérdés, észrevétel, vélemény 
van-e? 

Semmiképpen nem jó az, ahogyan most a tulajdonosi jogokat gyakorolja a Nyírségvíz Rt.  A 
következı testületi ülésre be kívánok hozni egy elıterjesztést, ami arról szól, hogy hogyan legyen 
tovább. Hogyan tudnánk üzemeltetni ezt a rendszer, mőszaki, jogi és egyéb dolgokra tekintettel. Erre 
kérek egy felhatalmazást. Javasolom, hogy vonjuk vissza a korábbi határozatot, és fogadják el a 
határozat-tervezetet. 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 

 
37/2007. (I. 26.) számú 

 
h a t á r o z a t a 

 
a NYÍRSÉGVÍZ ZRT. részvénytranzakciós ajánlatáról 

 
A KÉPVISEL İ-TESTÜLET 
 

1. a területbıvítés célzatú saját részvény visszavásárlás támogatásáról szóló 101/2006. (VI. 20.) 
számú határozatát visszavonja.  

2. az önkormányzat NYÍRSGÉVÍZ ZRT-ben meglévı részvényei 15 %-át a részvénytársaság 
részére visszavásárlásra nem ajánlja fel.  

3. a többi részvényes és a részvénytársaság között megkötendı részvény adás-vételi 
szerzıdésekkel kapcsolatos elıvásárlási jogáról írásban lemond és felhatalmazza a 
polgármestert - melléklet szerint – az önkormányzat elıvásárlási jogáról történı lemondó 
nyilatkozat aláírására. 

4. megbízza a polgármester, hogy a képviselı-testület 2007. februári ülésére terjessze elı a 
NYÍRSÉVÍZ ZRT-ben lévı részvénytulajdonnal kapcsolatos döntési javaslatát és a témában 
szükséges egyeztetéseket folytassa le. 

 
Határidı: 2007. február 15.  

Felelıs: polgármester 
 

RÉSZVÉNY ELİVÁSÁRLÁSI JOGRÓL LEMONDÓ NYILATKOZAT 
 
Alulírott Tóth András  polgármester Újfehértó Város Önkormányzata (4244 Újfehértó, Szent István út 
10.) – mint a NYÍRSÉGVÍZ ZRT részvényese –képviseletében eljárva  
 

kijelentem, 
 
hogy  

� az egyrészrıl a társaság önkormányzat tagjai, (részvényesei) mint eladók 
� másrészrıl pedig a NYÍRSÉGVÍZ ZRT (székelye: Nyíregyháza, Tó u. 5. szám, 

cégjegyzékszáma: Cg:15-10-040209 képv.: Móricz István vezérigazgató), mint vevı  
 
között tervezett, - az alaptıke emelés során juttatott részvények 15 %-át érintı részvény 
visszavásárlással kapcsolatos – valamennyi részvény adás-vételi szerzıdés tervezetét az általam 
képviselt önkormányzat megismerte, és részvényesként a ZRT alapszabályának 8.1 pontjában 
biztosított elıvásárlási jogával nem kíván élni.   
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Ú j f e h é r t ó , 2007. január 26.  
 
        Tóth András  
        polgármester 

37. napirendi pont megtárgyalása 
37./ Elıterjesztés a 2007. évre tervezett kulturális programokról 
        Száma:14-9/2007. 
        (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
        Elıadó: Juhász Istvánné alpolgármester 

Juhász Istvánné 

Az elıterjesztés akkor készült, amikor még külön volt a múzeum és a mővelıdési központ, a 
helyszínre vonatkozó adatok az új szerint lesz.  

Tóth András 

A Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága tárgyalta elfogadásra javasolta. Kérdés, vélemény van-e? A 
fiatalok hiányolták az autó kiállítást lesz e erre lehetıség az idén?   

Juhász Istvánné 

Megkerestem, de nem reagáltak a kérdésre.  

Gyermánné Szabó Katalin 

Jónak találom, és így nem szervezünk egymásra.  

Budai János 

Jónak találom ezeket a programokat, az fontos volt számomra, hogy mennyire fejezi ki az ünnep a 
lényegét, örülök, hogy több civilszervezet nevez be a szervezésekbe. Várom, hogy hogyan lesz ezután.  

Juhász Istvánné 

Nem kerültek bele az intézmény saját berkein belül megrendezett események, ami a saját 
szervezetének szól. Ezek a városra kifelé értendık. Azok továbbra is zajlani fogtak.  

Buczkó Ágnes 

Egyszer volt már hazaváró, és jó lenne, hogy ez folytatódna a Napraforgó Fesztivál keretében.  

Tóth András 

A Napraforgó Fesztivál egy próbálkozás volt. Nehéz a napraforgóval mit kezdeni, mint húzóerı. 
Egyedi idıpontot kellene keresni. Ezért ha kiakarunk nyílni, akkor ne akkor rendezzünk, amikor más 
is. Az Újfehértói Hetek körüli dolgokban kellene keresgélni. Azért vetettem el a Napraforgó 
Fesztivált. Jó lenne a szikes területtel is kezdeni valamit.  

Budai János 

Meg lehet nézni egy Kapolcsi Mővészetek Völgye típusú rendezvényt, megfigyeltem, hogy a 
Tiszántúlon nincs ilyen, meg lehetne ezt  például Újfehértón is rendezni, ide kellene csábítani a 
tiszántúli mővészeket. Ismerek néhány szervezıt, akiknek van rálátása. Erre meg lenne a mővelıdési 
központban a szakember. Ha erre valamelyik civilszervezet vevı, jó lenne Újfehértón ez. 
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Tóth András 

Kicsit ezzel óvatosan kellene bánni. A fejlesztési források figyelembe vételével. El lehet indulni az 
alkotótáborokkal.  

Juhász Istvánné 

Kérdés, hogy mi az, amiben többet ad Újfehértó ennek a környéknek. A falunapokkal nem nagyon 
tudunk versenyezni. Arra jutottunk, hogy egy nagy vidéki koncert szervezésével meg tudnánk 
szervezni és idevonzanánk a környékbelieket. Ezzel talán versenyképesek lehetnénk.  

Suhaj István 

A Lovas Napok dátuma nem helyes, az idén két naposra tervezik.   

Tóth András 

Ki az, aki támogatja a határozat elfogadását? 

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 

 
38/2007. (I. 26.) számú 

 
h a t á r o z a t a 

 
a 2007. évre tervezett kulturális programokról 

 
A KÉPVISEL İ-TESTÜLET 
 

1. Újfehértó 2007. évi Esemény-naptárát az 1. számú melléklet szerint elfogadja. 
2. a 2007-re tervezett városnapi programokat a  2. számú melléklet szerint jóváhagyja. 

 
Határidı: folyamatos 

Felelıs: Juhász Istvánné alpolgármester 
 intézményvezetık 

civilszervezetek vezetıi 
 

1. sz. melléklet a 38/2007. (I. 26.) számú határozathoz
  

 Újfehértó város 2007. évi eseménynaptár 
(2007. február -2008.január) 

  
A program ideje 
 
 

A program megnevezése A program tervezett 
helyszíne 

A program 
szervezıje  
 

2007.február15-
17. 
febr.16 péntek 

 FIATALOK NAPJA 
24 órás kosárlabda mérkızés  
 

Bajcsy-Zsilinszky 
Endre Gimnázium 

tornaterme 

Zajti Ferenc 
Helytörténeti 
Győjtemény, 

Mővelıdési Központ 
és Könyvtár 

Február 17. 
 

Farsangbúcsúztató táncház Erkel Ferenc 
Tagintézmény aulája 

Zajti Ferenc 
Helytörténeti 
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Győjtemény, 
Mővelıdési Központ 

és Könyvtár 
2007. március 3. „15 éve város Újfehértó” 

jubileumi ünnepség  
Rió-ház díszterme, 

Zajti Ferenc 
Helytörténeti 
Győjtemény, 

Mővelıdési Központ és 
Könyvtár 

Újfehértó Város 
Önkormányzata 

2007. március 3. 
este 

Jótékonysági hangverseny a 
városi fúvószenekar 
létrehozására 

Zajti Ferenc 
Helytörténeti 
Győjtemény, 

Mővelıdési Központ és 
Könyvtár színházterme 

Az „Újfehértói 
Fúvósok” Kulturális 

Egyesület 

2007. március 5-9. 
javaslat 8-9.(10.) 

NİK HETE Zajti Ferenc 
Helytörténeti 
Győjtemény, 

Mővelıdési Központ és 
Könyvtár 

Zajti Ferenc 
Helytörténeti 
Győjtemény, 

Mővelıdési Központ 
és Könyvtár 

2007. március 15.  Ünnepi mősor nemzeti 
ünnepünk tiszteletére 

’48-as emlékpark 
Városi Könyvtár és 

Mővelıdési Központ 
színházterme 

Az AMIPSZ Erkel 
Ferenc 

Tagintézménye 
 

Március 23.  Színjátszó fesztivál Zajti Ferenc 
Helytörténeti 
Győjtemény, 

Mővelıdési Központ és 
Könyvtár színházterme 

Az AMIPSZ 
Mővészeti 

Tagintézménye 

Április 11. A költészet napja 
55 éves az újfehértói 
közkönyvtár 

Zajti Ferenc 
Helytörténeti 
Győjtemény, 

Mővelıdési Központ és 
Könyvtár 

Zajti Ferenc 
Helytörténeti 
Győjtemény, 

Mővelıdési Központ 
és Könyvtár 

Április 27-május 
1.  

ÚJFEHÉRTÓI NAPOK  Újfehértó Város 
Önkormányzata 

Április 27.  V. EU-Rock Fesztivál 
(idıpontot egyeztetni) 

Zajti Ferenc 
Helytörténeti 
Győjtemény, 

Mővelıdési Központ és 
Könyvtár színházterme 

Zajti Ferenc 
Helytörténeti 
Győjtemény, 

Mővelıdési Központ 
és Könyvtár 

Április 28. VÁROSNAP 
Koszorúzás, díjátadó 
ünnepség 

Múzeumkert 
Zajti Ferenc 
Helytörténeti 
Győjtemény, 

Mővelıdési Központ és 
Könyvtár színházterme 

Zajti Ferenc 
Helytörténeti 
Győjtemény, 

Mővelıdési Központ 
és Könyvtár 

Újfehértó város 
önkormányzata 

Április 28-29.  Szikes népzenei fesztivál Fı tér (rossz idı esetén 
színházterem) 

 

 

Április 
30.(idıpontot 
egyeztetni) 

V. Pinokkió bábfesztivál Zajti Ferenc 
Helytörténeti 
Győjtemény, 

Mővelıdési Központ és 

Zajti Ferenc 
Helytörténeti 
Győjtemény, 

Mővelıdési Központ 
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Könyvtár színházterme és Könyvtár 
Április 30. Sportnap Kisréti Szabadidıpark Újfehértói Városi 

Sport és Szabadidı 
Egyesület 

Május 1. Majális Kisréti Szabadidıpark Zajti Ferenc 
Helytörténeti 
Győjtemény, 

Mővelıdési Központ 
és Könyvtár 

Május 12. Májusi hangverseny ERKEL Ferenc 
Tagintézmény aulája 

ÁMIPSZ Erkel 
Ferenc 

Tagintézménye 
Május 27. Pünkösdi hangverseny újfehértói református 

templom 
ÁMIPSZ Erkel 

Ferenc 
Tagintézménye 

Református 
egyházközség 

Június 2. Tőzoltóverseny lovaspálya Újfehértó Varos 
Önkéntes Tőzoltó 

Egyesülete 
(utánanézni) 

 Június 16. Fogathajtó verseny lovaspálya Újfehértói 
Lovasbarátok 
Egyesülete 

Június 23.   VIII. Családi juniális Kisréti Szabadidıpark Családjaink 
Jövıjéért Újfehértón 

Egyesület 
Augusztus 11.  Hagyományırzı íjászverseny  ? ÚVSSZE 

Hétvezér Íjászklub 
Augusztus 13-17. 
de. 

„Ne unatkozz, játssz velünk!” 
KÉZMŐVES NAPKÖZI 

Kisréti Szabadidıpark 
(rossz idı esetén Az 

Erkel Ferenc 
Tagintézmény aulája 

Családjaink 
Jövıjéért Újfehértón 

Egyesület 

Augusztus 17-19. Újfehértói nyári zenés esték 
Utcazenészek bemutatkozása, 
zene, tánc, jókedv a csillagos 
ég alatt 

Fı tér ? 

Augusztus 19. ÚJFEHÉRTÓI 
ÖKOFESZTIVÁL 
Tájtermék kiállítás és vásár 

Könyvtárkert, mőv.ház 
elıtti tér 

Zajti Ferenc 
Helytörténeti 
Győjtemény, 

Mővelıdési Központ 
és Könyvtár 

Augusztus 20. Ünnepi szentmise 
Majd városi ünnepség 
nemzeti ünnepünk 
tiszteletére. 
Este díszelıadás  

római katolikus 
templom, Fı tér, Zajti 
Ferenc Helytörténeti 

Győjtemény, 
Mővelıdési Központ és 
Könyvtár színházterme 

Újfehértó Város 
Önkormányzata 

Zajti Ferenc 
Helytörténeti 
Győjtemény, 

Mővelıdési Központ 
és Könyvtár 

Szeptember 22. Takarítási világnap 
alkalmából városi 
nagytakarítás 
 
 

Újfehértó város területe Civil szervezetek, 
intézmények 
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Szeptember 30.  Idısek napja  
Nyugdíjas KI-MIT-TUD 

Könyvtárkert 
Zajti Ferenc 
Helytörténeti 
Győjtemény, 

Mővelıdési Központ és 
Könyvtár színházterme 

Zajti Ferenc 
Helytörténeti 
Győjtemény, 

Mővelıdési Központ 
és Könyvtár 

Október 6.  Gyertyagyújtás és emlékezés 
az aradi vértanúk 
emléknapján 

’48-as emlékpark Családjaink 
Jövıjéért Újfehértón 

Egyesület 
Október 23. Ünnepi mősor nemzeti 

ünnepünk tiszteletére 
Rio-ház elıtti tér 

Városi Könyvtár és 
Mőv. Központ 
színházterme 

AMIPSZ Mővészeti 
Tagintézménye 
Városi Múzeum 

November 17. ? 
(egyeztetni) 

Nemzetközi egyházzenei 
kórustalálkozó 

görög katolikus 
templom 

KÉSZ helyi 
csoportja 

December  5-7.  Mikulásnapok Fı tér Zajti Ferenc 
Helytörténeti 
Győjtemény, 

Mővelıdési Központ 
és Könyvtár 

December 20.? 
(egyeztetni) 

Karácsonyi hangverseny Görög katolikus 
templom 

ÁMIPSZ Erkel 
Ferenc 

Tagintézménye 
December 21. Városi fenyıfaállítás, díszítés a polgármesteri hivatal 

elıtti tér 
ÁMIPSZ Lengyel 

Laura Óvoda 
December 24. éjjel Kántálás és betlehemezés a 

város karácsonyfájánál 
a polgármesteri hivatal 

elıtti tér 
KÉSZ helyi 
szervezete 

Újfehértó Város 
Önkormányzata 

Január 1. Újévi koncert Római katolikus 
templom 

a római katolikus 
egyházközség 

 
2. sz. melléklet a 38/2007. (I. 26.) sz. határozathoz   

2007-re tervezett  városi programok  
(2007. február 2008.január) 

 A program ideje 
 
 

A program megnevezése A program tervezett 
helyszíne 

A program 
szervezıje  
 

2007.február 15-17. 
 

 FIATALOK NAPJA(i) 
 

 Zajti Ferenc 
Helytörténeti 
Győjtemény, 

Mővelıdési Központ 
és Könyvtár 

2007. március 3. „15éve város Újfehértó” 
jubileumi ünnepség  
jótékonysági hangverseny 

Rió-ház díszterme 
Zajti Ferenc 
Helytörténeti 
Győjtemény, 

Mővelıdési Központ és 
Könyvtár színházterme 

Újfehértó Város 
Önkormányzata 

2007.  7-10. NİK HETE  Zajti Ferenc 
Helytörténeti 
Győjtemény, 

Mővelıdési Központ 
és Könyvtár 
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2007. március 15.  Ünnepi mősor nemzeti 
ünnepünk tiszteletére 

’48-as emlékpark 
Zajti Ferenc 
Helytörténeti 
Győjtemény, 

Mővelıdési Központ és 
Könyvtár színházterme 

Az AMIPSZ Erkel 
Ferenc 

Tagintézménye 
 

Április 27.-május 1.  ÚJFEHÉRTÓI NAPOK  Újfehértó Város 
Önkormányzata 

Május 12. Májusi hangverseny ERKEL Ferenc 
Tagintézmény aulája 

ÁMIPSZ Erkel 
Ferenc 

Tagintézménye 
 Június 16. Fogathajtó verseny Lovaspálya Újfehértói 

Lovasbarátok 
Egyesülete 

Június 23.   VIII. Családi juniális Kisréti Szabadidıpark Családjaink 
Jövıjéért Újfehértón 

Egyesület 
Augusztus 18-19. ÚJFEHÉRTÓI 

ÖKOFESZTIVÁL 
Tájtermék kiállítás és 
vásár 

Könyvtárkert, mőv. ház 
elıtti tér 

Zajti Ferenc 
Helytörténeti 
Győjtemény, 

Mővelıdési Központ 
és Könyvtár 

Augusztus 20. Ünnepi szentmise 
Majd városi ünnepség 
nemzeti ünnepünk 
tiszteletére. 
Este díszelıadás  

római katolikus 
templom, Fı tér, 

Zajti Ferenc 
Helytörténeti 
Győjtemény, 

Mővelıdési Központ és 
Könyvtár színházterme 

Újfehértó Város 
Önkormányzata 

Zajti Ferenc 
Helytörténeti 
Győjtemény, 

Mővelıdési Központ 
és Könyvtár 

Szeptember 30.  Idısek napja  
Nyugdíjas KI-MIT-TUD? 
 
 

Könyvtárkert 
Zajti Ferenc 
Helytörténeti 
Győjtemény, 

Mővelıdési Központ és 
Könyvtár színházterme 

Zajti Ferenc 
Helytörténeti 
Győjtemény, 

Mővelıdési Központ 
és Könyvtár 

Október 23. Ünnepi mősor nemzeti 
ünnepünk tiszteletére 

Rio-ház elıtti tér 
Zajti Ferenc 
Helytörténeti 
Győjtemény, 

Mővelıdési Központ és 
Könyvtár színházterme 

AMIPSZ Mővészeti 
Tagintézménye 
Városi Múzeum 

November   Nemzetközi egyházzenei 
kórustalálkozó 

görög katolikus 
templom 

KÉSZ helyi 
csoportja 

December  5-7.  Mikulásnapok Fı tér Városi Könyvtár és 
Mővelıdési Központ 

December  
 

Karácsonyi hangverseny Görög katolikus 
templom 

ÁMIPSZ Erkel 
Ferenc 

Tagintézménye 
December 21. Városi fenyıfaállítás, 

díszítés 
a polgármesteri hivatal 

elıtti tér 
ÁMIPSZ Lengyel 

Laura Óvoda 
December 24. éjjel Kántálás és betlehemezés 

a város karácsonyfájánál 
a polgármesteri hivatal 

elıtti tér 
KÉSZ helyi 
szervezete 

Újfehértó Város 
Önkormányzata 
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38.  Közérdekő bejelentések, kérdések és interpellációk 

Szabóné Belme Ildikó 

Aki még nem tett eleget a vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségeit az szerdáig tegye meg.  

Juhász Istvánné 

A régi posta épületén kialakult állapotok a városközpontjában felháborító, valamilyen formában 
csináljanak rendet, tudjuk, hogy ez magánterület. Esztétikailag is rombolja a városképet.   

Puhola Józsefné 

A bejáró dolgozók kerestek meg azzal a problémával, hogy a központban a kerékpárokat nem tudják 
elhelyezni. Nem lehetne egy kerékpármegırzıt tenni valahova? 

Tóth András 

A fıtér-rekonstrukciónál ezt meg lehet nézni. 

Papp Ferenc 

A belvízmentesítéssel kapcsolatban néhány szót tudhatunk.  

Tóth András 

A jövı héten lesznek egyeztetések.  

Mivel egyéb kérdés, észrevétel, vélemény nem hangzott el, Tóth András a nyilvános ülést 16 óra 30 
perckor bezárta. 

 

K. m. f. 

 

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


