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J E G Y Z Õ K Ö N Y V  

 
Készült: Újfehértó Város Képviselı-testületének 2007. február 22. napján (csütörtök) az Újfehértó 
Városüzemeltetési Kht. tanácskozótermében megtartott n y i l v á n o s   ü l é s é r ı 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, Nagy Sándor, Puhola Józsefné, Puskás László,  
                       Ricska Zsolt, Suhaj István, Szabóné Belme Ildikó, Szilágyi Antalné,  
                       Tóth János képviselık 
 
Tanácskozási joggal jelen voltak: dr. Mátyás B. Szabolcs jegyzı, Dr. Szőcs Andrea mb. aljegyzı, 
Iványi Istvánné pénzügyi osztályvezetı, meghívott intézményvezetık 
 
A Polgármesteri Hivatal részérıl jelen volt: Pincés Mihályné jegyzıkönyvvezetı 
 
Tóth András polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a megválasztott 18 fı 
képviselıbıl 16 fı jelen van, így a képviselı-testület határozatképes.  
 
Tóth András  
A mai testületi ülés meghívójában szereplı napirendeken kívül javasolom megtárgyalásra az 
önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékesítésre történı kijelölésérıl és minimális értékesítési árak 
meghatározásáról szóló kiosztott anyagot. Kérdés, észrevétel van-e a napirendi pontokhoz?  
Ki az, aki elfogadja a kiegészítéssel együtt javasolt napirendet: 
 
A képviselı-testület 16 igenszavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 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:14-56/2007.   
          (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
           Elıadó: Tóth András polgármester 
     Juhász Istvánné alpolgármester 
     Kovács Sándor alpolgármester 
      Puskás László alpolgármester  
 
     b) Elıterjesztés a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról 
         Száma: 14-46/2007. 
         (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
         Elıadó: Tóth András polgármester 
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     c) Ismertetés az átruházott hatáskörben hozott döntésekrıl 
         (Szóbeli elıterjesztés alapján ) 
          Elıadó: Tóth András polgármester és az átruházott hatáskört  
                       gyakorló bizottságok elnökei 
 
2./ Elıterjesztés az önkormányzat  2007. évi költségvetésérıl és végrehajtásának szabályairól  
     Száma:14-52/2007. 
     (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
     Elıadó: Tóth András polgármester 
 
3./ Elıterjesztés a hulladékkezelési közszolgáltatásról és a köztisztaságról szóló rendelet- 
     tervezet elfogadásáról   
     Száma:14-60/2007. 
     (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
     Elıadó: Tóth András polgármester 
 
4./ Elıterjesztés a lakáscélú támogatások helyi rendszerérıl szóló rendelet elfogadására 
     Száma:14-64/2007. 
     (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
     Elıadó: Tóth András polgármester 
 
5./ Elıterjesztés vásárok, piacok rendjérıl szóló helyi rendelet elfogadására  
     Száma:14-63/2007. 
      (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
      Elıadó: Dr. Mátyás B. Szabolcs jegyzı 
 
6./ Elıterjesztés Újfehértó Város Önkormányzatának a tulajdonában lévı 15. hrsz-ú terület  
     (piac) helyi szabályozásáról szóló rendelet-tervezet elfogadására   
     Száma:14-65/2007. 
      (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
      Elıadó: Tóth András polgármester 
 
7./ Elıterjesztés az önhibájukon kívül hátrányos pénzügyi helyzetben lévı helyi  
     önkormányzatok támogatására vonatkozó igény benyújtására 
     Száma:14-51/2007. 
     (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
     Elıadó: Tóth András polgármester 
 
8./ Elıterjesztés a könyvvizsgálói feladatok ellátására vonatkozó szerzıdés felmondására 
     Száma:14-59/2007. 
     (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
     Elıadó: Tóth András polgármester 
 
9./ Elıterjesztés gazdasági társaság alapítására 
     Száma:14-66/2007. 
     (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
     Elıadó: Tóth András polgármester 
 
10./  Elıterjesztés az „Újfehértó városban háziorvosi központi orvosi ügyelet ellátása” 
        tárgyú egyszerősített közbeszerzési eljárás ajánlati felhívásának jóváhagyásáról 
        Száma:14-48/2007. 
        (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
        Elıadó: Tóth András polgármester 
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11./  Elıterjesztés az „Újfehértó városban a települési szilárdhulladék kezelési közszolgáltatás   
        ellátása” tárgyú nyílt közbeszerzési eljárás ajánlati felhívásának jóváhagyásáról 
        Száma:14-49/2007. 
        (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
        Elıadó: Tóth András polgármester 
 
12./ Beszámoló a helyi Önszervezıdı Közösségek és a Tehetséges Fiatalok pénzügyi  
       támogatásának 2006. évi felhasználásáról   
       Száma:14-61/2007. 
       (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
       Elıadó: Juhász Istvánné alpolgármester 
 
13./ Beszámoló a Civilház elmúlt évi mőködésérıl 
       Száma:14-45/2007. 
       (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
       Elıadó: Juhász Istvánné alpolgármester 
 
14./ Beszámoló a közoktatási intézmények féléves eredményeirıl 
       Száma:14-50/2007. 
       (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
       Elıadó: Juhász Istvánné alpolgármester 
 
15./ Tájékoztató Zajti Ferenc Helytörténeti Győjtemény, Mővelıdési Központ és Könyvtár 
        nyitva tartásának rendjérıl 
        Száma:14-54/2007. 
        (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
        Elıadó: Juhász Istvánné alpolgármester 
 
16./ Elıterjesztés a zaj és rezgésvédelem üzletek mőködésével kapcsolatos szabályairól 
       Száma:14-58/2007. 
       (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
       Elıadó: Tóth András polgármester 
 
17./ Tájékoztató a piacfejlesztésének lehetıségérıl  
       Száma:14-62/2007. 
       (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
       Elıadó: Tóth András polgármester 
 
18./ Elıterjesztés az Önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékesítésére történı kijelölésérıl  
       és minimális értékesítési árak meghatározásáról  
       Száma:14-68/2007. 
       (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
       Elıadó: Tóth András polgármester 
 
19./ Közérdekő bejelentések, kérdések és interpellációk 
 
1. napirendi pont megtárgyalása 
1./ a) Tájékoztató a legutóbbi testületi ülés óta történt eseményekrıl, tárgyalásokról 
          Száma:14-56/2007.   
          (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
           Elıadó: Tóth András polgármester 
     Juhász Istvánné alpolgármester 
     Kovács Sándor alpolgármester 
      Puskás László alpolgármester  
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Tóth András 
Szóbeli kiegészítés nincs az elıterjesztéshez, van-e kérdés, észrevétel, vélemény? 
 
Budai János 
Az elızı ülésen is olvastuk a beszámolókban, hogy sokat törıdtek az alpolgármesterek a 
munkahelyteremtéssel. Mi az eredmény? 
 
Kovács Sándor 
Több irányból érkezett megkeresés, elsısorban varrónıket kerestek. 10 fınek sikerült elhelyezkedni 
eddig. Holnap egy üzemlátogatás kapcsán Nyíregyházán, illetve Gégényben lesz lehetıség arra, hogy 
további munkahelyeket találjunk, ide polgármester Úrral együtt megyünk. A Hangkook Gumigyár 
tájékoztatója szerint 54-en nyújtották be az érdeklıdésüket, kb. 10 ember felelt meg az elvárásoknak.   
 
Tóth András 
Tájékoztatom a testületet, hogy az iparterület iránt megindult a kereslet az ingatlannal kapcsolatban. 
Konkrét jelzés 6,5 ha területre van, ide tervez beruházást egy osztrák cég. Ha lesz konkrétum errıl 
tájékoztatom a testületet.  
 
Nagy Sándor, illetve Puskás László képviselık megérkeztek az ülésterembe, így a képviselı-testület 
létszáma 18 fıre változott.   
 
Ricska Zsolt 
Január 30-án az Inform Médiával folytatott megbeszélést polgármester úr, ezzel kapcsolatosan még 
nem történt meg a szerzıdés aláírása, amit az elmúlt testületi ülésen döntöttünk a lap kiadásáról, akkor 
miért ír errıl polgármester úr? 
 
Tóth András 
Az Inform Média ajánlattal keresett meg, melyben közölték, hogy szívesen részt vennének a lap 
szerkesztésében, tartalmában, segítséget nyújt a szerkesztéshez. Az ellenérdekő fél jelzéssel élt, ennek 
jogi értelmezését folytatjuk. 30 nap áll rendelkezésre erre. Ha aktuális lesz, akkor ezt a testület elé 
terjesztem.  
 
Tóth János 
A védınıkkel való egyeztetés elıkészítési szakaszban van-e?  
 
Tóth András 
Egyeztetéseknél tartunk, igyekszünk a hiányosságokat pótolni, amit az ANTSZ kifogásolt. Az 
érdeklıdés meg van.  
 
Banka Attila 
A falugazdásszal való egyeztetés érdekelne.  
 
Juhász Istvánné 
Az átköltöztetés megtörtént a civilházba, a nagyobb helyiségben tartja a fogadónapot a falugazdász, az 
elıtérben lehet várakozni. Az épület takarítása gondot okozott, erre a megoldás meg van, folyamatosan 
takarítják mostmár. 
 
Budai János 
Február 9-én a közterületen elhelyezhetı alkotásokról szeretnék hallani. 
 
Kovács Sándor 
Vannak konkrét elképzelései az alkotóknak, de errıl többet nem tudok most pillanatnyilag. Erre van 
egy rendeletünk, hogy milyen tárgyakat, és hol lehet elhelyezni a közterületen. Fából készült 
alkotásokról van szó. Egyrészt Nyíregyháza felıli 4-es fıútnál, a Széchenyi és Vasvári 
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keresztezıdésénél van elképzelés. Ehhez kell, hogy a képviselı-testület hozzájáruljon, több típusú 
köztéri alkotásokról lenne szó.  
 
Tóth András 
 
Ha nincs egyéb, a napirendi pont vitáját lezárom. Ki az, aki tudomásul veszi a tájékoztatót? 
 
A Képviselı-testület a tájékoztatót 18 egyhangú igen szavazattal tudomásul vette.  
 
     b) Elıterjesztés a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról 
         Száma: 14-46/2007. 
         (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
         Elıadó: Tóth András polgármester 
 
Tóth András 
Tájékoztatásul közlöm, hogy holnapi napon jár le a tornacsarnok megvalósítására vonatkozó gazdasági 
elemzés felterjesztése. A közbeszerzési szakértıi egyeztetések után felmerült, hogy a tornacsarnok 
építését vonjuk be a PPP-s közbeszerzési eljárásba. Ez csak abban az esetben lehetséges, ha mindkét 
ajánlattevı nyitott erre. Az elsı tárgyalások után derülhet ki a reagálásuk, ezért egy új határidıt, amely 
a következı – áprilisi képviselı-testületi ülés - kérem, hogy a határozat-tervezetnek megfelelıen 
fogadják el.  
 
Kérdés, vélemény van-e? 
 
Elıször a tájékoztatóról szavazunk, ki az, aki a tájékoztatót tudomásul veszi? 
 
A képviselı-testület a tájékoztatót 18 egyhangú igen szavazattal tudomásul vette.  
 
Tóth András 
Ki az, aki a napirendhez tartózó határozat-tervezetet elfogadja?  
 
A képviselı-testület a határozat-tervezetet 18 egyhangú igen szavazattal elfogadta és az alábbi 
határozatot hozta: 
 

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISEL İ-TESTÜLETÉNEK 
 

39/2007. (II. 22.) számú 
 

h a t á r o z  a t a 
 
 

a 33/2007. (I. 26.) számú határozat 3. pontjában meghatározott határidejének 
meghosszabbítására 

 
 
 

A KÉPVISELİ-TESTÜLET  
 
Újfehértó Város Képviselı-testületének 33/2007. (I. 26.) számú határozat 3. pontja 
végrehajtási határidejét 2007. március 29-ig meghosszabbítja.  
 

        Határidı: 2007. március 29. 
Felelıs: polgármester 
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     c) Ismertetés az átruházott hatáskörben hozott döntésekrıl 
         (Szóbeli elıterjesztés alapján ) 
          Elıadó: Tóth András polgármester és az átruházott hatáskört  
                       gyakorló bizottságok elnökei 
 
Gyermánné Szabó Katalin 
A Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága tárgyalta a Szociális Szolgáltató Központ Szakmai Programját, 
az SZMSZ-ét, mind kettıt a polgármester Úr részére 7 igen szavazattal, egyhangúlag javasolta 
aláírásra. Zárt ülés keretében rendszeres gyermekvédelmi támogatásokról döntött, 32 megállapító, 2 
elutasító határozatot hozott. Ápolási díj esetében 11 megállapító, 6 elutasító volt. Térítési 
díjkedvezmény iránt érkezett kérelem, a határozat elutasító volt.  
 
Tóth András 
Polgármesterre átruházott hatáskörben átmeneti segélyt megállapító határozat 68, 4 elutasító, temetési 
segélyt megállapító 4, elutasító 2 esetben történt. Lakásfenntartási támogatást megállapító határozat 
130, megszüntetı 5, elutasító 29 esetben volt. Rendszeres szociális segélyt megállapító határozat 23 
esetben, eljárást megszüntetı 2, elutasító 2 esetben történt.  
 
Nagy Sándor 
A mezıgazdasági földingatlanok 2007 évi bérlık kijelölésérıl döntött a Pénzügyi Bizottság átruházott 
hatáskörben.  
 
Van-e kérdés. Ki az, aki elfogadja a tájékoztatást? 
 
A képviselı-testület a tájékoztatót 18 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás  nélkül 
egyhangúlag tudomásul vette.  
 
2. napirendi pont megtárgyalása 
2./ Elıterjesztés az önkormányzat  2007. évi költségvetésérıl és végrehajtásának szabályairól  
     Száma:14-52/2007. 
     (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
     Elıadó: Tóth András polgármester 
 
Tóth András 
Mai napon a könyvvizsgálói véleményt, valamint a Pénzügyi Bizottság véleményét megkapták. Az 
elıterjesztés normaszövegében -tekintettel a bizottsági ülésen észrevételekre- pontosítás, hogy a 
rendeletet március 1-jével fogjuk hatályba léptetni. Ezek a szabályok 8. §. (3) bekezdése b, pontja és a 
(7) bekezdése. A záró rendelkezésekben utalunk arra, hogy a (3) bekezdés kivételével kell alkalmazni 
a rendeletünket. A lakáscélú támogatásokra vonatkozó kötelezettségeket kell szabályozni, mely a 11. § 
(4) bekezdésében lenne, ebben 14.000.000.-Ft a kötelezettség, mely a 2008-évi költségvetés terhére 
kerülne be.  A létszámokkal kapcsolatos táblázatok, amit most kiosztással megkaptak, ezek 2007-re 
vonatkozó adatok. A költségvetéssel kapcsolatosan a megelızı döntéseket meghoztuk az elmúlt két 
testületi ülésen, ezeket átvezettük most a táblákban. A jelenlegi feladat ellátási szinthez kellett 
igazítani. Igyekeztünk egyfajta kompenzációt nyújtani, mivel a feladatellátást kevesebb személlyel 
kell ellátni. A korábbi juttatásokhoz képest igyekeztünk adó- és járulékmentes juttatásokat tervezni. 
Összességében egy szigorú, következetes költségvetést terjesztettünk be, de ez szükséges, hogy a 
hiányt csökkentsük. A könyvvizsgálói jelentésben is látható, hogy a hiány jelentıs. Ezzel kérem, hogy 
fogadják el a költségvetési rendelet-tervezetet. 
 
A Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága 3 módosító javaslattal fogadta el, az Ügyrendi Bizottság 1 
módosítással fogadta el, a Pénzügyi Bizottságnak is volt módosító javaslata, kérem, hogy a 
módosításokat ismertessék a bizottság elnökei.  
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Gyermánné Szabó Katalin 
A Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága módosító javaslatai a következık: 6. §. (4) bekezdésénél a 
civilszervezetek részére a 4 millió forint helyett 5 millió forintot tervezzünk be, ha máshonnak nem, 
akkor a Városszépítıknek 1 millióval kevesebbet tervezzünk. A másik a 8. § (6) a),b) pontjára 
vonatkozik: az üdülési hozzájárulás 1 naptári évre szóljon, a másik az, hogy legalább egy alkalommal 
10 egybefüggı szabadságot töltsön el a regenerálódás érdekében a dolgozó.  Ezt 7 igen szavazattal 
javasolta elfogadásra a bizottság. 
 
Szabóné Beleme Ildikó 
Az Ügyrendi Bizottság elsı javaslata megegyezett a Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága javaslatával, 
hogy a civilszervezetek részére 5 millió forintot, a Városszépítık részére 1 millió forintot tervezzünk 
be.  Ezt 5 igen 1 ellenszavazattal fogadta el. A másik javaslat a 8. § (6) a),b) pontjára vonatkozott, 1 
naptári évre javasolja és 10 egybefüggı idıtartamban, ezt  3 igen 2 nem és 1 tartózkodással nem 
javasolta. 
 
Nagy Sándor 
Egy módosító javaslat volt, a törzsgárda jutalom esetében, javasolja a bizottság, hogy ez terjedjen ki a 
40 éves munkaviszonnyal állókra is, ez 80.000.-Ft jutalom kifizetését eredményezné. A költségvetés 
sarokszámait nem érintetné, további átvezetésre nem kerülne sor.  
 
Tóth András 
Kérdés, észrevétel van-e? 
 
Ricska Zsolt 
Polgármesteri keret van-e, korábban ez volt a költségvetésben, ha nincs akkor miért nincs?  A másik 
az útalap készítése, ez sincs a rendeletben.  A harmadik a lakáscélú támogatások, a bizottsági ülésen 
úgy értelmeztem, hogy ez az idén lesz kifizetve, most a 2008. évi költségvetés terhére javasolja, miért? 
 
Tóth András 
Polgármesteri keret nincs külön nevesítve, gyakorlatilag a polgármesteri hivatal költségvetése ez, ez 
csak formálisan volt. Az útalap azért nem szerepel, mert tavaly jókora kötelezettséget vállaltunk 
fejlesztési kiadásokra, ezek átjöttek az idei esztendıre, a fejlesztési mérlegnek egyensúlyban kell lenni. 
Fejlesztési forrásra nem látok lehetıséget, ha a bevételi oldalon ilyen lehetıség lesz, akkor ezt 
korrigáljuk. Lakáscélú támogatásnál ezért nem lesz lehetıség, hogy az idén kifizessük. A záró 
rendelkezésben erre utalunk a lakáscélú támogatásnál.  
 
Budai János 
Az Újfehértour Kft részére 14.000.000.-Ft megállapítását javasolta, mivel ez az elmúlt évben is 
veszteséges volt, lesz-e valamilyen elıremozdulás, hogy ne legyen veszteséges? 
 
Tóth András 
A képviselı-testület feladata a helyi tömegközlekedés biztosítása, ha a cég jövedelmi pozícióin javulás 
nem lesz, akkor ezt a testületnek meg kell fontolni, hogy járatsőrőség korrekciót  hajt-e végre. 
 
Nagy Sándor 
Alapvetıen néhány dolog, ami miatt nem támogatható ez a költségvetés: a 97 fıs létszámleépítés nem 
tükrözi azokat a megtakarításokat, amiknek át kellene jönni. Elsısorban a konyhákkal kapcsolatban, 
nem szakmai döntés volt amit meghoztak. Ahhoz, hogy ez a testület be tudja tartani azt, hogy a hiányt 
tudja csökkenteni, azért ténylegesen elhagy kiadásokat. Ezek a költségvetési pozíciók messze nem 
olyan arányban vannak, amik kifelé mennek. Nem látszik, hogy milyen pozíciójavulás van benne. Az 
a másik kérdés, hogy ilyen összetömörített táblázatok alapján át lehet e tekinteni, hogy azok a dologi 
kiadások valóban mire kerülnek felhasználásra. Ez az alapvetı gond, elküldünk embereket, és ezzel 
szemben egyéb juttatásokat tesznek. 
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Ricska Zsolt 
A módosító javaslatom, hogy a lakáscélú támogatásokat nem a jövı évben, hanem most fizessük ki.  A 
másik lába, amibıl ezt javasolom az az üdülési hozzájárulás betervezett összege.  
 
Tóth András 
A bizottsági ülésen is elhangzott, hogy az önhikis pályázaton megtérítést remélhetünk. Ezt úgy vegyék 
figyelembe, mint hiányt korrigáló tényezı. A kiindulási probléma az volt, hogy hogyan értelmezzük az 
elıirányzatokat. A konyhák vonatkozásában amit megtettünk, az ahhoz kellett, hogy azokat a 
megtérülési idıben meg tudjuk tenni a konyhával kapcsolatban. Ugyanannyi létszám alkalmazásban 
áll. Döntöttünk a központi konyhák konstrukciójáról. Egy háromezer adagos konyha megépítésén 
dolgozunk. A dolgozók leterheltségét ez javítani fogja. Ricska Zsolt módosító indítványával 
kapcsolatban, az üdülési csekk esetében arról van szó, hogy többet kell teljesíteni, valamint a 
juttatások nagyságrendje nem követi az inflációt. Ez a dolgozóknak adószempontjából jobb. A Ricska 
Zsolt módosító javaslatát ezért nem támogatnám. A többi módosító indítvánnyal kapcsolatban a 
képviselı-testület döntésére bízom.  
 
Kovács Sándor 
Látható a költségvetésbıl, hogy ez a jövı megalapozása. Két kitörési pontja lehetett volna a 2007. évi 
költségvetés lefaragásának, az egyik a részvényértékesítés, a másik lehetett volna az ipari park 
megtartása, ami elszállt. A befektetı 6-7 százmillió forintra tett így szert. Ez a költségvetés a hiányt 
szeretné korrigálni. Kérem, hogy a képviselı-testület fogadja el ezt a költségvetést. 
 
Tóth András 
Ha nincs egyéb a napirendi pont vitáját lezárom. Elıször az elhangzás sorrendjében a módosító 
javaslatokról szavazunk.  
 
A Társadalmi Kapcsolatok Bizottságának a javaslata, a 6. §. (4), (6) bekezdésére vonatkozott, a helyi 
önszervezıdı közösségek támogatása 1.000.000.-Ft-tal növekedjen, melyet a Városszépítık Egyesület 
támogatásának terhére tervezünk, melyet az Ügyrendi Bizottság is javasolt.  Ki az, aki elfogadja a 
módosítást?  
 
A képviselı-testület a módosítást 10 igen szavazattal, 6 ellenszavazattal, 2 tartózkodással elfogadta.  
 
A következı módosító javaslat a 8. §. (6) bekezdés a) pontjára vonatkozott, mely szerint mellızzük, 
hogy két alkalommal két tételben legyen a juttatás. Ki az, aki elfogadja? 
 
A képviselı-testület a javaslatot 16 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodással elfogadta. 
 
A következı javaslat ugyanennek a §-nak a b) pontban a feltételnél megkövetelt szabadságolás egy 
alkalommal, egész évben 10 nap szabadságot összefüggıen tárgyévben javasol. Ki az, aki elfogadja?  
 
A képviselı-testület a módosító javaslatot 16 igen szavazattal, 2 tartózkodással, ellenszavazat nélkül 
elfogadta. 
 
A Pénzügyi Bizottság javaslata volt a 8. § (2) bekezdésében a 40 éves foglalkoztatási jogviszonyra 
vonatkozóan 80.000.-Ft jutalom kifizetését javasolja. Ki az, aki elfogadja a javaslatot? 
 
A képviselı-testület a javaslatot 15 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, 2 tartózkodással elfogadta. 
 
Ricska Zsolt javaslata, az üdülési csekk keret terhére a lakásépítési támogatás ebben az évben legyen 
kifizetve. Ki az, aki elfogadja a módosító javaslatot?  
 
A képviselı-testület a módosító javaslatot 4 igen szavazattal, 11 ellenszavazattal, 3 tartózkodással nem 
fogadta el.  
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Ki az, aki elfogadja a módosítással együtt a 2007 évi költségvetési rendelet-tervezetet? 
 
A képviselı-testület a módosításokkal együtt 14 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 4 
tartózkodással elfogadta és az alábbi rendeletet alkotta meg: 

 
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISEL İ-TESTÜLETÉNEK 

 
8/2007.(II. 23.)  

 
r e n d e l e t e 

 
az önkormányzat 2007. évi költségvetésérıl és végrehajtásának szabályairól 

 
A Képviselı-testület  
 
az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 
(továbbiakban  ÁHT. ) 65. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az 
önkormányzat 2007. évi költségvetésrıl és végrehajtásának szabályairól a következı 
rendeletet alkotja: 

1.§. 
A rendelet hatálya 

 
A rendelet hatálya a Képviselıtestületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra 
és az önkormányzat által fenntartott költségvetési intézményekre terjed ki. 

 
2. §. 

A költségvetés címrendje 
 

(1) Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 67. §. foglaltak alapján 
állapítja meg az önkormányzat költségvetésének címrendjét.   
 
(2) Az önálló- és részben önálló gazdálkodási jogkörrel felruházott költségvetési 
szervek, valamint a polgármesteri hivatal külön - külön alkotnak egy - egy címet.  
Ezeket a költségvetési rendelet 10. számú melléklete tartalmazza. 

 
3. §. 

A költségvetés bevételei és kiadásai 
 

A Képviselı-testület a 2007. évi költségvetését  
     

2.018.568  eFt. bevétellel 
    2.440.143 eFt. kiadással  
       391.575 eFt mőködési célú 
                                                     30.000 eFt fejlesztési célú hitellel 
 
az 1. számú melléklet szerinti részletezéssel állapítja meg az alábbi bevételi 
forrásösszetétel mellett: 
                               eFt 

Önkormányzati finanszírozású intézmények mőködési 
bevétele 

72.629 

Önkormányzatok sajátos bevételei  672.943 
Felhalmozási és tıkejellegő bevételek 100.000 
Normatív állami hozzájárulás 913.451 
Támogatás értékő bevételek 259.545 
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Hitel (forrás kiegészítésre önhibáján kívüli, 
forráshiányos önkormányzati támogatási kérelem) 
Fejlesztési célú hitel 

391.575 
 
 

30.000 
 

4. §. 
 
Az önkormányzat 2007. évben igénybe vehetı normatív állami hozzájárulás, valamint 
SZJA igényelt összegét 1.405.394 eFt-tal e rendelet 2. számú mellékletében foglalt 
részletezéssel állapítja meg.  

 
5.§. 

 
(1) Az önkormányzat az általa fenntartott intézmények kiadási elıirányzatát, az 

általános tartalékot az alábbiak szerint állapítja meg: 
 

                                             eFt 
Személyi jellegő kiadás  872.522 
Munkaadói járulékok  263.329 
Dologi kiadás 616.817 
Mőködési célú kiadás, egyéb támogatás 136.530 
Beruházási, felhalmozási kiadások 106.379 
Általános tartalék 20.000 
Ellátottak pénzbeli juttatásai 45.819 
Hiteltörlesztés 
Hitel kamatok 

320.170 
58.577 

 
(2) Az önkormányzat a költségvetési intézmények létszámát az 5. számú melléklet 
szerinti részletezéssel hagyja jóvá. 
 
 (3) A Polgármesteri Hivatal és a hozzátartozó intézményeinek valamint az Általános, 
Mővészeti Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat valamint a hozzátartozó intézményeinek 
bevételi elıirányzatait a 3. sz. melléklet tartalmazza. 

 
(3) A Polgármesteri Hivatal feladatonkénti kiadásait és a hozzátartozó intézményeinek 
kiadási elıirányzatait, az Általános, Mővészeti Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat és a  
hozzátartozó intézményeinek kiadási elıirányzatait az 4. sz. melléklet tartalmazza.  
 
(4) Az önkormányzat a költségvetésében szereplı felhalmozási kiadásokat 
feladatonként a 6. sz. melléklet szerinti részletezéssel állapítja meg.    
 
(5) Az önkormányzat a többéves kihatással járó kötelezettségvállalások részletes 
bemutatását a 7. számú melléklet szerinti részletezéssel, a 2007. évi számított fıbb 
bevételi és kiadási elıirányzatainak finanszírozási ütemtervét a 8. sz. melléklet szerint 
hagyja jóvá. 
 
(6) A költségvetési évet követı 2 év prognosztizált bevételeit és fıbb kiadásait a 9. 
számú melléklet tartalmazza. 
 

6.§. 
 

(1) Az Újfehértó Város Tehetséges Fiataljainak támogatásáról szóló 3/2004.(II.02.) 
VKT számú rendelet 3.§. (2) bekezdésében megjelölt keretösszeg 1.000 eFt.  
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(2) Az önkormányzat a helyi közforgalmú tömegközlekedés mőködtetéséhez 
támogatásként 14.000 eFt összeget határoz meg. 

 
(3)  Az önkormányzat a Görög Katolikus-, a Római Katolikus-, Református 

Egyházközségek részére 200-200 eFt összesen 600 eFt támogatást biztosít 
mőködési költségeikre.  

 
(4) A helyi önszervezıdı közösségek pénzügyi támogatásának rendjérıl szóló 

23/2006.(XI.27.) VKT rendelet alapján a támogatásra szolgáló keretösszeg 5.000 
eFt. 

 
(5) Az önkormányzat a Gyermekétkeztetési Alapítvány részére mőködési célra 100 

eFt támogatást biztosít  
 

(6) Az önkormányzat a Városszépítı Újfehértóiak Egyesülete részére a kisrétköri 
szabadidı park folyamatos karbantartásához 1.000 eFt támogatást biztosít. 

 
 

7.§. 
A költségvetés végrehajtásának szabályai 

 
(1) A 3. §.-ban kimutatott forráshiány részbeni fedezetének megteremtése érdekében a 
polgármesteri hivatal elkészíti az önhibáján kívül hátrányos helyzetbe jutott 
önkormányzati kiegészítı támogatás benyújtásához szükséges igénybejelentést. 

 
(2) A (1) bekezdés szerinti intézkedések megtételérıl, a támogatási igény 
kimunkálásáról és határidıben történı benyújtásáról, valamint az elızı évi ÖNHIKI-s 
támogatási összeg 50 %-ának megfelelı elıleg igénylésérıl a polgármester 
gondoskodik.    

8. §.  
 

(1) Valamennyi középiskolai végzettségő köztisztviselınek a Köztisztviselık 
jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. tv. 44/A §. (2) meghatározott illetménykiegészítés 
került megállapításra. 
 
(2) Az önkormányzat elismerve az önkormányzat intézményében foglalkoztatott azon 
személyek munkáját, akik az adott intézményben 10, 20, 30, 40 éves folyamatos 
foglalkoztatási jogviszonyban állnak - 2007. január 1. december 31. között töltik be a 
10, 20, 30, 40 éves munkaviszonyt - 20-, 40-, 60-, 80.000 Ft - nettó összegő jutalom 
kifizetését engedélyezi.   

 
(3) Az önkormányzat az irányítása alá tartozó intézmények és a polgármesteri hivatal 
fıfoglalkozású dolgozói részére: 
 
a.)  étkezıhelyi vendéglátás igénybevételéhez 10000 Ft/hó támogatást vagy 
b.) fogyasztásra készétel vásárlására jogosító utalvány formájában 5000 Ft /hó 
támogatást állapít meg 2007. március 01. napjától.   
c.)  alkalmanként 6.550 Ft értékő utalvány formájában támogatást biztosít 
d.) és üdülési csekk formájában 60.000 Ft értékő juttatást biztosít.   
 
(4) A (3) bekezdésben meghatározott juttatások azon foglalkoztatottak részére 
biztosítottak, akik az intézményekben határozatlan – kivéve a GYED, GYES-en, 30 
napot meghaladó fizetés nélküli szabadságon lévık - ill. határozott idıre /legalább 9 
hónap/ szóló, jelenlegi munkáltatónál jogviszonnyal rendelkeznek.  
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(5) A (3) bekezdés c. pontjában meghatározott támogatás évenként 3 alkalommal 
adható június, szeptember, december hónapokban, melyet a munkáltatók csekély 
értékő ajándékként kötelesek nyílván tartani. 
6) Az (3) bekezdés d. pontjában meghatározott támogatás (továbbiakban: üdülési 
hozzájárulás) a megfelelı regenerálódás ösztönzése érdekében használható fel. Az 
üdülési hozzájárulás juttatási feltételeit, az elbírálás és elszámolás rendjét, valamint a 
visszatérítés szabályai az alábbiak: 

a) az üdülési hozzájárulás naptári évre szól  
b) üdülési hozzájárulásra a (4) bekezdésben meghatározottakon túl – az a 

foglalkoztatott jogosult, aki a tárgy évben – regenerálódása érdekében - 
legalább 1 alkalommal 10 nap szabadságot összefüggı idıtartamban 
használ fel 

c) az üdülési hozzájárulás kifizetése történhet a szabadság idıtartamát 
megelızıen, illetve utólagosan. 

 
(7) A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 1. számú melléklet 
8.34 pontjában meghatározott juttatás összege 2007. március 01. napjától 1.600 Ft/hó.  

 
9.§. 

 
(1) Az intézmények részére engedélyezett létszámot és személyi juttatások 
elıirányzatát évközben csak a Képviselı testület módosíthat. 
 
(2) Az önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények a rendeletben megállapított 
bevételi és kiadási elıirányzatai felett az intézmények vezetıi elıirányzat felhasználási 
jogkörrel rendelkeznek. A jóváhagyott bevételi elıirányzatain felüli többletbevétele 
terhére csak a forrásképzıdés mértékének, illetve ütemének figyelembevételével és az 
intézmény biztonságos mőködésének szem elıtt tartásával - a pót elıirányzati kérelem 
jóváhagyását követıen – vállalhatnak kötelezettséget. Az intézmény a dologi kiadások 
között hajthat végre átcsoportosításokat. 
 
(3) A  megállapított kiadások fıösszege csak a Képviselı-testület jóváhagyásával 
módosulhat. 
  
(4) A részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv elıirányzatainak 
megváltoztatását, csak a meghatározott pénzügyi- gazdasági feladatainak ellátását 
végzı, önállóan gazdálkodó költségvetési szerv vezetıje által  kezdeményezheti a 
Képviselı-testületnél.  

 
(5.) Az intézmények közötti feladatváltozást vagy bármely ok miatti átcsoportosítást 
csak a Képviselı testület engedélyezhet. 
 
(6) Az önkormányzat az irányítása alá tartozó intézményhez önkormányzati biztos 
kirendelését rendeli el akkor, ha az intézmény 30 napon túli tartozás állományának 
mértéke eléri az éves eredeti elıirányzatának 10 %-át, és e tartozását 1 hónap alatt 
nem képes 30 nap alá szorítani.  

 
(7) A képviselı-testület felhívja a költségvetési intézmények vezetıit, hogy az      
alapvetı feladatok végrehajtása érdekében az éves költségvetési gazdálkodásuk során 
jutalmat csak a dologi jellegő mőködési kiadások zavartalansága esetén a fenntartóval 
történt egyeztetés és jóváhagyást követıen állapíthatnak meg. 
          

10. §. 
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(1) Az önálló gazdálkodási jogkörrel felruházott költségvetési szervek kötelesek saját 
hatáskörükben kialakított számviteli rendjüket - a jegyzı által meghatározott módon - 
számviteli politikájukban és számlarendjükben rögzíteni. 
 
(2) Valamennyi önállóan gazdálkodó költségvetési szerv köteles a gazdálkodás vitelét 
meghatározó szabályzatot a mindenkor érvényes központi szabályozás 
figyelembevételével elkészíteni, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A 
szabályozásbeli hiányosságokért a felelısség a mindenkori intézményvezetıt terheli.   

 
11. §. 

Záró rendelkezések 
 
(1) az önkormányzat és intézményei 2007. évi költségvetési gazdálkodás átmeneti 
szabályainak meghatározásáról szóló 26/2006.(XII.25.) VKT rendelet alapján 
folytatott gazdálkodási tevékenységet be kell illeszteni a 2007. évi költségvetésbe. 
 
(2) e rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit a (3) bekezdés 
kivételével 2007. január 01. napjától kell alkalmazni.  
 
(3) a helyi iparőzési adóról szóló többször módosított 14/2002.(XII.31.) VKT rendelet    
6.§. (2) bekezdés a) pontja helyébe az alábbi szabályozás lép: 
 

a) a Htv. 37.§. (2) bekezdésének a) pontja szerinti tevékenység végzése 
után naptári naponként 0 Ft.   

 
(4) a lakáscélú támogatások rendszerérıl szóló helyi rendelet alapján 2007.                   
évben vállalható kötelezettségvállalás nagysága 14 millió forint a 2008. évi 
költségvetés terhére történı teljesítéssel 
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          1. sz. melléklet 
 

Újfehértó Város Önkormányzat 2007. évi költségvetésének mérlege 
 

B E V É T E L E K 2007. évi 
elıirányzat 

K I A D Á S O K 2007. évi 
elıirányzat 

     
I. Mőködési bevételek  I. Intézményi m őködési kiadások   

     
1. Intézményi mőködési bevételek 72629 Személyi juttatások 872522  

  TB és eü. hozzájárulások 263329  
2. Önkorm. Sajátos bevételei  Mőködési célú kiadás egyéb 

támogatás 
136530  

Helyi adók  78000 Ellátottak pénzbeni juttatásai 45819  
Átengedett központi adók 579943 Dologi kiadások 616817  
Egyéb sajátos bevételek 15000    

  II. Felhalmozási kiadások   
II. Támogatások     

  Fejlesztési kiadások 85106  
1. Önkorm. Költségvetési támogatás Beruházással kapcs. ÁFA 21273  

Normatív támogatások 895785    
Normatív kötött támogatások 17666    

  III. Hitel törlesztés   
III. Felhalmozási és t ıke jelleg ő bevételek    

  Fejlesztési hitel tıketörlesztés 220170  
Ingatlanértékesítés 61000 Fejlesztési hitel kamata 40327  
Részvényértékesítés 39000 Mőködési célú hitel tıketörleszt. 100000  
IV. Támogatás érték ő bevételek  Mőködési célú hitel kamata 18250  

     
1. Mőködési célú támogatás 44617 IV. Tartalék   
2. Felhalmozási célú támogatás 214928    

  Általános tartalék 20000  
V. Hitelek     

     
1. Mőködési célú hitel 391575    
2. Fejlesztési célú hitel 30000    

     
Összesen: 2440143  Összesen: 2440143   
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2. sz. melléklet fektetett 
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              3. számú  melléklet 

 
 
 

2007 évi intézményi bevételi elıirányzatok 
                                       
                                                               eFt-ban 

M  e  g  n  e  v  e  z  é  s 2007. évi elıirányzat 
  

Polgármesteri Hivatal 
  I. Mőködési bevételek 
    1. Intézményi mőködési bevételek 
    2. Önkormányzat sajátos mőködési  bevételei 

- Helyi adók 
- Átengedett központi adók 
- Egyéb sajátos bevételek 

 
   II.Támogatások 
1. Önkormányzat költségvetési támogatása 
- Normatív támogatások 
- Normatív kötött felhasználású támogatások 

 
   III. Felhalmozási és tıkejellegő bevételek 
1. Önkormányzat sajátos felhalmozási  és  tıkejellegő bevételek 

 
  IV. Támogatás értékő bevételek 
  1.Mőködési célú pénzeszközök  
  2.Felhalmozási célú pénzeszközök 
 
  V. Hitelek 
  1.  Mőködési célú hitel 
  2. Fejlesztési célú hitel 
 
„Játékvár”  Bölcsıde 
  I. Mőködési bevételek 
 1. Intézményi mőködési bevételek 
 
Városi  Könyvtár és  Mővelıdési  Központ / Zajti F. Kulturális Központ 
 
  I. Mőködési bevételek 
 1. Intézményi mőködési bevételek 
 
 Múzeum / Zajti F. Kulturális Központ 
  I. Mőködési bevételek 
 1. Intézményi mőködési bevételek 
 
 Szállást Biztosító Idısek Klubja / Szociális Szolgáltató Központ  
  I. Mőködési bevételek 
 1. Intézményi mőködési bevételek 
 
Általános,  Mővészet  Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat 
  I. Mőködési bevételek 
 1. Intézményi mőködési bevételek 
 
 

 
 

7.600 
 

78.000 
579.943 
15.000 

 
 
 

895.785 
17.666 

 
 

100.000 
 
 

44.617 
214.928 

 
 

391.575 
30.000 

 
 
 

1.900 
 
 
 
 

2.000 
 
 

50 
 
 
 
 

18.490 
 
 
 

42.589 
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4. sz. mellélet fektetett 
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        5. számú  melléklet 
                                                 
                                

az intézményekben 2007 évben engedélyezett közalkalmazotti és köztisztviselıi álláshelyekrıl  
 
 
 

Intézmény  
megnevezése 

2006. 
évi záró  
létszám 

01.02-i 
válto- 
zás 
+ /  - 

01.31-i 
válto- 
zás 
+ / - 

02.01-i 
válto- 
zás 
+ /  - 

03.01-i 
válto- 
zás 
+ / - 

04.01-i 
válto- 
zás 
+ / - 

07.01.-i 
válto- 
zás 
+ / - 

09.01.-i 
válto- 
zás 
+ / - 

Változás 
utáni 

létszám 
összesen  

Bölcs ıde 13 - 2  - 1 -1    9 

Lengyel Laura Óvoda 55 - 4       51 

Int.vagyon mők.Óvoda 1        1 

Lengyel Laura Óvoda  56 - 4       52 

Iskolai oktatás 118 - 10 -1    - 15  92 

Napközi és tanulószoba 17 +1       18 

Intézményi vagyon 15 - 7     - 3  5 

Óvodai és iskolai étkezt. 44 - 44       0 

Pedagógiai szakszolgálat 5        5 

Ált. és M ővészeti Isk.  199 - 60 -1    - 18  120 
Könyvtár és M őv.Közp. 4  -1 -3     0 
Múzeum 2  +2 -4     0 
Zajti F. Kulturális 
Központ 

   +7     7 

Családsegít ı  Szolg. 
szakmai 

7 - 2    - 5   0 

Házi segítségnyújtás 7        7 

Átm.elhelyezést bizt. 7   +1   +2  10 

Szoc. étkeztetés --   +3     3 

Nappali szoc. ellátás --       +6 6 

Egyéb szoc. szolgáltatás 6        6 

Idısek Klubja /Szoc. 
Szolg. Központ  

20   +4   +2 +6 32 

TB által finanszírozott 
- Védınıi szolgálat 

 
7 

        
7 

- Eü-i ell.egyéb felad. 2        2 

TB finanszírozott 
összesen 

9        9 

Középfokú oktatás 34       - 4 30 

Intézményi vagyon 1        1 

Diákotthoni ellátás 2       -1 1 

BZSE Gimn. és 
Szakképzı Iskola  

 
37 

 
 

      
- 5 

 
32 

Polgármesteri Hivatal 59 - 10  + 1   +3  53 
Létszám mindösszesen  406 -78 0 +4 -1 - 5 - 13 + 1 314 
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6. számú  melléklet 
          
 
 
 

Az önkormányzat költségvetésében tervezett fejlesztések  2007 évi elıirányzata 
 
 

                                                                                                            eFt-ban 

 
M e g n e v e z é s  

 

 
2007. évi összeg 

 
 
Felhalmozási kiadások 
 
1. Polgármesteri Hivatal 
 
-  Bölcsıde rekonstrukció  
-  Balkányi út építése III. ütem tervezése 
-  Épület vásárlás (OTP épület)  
-  Mentıállomás kialakítása 
-  Buszváró kialakítása  
- Telekvásárlás 
- Számítástechnikai eszközbeszerzés 

 
2. Általános és Mővészeti Iskola 
 
  - BZSE Gimnázium és Szakképzı Iskola 
     kazánbeszerzés 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

16.500 
      353 
30.000     
51.075 
      175 
   6.800 
      500 

 
 
  

    976 
 

 
 
 
 
 

Az Európai Uniós forrásokból finanszírozott programok bemutatása 
   

 
                                                                                                                         eFt-ban 
M e g n e v e z é s 

 
HEFOP Saját forrás Összesen 

    
Bölcsıde rekonstrukció 12.446 4.054 16.500 
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7. sz. mellélet fektetett 
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8. sz. mellélet fektetett 
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9. sz. mellélet fektetett 
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10. számú melléklet 
        
 

Újfehértó Város Önkormányzata 2007. évi költségvetésének címrendje 
 
 

CÍm Alcím Elı- 
irány- 
zati 

csop. 

Kiemelt 
elı- 

irány- 
zat 

Al- 
cso- 
port 

Cím Alcím Elı- 
irány- 
zati 

csop. 

Kiemelt 
elı- 

irány- 
zat 

 2007. évi 
eredeti 

elıirányzat 
(eFt) 

 
1 
 
 
 
2 
 
3 
 
 
 
 
4 
 
 
 
5 
 
 
 
6 
 
7 
 
 
 
8 
 
9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
1 
 
2 
 
1 
 
1 
 
2 
 
 
1 
 
2 
 
1 
 
2 
 
1 
 
1 
 
2 
 
1 
 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
 
 

 
 
1 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
1 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 
 

 „játékvár” B ö l c s ı d e  
                  Mőködési bevételek 
                                   Alaptevékenység bevétele 
                  Önkormányzati támogatás 
Lengyel Laura Óvoda 
                 Önkorm. támogatás 
Általános és M ővészeti Iskola 
                Mőködési bevételek 
                                 Alaptevékenység bevétele 
               Önkorm. támogatás 
                      
Városi Könyvtár és M ővelıdési Központ/Zajti F Kult. 
Közp.                 Mőködési bevételek 
                                  Alaptevékenység bevétele 
                Önkorm. támogatás 
M ú z e u m /ZajtiF. Kulturális Központ 
                Mőködési bevételek 
                                   Alaptevékenység bevétele 
                Önkorm. támogatás 
Családsegít ı Szolgálat 
                 Önkorm. támogatás 
Átm.ellátást biztosító id ısek klubja/Szociális Szolg. 
Közp.                  Mőködési bevételek 
                                    Alaptevékenység bevétele 
                  Önkorm. támogatás  
BZSE. Gimn. és Szakképz ı Iskola 
               Önkormányzati támogatás 
Polgármesteri Hivatal 
                Mőködési bevételek 
                Önkorm. sajátos mők.bevételei 
                Felhalm. és tıkejellegő bev. 
                Közp. kv.-i támogatás 
                Támogatás értékő bevételek 
                Hitel bevételek 
Mindösszesen 
                Mőködési bevétel 
                Önkormányzat sajátos mők.bevétele 
                Felhalm. és tıkejellegő bevétel 
                Közp.kv.-i támogatás 
                Támogatás értékő bevételek 
                Hitel bevételek 

32.970 
 

1.900 
31.070 

160.623 
160.623 
689.127 

 
42.589 

646.538 
 

25.045 
 

2.000 
23.045 
11.309 

 
50 

11.259 
18.395 
18.395 
82.806 

 
18.490 
64.316 

136.013 
136.013 

 
7.600 

672.943 
100.000 
913.451 
259.545 
421.575 

2.440.143 
72.629 

672.943 
100.000 
913.451 

            259.545 
421.575 
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CÍm Alcím Elı- 

irány- 
zati 

csop. 

Kiemelt 
elı- 

irány- 
zat 

Al- 
cso- 
port 

Cím Alcím Elı- 
irány- 
zati 

csop. 

Kiemelt 
elıirány- 

zat 

 2007. évi 
eredeti 

elıirányzat 
(eFt) 

 
1 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
5 
 
 
 
 
6 
 
 
 
 
 
7 
 
 
 
 
 
8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9 
 
 
 
 

  
1 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 
2 
3 
 
1 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 
2 
3 
 

 
 
1 
2 
3 
 
 
1 
2 
3 
 
 
 
1 
2 
3 
 
 
 
1 
2 
3 
 
 
1 
2 
3 
 
 
1 
2 
3 
 
 
 
1 
2 
3 
 
 
 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
 
 
 
 
1 
2 
3 
4 
 
 
 
1 
2 
3 
4 
5 
6 

 „Játékvár” B ö l c s ı d e  
                   Mőködési kiadások 
                                   Személyi jellegő kiadások 
                                   Munkaadót terhelı járulékok 
                                   Dologi jellegő kiadások 
Lengyel Laura Óvoda 
                   Mőködési kiadások 
                                   Személyi jellegő kiadások 
                                   Munkaadót terhelı járulékok 
                                   Dologi jellegő kiadások 
                                   
Általános és M ővészeti Iskola 
                     Mőködési kiadások 
                                   Személyi jellegő kiadások 
                                   Munkaadót terhelı járulékok 
                                   Dologi jellegő kiadások 
 
Városi Könyvtár és M ővelıdési Központ/Zajti F. Kult. 
Közp.                         Mőködési kiadások 
                                   Személyi jellegő kiadások 
                                   Munkaadót terhelı járulékok 
                                   Dologi jellegő kiadások 
M  ú z e u m/Zajti F. Kulturális Központ  
                         Mőködési kiadások 
                                   Személyi jellegő kiadások 
                                   Munkaadót terhelı járulékok 
                                   Dologi jellegő kiadások 
Családsegít ı Szolgálat 
                        Mőködési kiadások 
                                   Személyi jellegő kiadások 
                                   Munkaadót terhelı járulékok 
                                   Dologi jellegő kiadások 
                                   
Átmeneti ellátást biztosító id ısek klubja/Szoc. Szolg. 
Központ                          Mőködési kiadások 
                                   Személyi jellegő kiadások 
                                   Munkaadót terhelı járulékok 
                                   Dologi jellegő kiadások 
 
Polgármesteri Hivatal  
                   Mőködési kiadások 
                                   Személyi jellegő kiadások 
                                    Munkaadót terhelı járulékok 
                                    Dologi jellegő kiadások 
                                    Támogatás értékő kiadás 
                                    Hitel kiadások 
                                    Tartalék   
                   Ellátottak pénzbeni juttatásai  
                   Felhalmozási kiadások 
BZSE Gimnázium és Szakképz ı Iskola 
                  Mőködési kiadások                  
                                  Személyi jellegő kiadások 
                                  Munkaadót terhelı járulékok 
                                  Dologi kiadások  
                                  Fejlesztési kiadások  
Mindösszesen  
 
                   Mőködési kiadások 
                                   Személyi jellegő kiadások 
                                    Munkaadót terhelı járulékok 
                                    Dologi jellegő kiadások 
                                    Támogatás értékő kiadás                     
                                    Hitel kiadások 
                                    Tartalék   
                   Ellátottak pénzbeni juttatásai  
                   Felhalmozási kiadások 
      

32.970 
 

19.729 
5.670 
7.571 

160.623 
 

113.422 
33.704 
13.497 

 
689.127 

 
359.038 
107.476 
222.613 

 
25.045 

 
9.129 
2.386 

13.530 
11.309 

 
7.632 
2.320 
1.357 

18.395 
 

13.587 
4.423 

385 
 

82.806 
 

36.964 
11.601 
34.241 

 
 
 

223.283 
68.449 

364.201 
136.530 
320.170 
20.000 
45.819 

105.403 
136.013 

 
89.738 
27.300 
17.999 

976 
2.440.143 

 
 

872.522 
263.329 
675.394 
136.530 
320.170 
20.000 
45.819 

106.379 
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3. napirendi pont megtárgyalása 
3./ Elıterjesztés a hulladékkezelési közszolgáltatásról és a köztisztaságról szóló rendelet- 
     tervezet elfogadásáról   
     Száma:14-60/2007. 
      (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
      Elıadó: Tóth András polgármester 
 
Dr. Mátyás B. Szabolcs 
Technikai jellegő módosításokat szeretnék ismertetni, amiket kérem, hogy vegyenek figyelembe.  A 3. 
§. (6) bekezdésbıl a szilárd szót figyelmen kívül kérem hagyni, csak folyékonyhulladékra vonatkozik. 
A 16. §. (2) bekezdésében az utolsó két szót kérjük figyelmen kívül hagyni. A záró rendelkezéseknél a 
17. § mondata kiegészül a 27/2006. ( XII. 16.) VKT rendelettel. 
 
Tóth András 
Az Ügyrendi Bizottság egyhangúlag támogatta, a Pénzügyi Bizottságon módosító javaslattal, 5 igen 2 
ellenszavazattal, 2 tartózkodással javasolta a rendelet-tervezetet. Kérem az elnök urat, hogy ismertesse 
a módosításokat.  
 
Nagy Sándor 
A Pénzügyi Bizottság ülésén az merült fel, hogy a rendelet-tervezetet ebben a formában nem kellene 
elfogadni most, hiszen egy késıbbi napirendnél tárgyalunk egy közbeszerzési eljárással, szolgáltatóval 
kapcsolatos közbeszerzési napirendet. Meg kellene várni, hogy a szolgáltató megtegye a javaslatát. 
 
Tóth András 
Akkor erre tekintettel a melléklet 2. bekezdését visszavonom, és akkor nincs probléma. A 
közbeszerzést csak akkor tudjuk kiírni, ha ismerjük a rendszert. Ha ezt nem fogadjuk el, akkor a 
közbeszerzésben nem tudjuk leírni, hogy mit akarunk elvégeztetni.  
 
Nagy Sándor 
Még egy módosítás megfogalmazódott a bizottsági ülésen, de ez nem kapott többségi szavazatot, az 
öregségi nyugdíjkorhatár ne 80 év, hanem a 70 év fölöttiekre vonatkozzon, ez volt a javaslat, de ez 
nem kapott többségi szavazatot.  
 
Szilágyi Antalné 
Egy kiegészítés a 11 §. (6) bekezdésében a telekhatártól értelmezendı, nem telekáráról.  
 
Gyermánné Szabó Katalin 
Örülök, hogy megfogalmazódott a szemét mennyisége utáni fizetés. Ha lehetıség van arra, hogy 
kisebb edényekbe tegyünk, akkor a következı lépés az a szelektív győjtés lenne. Ez megvalósítható 
lenne. Az a javaslatom, hogy kapjunk zsákot és havonként ezt ürítenék.  
 
Tóth András 
Ezt tartalmazza a rendelet-tervezet. 
 
Puhola Józsefné 
Javasolnám, hogy egészüljön ki a 9. § (3) pontja, hogy a 100%-os rokkant, vagy fogyatékos 
hozzátartozó is kapjon kedvezményeket.  
 
Nagy Sándor 
Ez a rendelet, ebben a formában nem a lakosság javát fogja így szolgálni. Lényegesen nagyobb terhet 
fog róni a lakosságra. Tegyük vissza a korábbi rendeletnek megfelelı a 70 éves korhatárt, amelyrıl 
rendelkeztünk.  
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Elek László 
Módosító javaslatom, hogy a 80 éves korhatár legyen 70 év.  
 
Gyermánné Szabó Katalin 
Örülök, hogy a szelektív hulladékgyőjtésre hajlandóak családok, ha a mennyiség szerint fizetünk, 
akkor az egy fıre esı rész nem biztos, hogy reális. A díjkedvezményekkel kapcsolatosan a 70-80 
közöttieknél maradjon a 70 %-os díjkedvezmény a 80 év fölöttiek esetében ingyenes legyen, ez a 
módosító javaslatom.  
 
Nagy Sándor 
Módosító javaslatom még egy, hogy az 5. § (3) bekezdésében a megállapítás a gyerekek esetében 18 
évig emeljük meg. Valamint a 3.§ (2) bekezdésével kapcsolatban a szolgáltatási idıvel kapcsolatban, a 
Megyei Hulladékgazdálkodási Program megvalósításáig szóljon.   
 
Szilágyi Antalné 
A 75 év legyen a korhatár. 
 
Tóth András 
A 80 év feletti és a háztartásában lévı rokkantak esetében mentességet támogatom. A vitát lezárom. 
Ha a 70 éves korhatár nem kapja meg a szavazatot, akkor teszem fel a 75 évre vonatkozó javaslatot. 
Gyermánné Szabó Katalin visszavonta a javaslatát. Nagy Sándor módosító javaslatát elfogadom a 18 
évre vonatkozóan. A másik a 3.§ (2) bekezdésében megfogalmazottakkal kapcsolatban nem 
támogatom, a szerzıdés-tervezetben ezt tudjuk kezelni.  
 
Nagy Sándor ezt a javaslatát visszavonta.  
 
Tóth András 
Egyenként szavazunk a módosításokról.  
 
Ki az, aki azt a  módosítást, hogy aki az egyedül, vagy háztartásában rokkanttal együtt él, arra 
vonatkozóan a 9. §. (3) bekezdése kiegészül ezzel, hogy a 100%-os rokkantok is kapják meg ezt a 
kedvezményt. Ki az,  aki elfogadja? 
 
A képviselı-testület a módosítást 15 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 3 tartózkodással elfogadta. 
 
Ki az, aki elfogadja azt, hogy a 9. § (3) bekezdése helyében 70 éves életkorra módosuljon?   
 
A képviselı-testület a módosítást 11 igen szavazattal, 3 ellenszavazattal, 4 tartózkodással elfogadta. 
 
Ki az, aki azt a módosítást, mely a 5. § (3) bekezdésében ne tíz év alattiakra, hanem a 18 év alattiakra 
vonatkozzon a 3 liter/fı. Ki az, aki elfogadja a módosító javaslatot? 
 
A képviselı-testület a módosító javaslatot 17 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül 
elfogadta.   
 
Ki az, aki az elfogadott módosítássokkal együtt elfogadja a rendelet-tervezetet? 
 
A képviselı-testület a módosításokkal együtt 18 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
egyhangúlag elfogadta, és az alábbi rendeletet alkotta meg: 
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ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISEL İ-TESTÜLETÉNEK 
 

9/2007. ( II. 23)  
 

r e n d e l e t e   
 

A hulladékkezelési közszolgáltatásról és a köztisztaságról 
 

A KÉPVISEL İ-TESTÜLET  
 

a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (Hgt.) 23. §-ában, a környezet védelmének 
általános szabályairól szóló 1995.évi LIII.tv. 46.§.(1) bek. c.) pontjában továbbá az egyes helyi 
közszolgáltatások kötelezı igénybevételérıl szóló 1995.évi XLII. törvény 2.§.-ban kapott 
felhatalmazás alapján Újfehértó város Hulladékgazdálkodásáról és köztisztaságáról az alábbi 
rendeletet alkotja: 

I.FEJEZET 
Általános rendelkezések 

1.§. 
 

(1) A rendelet célja, hogy Újfehértó város közigazgatási területén a terepülési szilárd és folyékony 
hulladék kezelésével kapcsolatos feladatokat ellássa és a településen a köztisztaságot fenntartsa, 
az ezekkel kapcsolatos önkormányzati, lakossági és szolgáltatói jogokat, kötelezettségeket és 
tilalmakat a helyi sajátosságnak megfelelıen rendezze. 

 
(2) A jelen rendeletben szereplı fogalmakat a Hulladékgazdálkodásról szóló 2000.évi XLIII.tv. által 

meghatározott értelmezı rendelkezésekkel egyezıen kell értelmezni. 
 

2.§. 
A rendelet hatálya 

 
(1) A rendelet személyi hatálya: a város közigazgatási területén állandó vagy ideiglenes jelleggel 

tartózkodó, illetve tevékenységet folytató 
a. magánszemélyekre, (ingatlan tulajdonosokra, birtokosokra, bérlıkre, használókra,) 
b. jogi személyekre 
c. valamint jogi személyiséggel nem rendelkezı egyéb szervezetekre terjed ki, akiknek 

tevékenysége, életvitele során települési hulladék képzıdik illetve a hulladékkezelıkre 
(továbbiakban: tulajdonos) 
 
(2) A rendelet tárgyi hatálya: 

a. kiterjed a települési szilárd és folyékony kommunális hulladékra, 
b. a hulladékgazdálkodási tevékenységre és létesítményekre 
c. a hulladékgazdálkodási törvény (2000.évi XLIII.) és a környezet védelmének általános 

szabályairól szóló törvény (1995.évi LIII.tv.) rendelkezéseinek megfelelıen. 
 
(3) Nem terjed ki a rendelet hatálya a veszélyes hulladékokra és a levegıbe kibocsátott, a 

légszennyezésrıl szóló jogszabályok hatálya alá tartozó szennyezı anyagokra. 
 

II.FEJEZET 
Az önkormányzat közszolgáltatással kapcsolatos feladatai 

 
3.§. 

(1) Újfehértó város egész területén a szilárd és folyékony hulladék szervezett összegyőjtésérıl, 
elszállításáról, kezelésérıl ennek keretében ártalmatlanításáról az önkormányzat a pályázattal 
kiválasztott közszolgáltató útján gondoskodik. 
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(2) A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltató, aki 10 évre szóló pályázaton 
elnyert szerzıdés alapján végzi a hulladék összegyőjtését, szállítását, kezelését, ártalmatlanítását 
stb. 

 
(3) A települési folyékony hulladék szállítását és ártalommentes elhelyezését az Önkormányzat 

kötelezı helyi közszolgáltatás útján látja el (továbbiakban: szolgáltatás). 
 
(4) A kiépített szennyvízcsatorna hálózatra nem csatlakozott ingatlan tulajdonosa, használója az 

ingatlanán keletkezı települési folyékony hulladék elhelyezésérıl az e rendeletben 
meghatározott módon, a közszolgáltatás igénybevétele útján köteles gondoskodni. 

 
(5) Azokon az ingatlanokon, ahol az ingatlanhoz közvetlenül kapcsolódó közterületen a 

szennyvízcsatorna hálózat kiépült, települési folyékony hulladékot elvezetni csak azon keresztül 
szabad. 

 
(6) Újfehértó Város Képviselı-testülete a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos 

közszolgáltatás ellátásával a – az Önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévı- 
Városüzemeltetési KHT-t (4244. Újfehértó, Bartók Béla u. 7.) (a továbbiakban: Szolgáltató) 
bízta mag és kötelezi a szolgáltatás ellátásával kapcsolatos, jelen rendeletben elıírt feladatok 
végrehajtására, valamint felruházza a rendeletben meghatározott jogosítványokkal.  

 
II. FEJEZET 

A szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás  
 

Közszolgáltatás módja 
4.§. 

 
(1) A szolgáltató a háztartási hulladék elszállítását az önkormányzat által kötött megállapodás 

szerint heti gyakorisággal, zárt rendszerő kukásautóval, meghatározott napokon végzi, amelyrıl 
hirdetmény útján értesül a lakosság. Lomtalanításra évi két alkalommal kerül sor a 
Polgármesteri Hivatal és a szolgáltatást végzı szerv között egyeztetett idıpontban, amelyrıl a 
lakosságot elızetesen tájékoztatni kell. 

 
(2) Az önkormányzat és a közszolgáltató alternatív jelleggel biztosítja a lakosság részére a szelektív 

hulladékgyőjtés lehetıségét. A szelektív hulladékgyőjtéshez a közszolgáltató a lakosság részére 
hulladékgyőjtı zsákokat biztosít, melyek rendszeres összegyőjtésérıl és elszállításáról a 
meghirdetett idıpontokban rendszeresen és külön térítési díj nélkül gondoskodik. 
 

(3) Az önkormányzat a közszolgáltatókkal kötött szerzıdések végrehajtásának tapasztalatait 
legalább 2 évente értékeli. 

Helyi közszolgáltatás kötelezı igénybevétele 
5.§. 

 
(1) Az ingatlantulajdonos a települési szilárd hulladék győjtésére és elszállítására a szolgáltató 

szállítóeszközéhez rendszeresített győjtıedényt, valamint – a szolgáltató által rendelkezésre 
bocsátott győjtıedényzet őrtartalmát meghaladó mennyiségő alkalmi hulladék győjtésére – a 
szolgáltató által rendelkezésre bocsátott és azonosító jellel ellátott más győjtıeszközt köteles 
igénybe venni. 
 

(2) Az igénybe veendı győjtıedények típusai és a győjtıedényekben elhelyezhetı települési szilárd 
hulladékok súlyának felsı határa: 

a.) 60 literes győjtıedény  18 kg. 
b.) 120 literes győjtıedény  45 kg. 
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(3) A keletkezett hulladék mennyiségének megállapítására 4 liter/nap/fı, 18 év alattiak és 70 év 
felettiek esetén 3 liter/nap/fı mennyiségeket kell alkalmazni. A háztartásban élık száma és a két 
győjtés között keletkezett számított hulladékmennyiség alapján kell meghatározni, hogy 60, vagy 
120 literes győjtıedényt kell használni. Amennyiben a számított hulladék mennyisége nem 
helyezhetı el egyetlen edényben, újabb győjtıedényt, vagy hulladékgyőjtı zsákot kell használni. 

 
(4) Az ingatlan tulajdonos részére az önkormányzat - a (3) bekezdésben meghatározott számítással -

az 1 db rendszeresített győjtı edény heti ürítésének közszolgáltatási díját tudja arányosítani. 
Minden további győjtı edény használata és a közszolgáltatóval történı elszállítása csak az ingatlan 
tulajdonos teljes képviselése mellett történik. 

 
Gazdálkodó szervezetekre vonatkozó szabályok 

6.§. 
 

(1) Gazdálkodó szervezet akkor köteles a közszolgáltatás igénybevételére, ha a gazdasági 
tevékenységével összefüggésben keletkezett települési hulladékának kezelésérıl a 
Hulladékgazdálkodási Törvény 13.§. foglaltaknak megfelelıen más elıírásszerő módon nem 
gondoskodik. 
 

(2) Az a gazdálkodó szervezet, amely a Környezetvédelmi Felügyelıség által engedélyezett szilárd 
hulladék ártalmatlanítására alkalmas berendezésben, létesítményben gondoskodik a 
tevékenysége során képzıdött hulladék ártalmatlanításáról, az mentesül. 

 
(3) A gazdálkodó szervek mentességüket valamint az (1) bekezdésben írt „más elıírásszerő” módon 

történı települési hulladékkezelésüket a Polgármesteri Hivatal hulladékgazdálkodással 
foglalkozó ügyintézıje felé igazolni kötelesek. Igazolás hiányában kötelesek a települési 
közszolgáltatás igénybevételére és a gazdálkodó szervek részére irányadó szolgáltatási díj 
megfizetésére. 

A győjt ı edények kezelése 
7.§. 

 
(1)  A keletkezı hulladék mennyiségének megfelelı számú, fedhetı hulladékgyőjtı-edény   

beszerzése, ennek elhelyezése, pótlása, javítása, tisztántartása és fertıtlenítése a   tulajdonos 
kötelessége. A hulladékgyőjtı edényeket más célra használni nem szabad. 
 

(2)  Szemetet felhalmozni nem szabad, azt a megadott hulladékszállítási napon elszállítás céljából a 
szolgáltatást végzı szerv rendelkezésére kell bocsátani. A tárolóedények kihelyezése a szállítási 
napokon a tulajdonos kötelessége, a közlekedés akadályozása nélkül. A tárolóedények ürítése a 
szolgáltatást végzı szerv feladata. A tárolóedényt a kiürítés után a közterületrıl haladéktalanul el 
kell vinni. 

 
(3) A hulladékszállítást, a szolgáltatást végzı szervnek úgy kell megoldani, hogy a hulladék 

felhalmozására ne kerüljön sor ( a két szállítás között 8 napnál hosszabb idı ne teljen el.) 
 
(4) A hulladékgyőjtı edénybe nem szabad mérgezı, robbanó, folyékony vagy egyéb olyan anyagot 

elhelyezni, amely veszélyezteti a szolgáltatást végzı dolgozók testi épségét és egészségét, vagy 
használata során a szállítójármő mőszaki berendezésében rongálást idézhet elı. Az üveg 
hulladékokat az egyéb háztartási hulladékoktól el kell különíteni oly módon, hogy az a szállítás 
alkalmával balesetet ne okozzon. 

 
(5) Ha a szolgáltatást végzı szerv dolgozója azt észleli, hogy a tárolóedénybe olyan anyagot, tárgyat 

helyeztek, amely nem minısül szállítható hulladéknak, valamint ha a nyesedék átmérıje a 2 cm-
t, kötegelése a 70 x 40 cm-t meghaladja, annak szállítását megtagadhatja. 
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(6) A nedves, lédús hulladékot csak vízhatlan csomagolásban lehet az edénybe helyezni. Ha az 
edény olyan nedves hulladékot tartalmaz, amely az edényben összetömörödött vagy befagyott, 
vagy ha az edényben lévı hulladékot úgy összepréselték, hogy emiatt az edényt az elıírt módon 
kiüríteni nem lehet, a tulajdonosnak kell a visszamaradt szemetet kiüríteni és az edényt 
használhatóvá tenni. 

 
(7) A szolgáltatást végzı dolgozóknak a győjtıedényzet megrongálása nélkül kell a 

hulladékszállítással kapcsolatos feladatokat ellátni.   
 
(8) A tulajdonos (használó) kötelessége az edényt-vízsugárral való kimosással, fertıtlenítıszer 

használatával- tisztántartani. 
 
(9) Télen a szolgáltatást igénybevevı tulajdonosnak kell a tárolóedény és az útburkolat széle között 

legalább 1,5 méter széles sávot a hótól megtisztítani és a síkosságtól mentesíteni. 
 

IV. FEJEZET 
Közszolgáltatások díja 

 
A díjfizetés 

8.§. 
 

(1) A közszolgáltatás ellátására a szolgáltatót megilletı legmagasabb díjat a Képviselıtestület 
rendelet mellékeltében állapítja meg, a szolgáltatást végzı szervvel való egyeztetést követıen. 

 
(2) A közszolgáltatási díj megállapítása a díjkiszámításra vonatkozó elıírások alapján ÁFA nélkül 

számított egységnyi díjtételek meghatározásával történik. Fel kell tüntetni  a  díj számítására 
szolgáló kalkulációs sémát, illetve az árképletet is. Az egységnyi díjtétel szilárdhulladék esetén a 
győjtı edényzet térfogata szerinti ürítési díj, folyékony hulladék esetén az egységnyi térfogat 
szippantási díja a jelen rendelet 1. számú melléklet szerint. 

 
(3) A közszolgáltatás díját a közszolgáltató negyedévente, illetve folyékony hulladék esetén a 

felmerüléskor közvetlenül az ingatlan tulajdonos részére számlázza.  
 
(4) A szilárd hulladék szállítási az egységnyi szolgáltatási díj 120 literes őrtartalmú edényre vagy 

zsákra kerül megállapításra, a 60 literes edény esetében a 120 literes edény díjtételének 70 %-a. 
Díjakat egy ürítésre, áfa nélkül kell meghatározni.  

 
(5) Az ingatlantulajdonos a szilárd hulladék szállítási díjat a szolgáltató részére közvetlenül vagy az 

általa megbízott díjbeszedı útján, illetve postai átutalási utalványon  (a kézhezvételétıl számított 
15 napon belül) köteles megfizetni.  

Mentességek 
9.§. 

 
(1) Mentes a havi szilárd hulladékszállítási díj megfizetése alól az ingatlan tulajdonos, ha ingatlana 

folyamatosan legalább 3 hónapig üresen áll és ezt a tényt a Polgármesteri Hivatal 
hulladékgazdálkodással foglalkozó dolgozójának írásban bejelenti, és a rendszeresített 
hulladékgyőjtı edényt a Polgármesteri Hivatal megbízottjának visszaadja. A Polgármesteri 
Hivatal igazolása alapján a közszolgáltató az ingatlan tulajdonosának kérelmére, a 
hulladékszállítási díj idıarányos részét elengedi. A töredék hónapot az üresen állás tekintetében 
figyelmen kívül kell hagyni. 
 

(2) A lakás megüresedését és újbóli használatbavételét a tulajdonosnak legkésıbb a megüresedést, 
illetve használatbavételét követı 8 napon belül igazolni kell. Az igazolás elmulasztásából eredı 
kár a mulasztó tulajdonost terheli. 
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(3) Az önkormányzat  
a.) a 70 éven felüli egyedül élı lakosok részére,  
b.) valamint az olyan házaspárok részére, melynek legalább egyik tagja 70. éven felüli személy,  
c.) továbbá olyan 70. éven felüli személy részére, aki egy háztartásban él 100%-os rokkant vagy 

fogyatékos hozzátartozójával.  
teljes személyes díjmentességet biztosít a szilárd lakossági hulladékszállítás díja alól. 

 
(4) Az önkormányzat által engedélyezett mentességek elszámolására a közszolgáltatóval évente 

kétszer, június 15 és december 15-ig kerül sor. Az önkormányzat a kölcsönösen elfogadott és 
egyezetett szolgáltatási díj kiesést a közszolgáltató részére megtéríti. 

 
(5) Ingatlan tulajdonos személyében bekövetkezett változás (adás-vétel, öröklés, stb.) esetén az új 

tulajdonos köteles a közszolgáltatás igénybevétele napjától (legkésıbb a tulajdoni joga 
ingatlan-nyilvántartásba történı bejegyzése napjától) a közszolgáltatási díjat megfizetni, több 
tulajdonos esetén egyetemlegesen. 

 
(6) A hulladékkezelési közszolgáltatásért az ingatlan tulajdonost terhelı díjhátralék adók módjára 

behajtható köztartozás. 
Adatszolgáltatás 

10.§. 
 

(1) Az önkormányzat a közszolgáltató részére évente 4-szer – a számlázást megelızıen, 
egyeztetett idıpontban- aktualizált adatot szolgáltat a közszolgáltatási díj kötelezettekrıl, és az 
önkormányzat által rendelkezésre bocsátott ingyenes hulladékgyőjtı edényzet darab számáról. 

 
(2) A közszolgáltatással összefüggı személyes adatokat ( a közszolgáltatást igénybe vevı neve, 

lakcíme, születési helye, ideje, anyja neve) a közszolgáltató részére a népesség-nyilvántartás 
adataiból a Polgármesteri Hivatal szolgáltatja. Az adatszolgáltatás a 25/2000(IX.01) BM 
rendelet 2.§.(5) bekezdése alapján díjmentes. 

 
V.FEJEZET 

Az ingatlanok és közterületek tisztántartása 
11.§. 

 
(1) A köztisztaság és a települési környezet fenntartása elsırendő közegészségügyi érdek, ezért 

ennek elımozdításában mindenki köteles hathatósan közremőködni, a szennyezıdést, fertızést 
eredményezı tevékenységektıl, illetıleg magatartástól tartózkodni. 

 
(2) Az egyes ingatlanok tisztántartásáról az ingatlan tulajdonosának, használójának 

(haszonélvezıjének, másnak a használatában lévı ingatlanok tisztántartásáról pedig, a 
használati joggal rendelkezı bérlınek) kell gondoskodni. 

 
Többlakásos ingatlanok esetén: 
 

a. a lakó és emberi tartózkodásra szolgáló más épületek közös használatú részének ( 
lépcsıház, folyosó, pince és padlásrész, közös illemhely, hulladékgyőjtı és az ehhez 
tartozó területnek, stb.) tisztaságáról, rendszeres takarításáról, rovar-és rágcsáló 
mentesítésérıl az érintettek megállapodásában meghatározott személy (ek)-nek, annak 
hiányában a tulajdonos(ok)-nak, 

 
b. a lakásnak és a lakás céljára használt más helyiségeknek a tisztántartásáról, rendszeres 

takarításáról, rovar-és rágcsáló mentesítésérıl pedig a használó (k) köteles (ek) 
gondoskodni. 

 
(3) A város területén lévı ingatlanok tényleges használói, tulajdonosai kötelesek 
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ingatlanukat megmővelni, illetve rendben tartani, gyomtól, gaztól, hulladéktól, vadonélı 
bokortól megtisztítani. 
 

(4) Az önkormányzati tulajdonú közterületek szervezett, rendszeres tisztántartásáról, 
portalanításáról, általános jellegő takarításáról, síkosság mentesítésérıl, a szilárd burkolat utak 
tisztántartásáról, hulladéktárolók kihelyezésérıl, ürítésérıl az önkormányzat gondoskodik. A 
járdáról letakarított jeget, havat a közút és a járda között úgy kell elhelyezni, hogy se a 
gyalogos, se a gépjármő fogalmat ne akadályozza. 

 
(5) Magánszemélyek, jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkezı egyéb szervezetek 

tevékenysége következtében közterületen keletkezett szennyezıdés megszüntetése, a 
szennyezıdést okozó szerv, illetve személy feladata. 

 
(6) Köztisztasági szempontból járdának minısül az a gyalogos közlekedésre rendelt kiépített és 

kiépítetlen útterület, amely az ingatlan telekhatárától az úttest széléig (szegélyéig) terjed, ha a 
járda területén szilárd útburkolattal ellátott területrész mellett a járdaszegélyig még üres füves 
rész vagy virágos sáv, illetve főbeton is van, az egész területet a járdáshoz tartózkodónak kell 
tekinteni (továbbiakban: járda). 

 
(7) Az ingatlan elıtti járda tisztántartása az ingatlan tényleges használójának, illetve 

tulajdonosának a kötelessége. Intézmények, kereskedelmi és vendéglátó-ipari egységek, 
üzemek, üzlethelyiségek és más elárusító helyek elıtti járdaszakaszt a tényleges használónak 
kell tisztántartani függetlenül attól, hogy a hulladék üzleti (üzemi) tevékenységbıl származik-e. 
Ez a kötelezettség kiterjed a hó eltakarítással, a síkosság megszüntetésével kapcsolatos 
feladatokra is. 

 
(8) A tényleges használó, illetve a tulajdonos kötelessége a járda mellett növı gaz kiirtása 

(különösen a fő szükség szerinti nyírása, károsítók elleni növényvédelem), a járdára kinyúló 
ágak és bokrok megfelelı nyesése. 

 
(9) Gondozatlan járda tisztántartását, hó és jég eltakarítását, síkosság mentesítés a jegyzı a 

rendszeresen mulasztó tényleges használó, tulajdonos helyett szükség esetén (a tényleges 
használó, illetve tulajdonos költségére) elvégeztetheti. 

 
(10) Ónos esıtıl, jégtıl hótól síkossá vált járdát (járdaszakaszt, lépcsıt, stb.) a szükséghez képest 

naponként többször is fel kell hinteni. A felhintésre bomló, szerves anyagot nem tartalmazó 
szóróanyagot (homok, hamu, főrészpor, kıpor, kıporrészt) kell használni. E célra tüzelés után 
visszamaradt darabos anyagot használni nem szabad. A szóróanyag beszerzésérıl a 
tisztántartásra kötelezettnek kell gondoskodni. 

 
(11) A járda és a közút síkosság-mentesítését a tisztántartásra kötelezettnek úgy kell elvégezni, hogy 

abból ne származzon baleset. 
 

(12) Beruházások esetén a birtokbavételtıl a kivitelezés megkezdéséig a beruházónak 
(bonyolítónak), ezt követıen a kivitelezés befejezéséig a kivitelezınek kell gondoskodni az 
általa elfoglalt terület tisztántartásáról. A felvonulási és építési terület lekerítését szükség szerint 
a jegyzı rendelheti el. 

 
(13) Közterületen szennyezı anyagot (szemetet, rongyot, csontot, egyéb hulladékot) csak olyan 

módon szabad szállítani, hogy a szállításból semmi ki ne hulljon, por és csepegés ne 
keletkezzen. Ha a szállítás közben a terület szennyezıdnék, a szennyezıdés elıidézıje köteles 
azt eltávolítani és további szennyezıdés megakadályozásáról gondoskodni. 

 
(14) Ha bármilyen szállítmány fel-vagy lerakásánál, a köz-vagy magánterület szennyezıdik, a 

szennyezıdés elıidézıjének azt a fel-vagy lerakás elvégzése után nyomban meg kell tisztítani. 
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(15) A város közterületén tilos jármővet mosni, olajcserét vagy más olyan tevékenységet végezni, 

amely szennyezıdést okoz. Lakóházhoz tartozó udvarban ilyen munkákat úgy kell végezni, 
hogy a szennyezıdés közterületre ne kerüljön. 

 
(16) Gondozott zöldterületre jármővel ráhajtani, azon parkolni tilos! 
 

Csapadékvíz levezetés biztosítása 
12.§. 

 
(1) A közterületen lévı árkok, nyitott csatornák, folyókák, átereszek tisztántartása, a csapadékvíz 

akadálytalan elfolyásának biztosítása- az ingatlan elıtti szakaszra terjedıen- az ingatlan 
tényleges használójának, illetve tulajdonosának kötelessége. 

 
(2) Jármőbehajtók átereszeinek építése, jó karban- és tisztántartása minden esetben az ingatlan 

használójának, illetve tulajdonosának kötelessége. 
 

(3) Az ingatlanon keletkezı csapadékvíz saját területén történı elhelyezésérıl, illetıleg kiépített 
csapadékcsatorna esetén az abba történı bevezetésérıl- elızetes bejelentés alapján- az ingatlan 
tulajdonosa gondoskodik. 

 
(4) A csapadékelvezetı árokba szennyezett (olajos, vegyszeres, stb.) vizet bevezetni tilos! 

 
(5) A csapadékvíz akadálytalan levezetése útján meg kell gátolni a pangóvizek keletkezését és 

posványodását. E feladat ellátásáról a jegyzı, a Polgármesteri Hivatal útján gondoskodik. 
 

(6) A település területén lévı tavakba, holtágakba, élı vízfolyásokba, belvízelvezetı árkokba 
tisztítatlan szennyvizet, trágyalevet levezetni, partjait hulladék vagy egyéb hulladék lerakásával 
beszennyezni tilos! 

13.§. 
 

(1) Az állattartással kapcsolatos, köztisztasági feladatokról külön rendelet rendelkezik. 
 

(2) Közutakon történt állat elhullást, az azt észlelınek a Polgármesteri Hivatalnak azonnal be kell 
jelenteni. 

VI.FEJEZET 
Az avar és kerti hulladékok nyílt-téri égetése 

14.§. 
 

(1) Avart és kerti hulladékot csak jól kialakított tőzrakó helyen és telken szabad égetni úgy, hogy az 
az emberi egészséget és a környezetet ne károsítsa, és az égetést hısugárzása kárt ne okozzon. 

 
(2) A kerti hulladékok győjtése tároló edényben történik. 
 
(3) A rendelet alkalmazása szempontjából: 
 

a. avar és kerti hulladék: falomb, kaszálék, nyesedék, egyéb növényi maradványok (a 
továbbiakban: kerti hulladék). 

b. Tárolóedény: kuka, tartály, konténer, egyéb tartály, papír vagy mőanyag zsák. 
 

(4) Az égetendı kerti hulladék nem tartalmazhat más kommunális illetve ipari eredető hulladékot 
(PVC, veszélyes hulladék stb.) 

 
(5) A szabadban tüzet gyújtani, tüzelıberendezést használni csak úgy lehet, hogy az a környezetére 

tőz-vagy robbanásveszélyt ne jelentsen. 
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(6) A szabadban a tüzet és üzemeltetett tüzelıberendezést ırizetlenül hagyni nem szabad, s veszély 

esetén vagy ha arra szükség nincs, a tüzet azonnal el kell oltani. 
 
(7) A tüzelés, a tüzelıberendezés használatának színhelyén olyan eszközöket és felszereléseket kell 

készenlétbe helyezni, amelyekkel a tőz terjedése megakadályozható, illetıleg a tőz eloltható. 
 
(8) A kerti hulladék elszállítására a szervezett és meghirdetésre kerülı lombtalanítási akció is igénybe 

vehetı. 
 
(9) A hatóságilag elrendelt általános tőzrakási tilalom alól a rendelet nem ad felmentést. 
 

VII.FEJEZET 
A köztisztasággal összefüggı egyéb rendelkezések 

15.§. 
 

(1) A város gazdálkodási körbe tartozó parkfenntartási feladat magában foglalja a város területén lévı 
parkok játszóterek, sorfák (továbbiakban: parkok) gondozását. 

 
(2) Az önkormányzat jelöli ki azokat a parkokat, amelyek fenntartása szervezett módon történik. 
 

A köztisztasági rendelkezések betartásának ellenırzése 
16.§. 

 
(1) A közterületeken, továbbá az építési és felvonulási területeken- amennyiben azok a közösség 

számára megnyitottak –a jelen önkormányzati rendelet betartásának ellenırzésérıl a jegyzı a 
Polgármesteri Hivatal útján gondoskodik. 

 
(2) Aki e rendeletben meghatározott magatartási szabályokat, kötelezettségeket és tilalmakat 

megszegi- amennyiben súlyosabbnak minısülı cselekmény nem valósul meg- szabálysértést 
követ el és 30.000 forintig terjedı pénzbírsággal sújtható.  

 
 

Záró rendelkezések 
17.§. 

 
Ez a rendelet 2007. július1-én lép hatályba, egyidejőleg hatályát veszti 1/2005. ( I. 27. ) VKT rendelete 
a települési szilárdhulladékokkal kapcsolatos köztisztasági közszolgáltatás igénybevételének rendjérıl, 
valamint az azt módosító 25/2005.(XII.15.)VKT rendelet, a települési folyékony hulladékkal 
kapcsolatos kötelezı helyi közszolgáltatásról szóló 6/2003. (II. 26.) VKT számú, valamint az azt 
módosító 16/2003.(VII.09.) VKT rendelet, továbbá a köztisztaságról, a települési környezet 
fenntartásáról  szóló 19/2000. (IV. 07.) VKT számú rendelet, valamint a települési szilárd és 
folyékony hulladék győjtése, szállítása és kijelölt ártalmatlanító helyen való lerakása díjának 
megállapításáról szóló 21/2006. (XI. 27) VKT rendelet és a 27/2006. (XII.15) VKT rendelet.. 
. 

                                                                         melléklet a 9/2007. ( II. 23) rendelethez 
 
 

Fizetendı Közszolgálati díjak 
 

1. Újfehértó Város Képviselı-testülete a települési folyékony hulladék győjtésének,  
    szállításának és kijelölt ártalmatlanító helyen való lerakásának és  
    ártalmatlanításának díját az alábbiak szerint állapítja meg: 
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a) Azon településrészek esetén, ahol az ingatlanok elıtt a vezetékes 

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

kiépített az alapszolgáltatás díja 930,-Ft/m3+ÁFA 
c) Az a) és b) pontokban meghatározott szolgáltatási díjat 100,-Ft+ÁFA/m3 

összeggel kell kiegészíteni, 20 métert elérı csıösszeszerelés esetén, és minden 
további 20 méterenként  + 100,-Ft/ÁFA/m3 összeget kell fizetni.  

d) Amennyiben az a) és b) pontokban meghatározott településrészeken a 
kiszállított szennyvíz mennyisége nem éri el a 3 mm3-t a + kiszállási díj 
mértéke 5 m3-es jármő esetén 1000,-Ft+ÁFA, 8 m3-es jármő esetében 1.500,-
Ft+ÁFA. 

 
 
4. napirendi pont megtárgyalása 
4./ Elıterjesztés a lakáscélú támogatások helyi rendszerérıl szóló rendelet elfogadására 
      Száma:14-64/2007. 
     (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
     Elıadó: Tóth András polgármester 
 
Tóth András 
Az Ügyrendi Bizottság 7 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta, a Pénzügyi Bizottság egy módosító 
javaslattal egyhangúlag támogatta.  
 
Dr. Mátyás B. Szabolcs jegyzı 
A 8. § (5) bekezdésben a tárca nélküli miniszterre való utalás kimaradna.   
 
Nagy Sándor 
A Pénzügyi Bizottsági ülésen egy módosító indítvány került elfogadásra, amely az 13. § (1) a) 
pontjában  .. felsıfokú tanulmányait eredményesen befejezte, erre módosulna.  
 
Tóth András 
Kérdés, észrevétel, vélemény van-e? 
 
Ricska Zsolt 
Ez a rendelet így szélesíti a kört. 13. § (2) bekezdésében „.. a város élet valamely területén …” ez a 
mondatrész maradjon el, ez egy szubjektív dolog. A másik bizottsági hatáskör volt ennek az elbírálása, 
soha nem volt probléma ez korábban, javasolom, hogy maradjon ez Pénzügyi Bizottság hatáskörében. 
Az értelmezı rendelkezéseknél, ha jól emlékszem 40 év volt a felsı korhatár. Ezt már 
továbbszélesíteni nem lehet. Csökkentsük le 35 évre.  
 
Juhász Istvánné 
Én vetettem fel ezt a problémát, hogy a fiatal értelmiségi házaspár esetében ık ki vannak ebbıl 
rekesztve. Végiggondolva a szabályozást, az a módosító javaslatom, hogy a 13. § (2), (3) bekezdése 
teljesen maradjon el.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 38

 
 
Puhola Józsefné 
A Pénzügyi Bizottság módosító javaslatával egyetértek, hogy az eredményes diploma legyen benne.  
 
Nagy Sándor 
Felhívom a figyelmet, hogy a javasolt 14 millió forint kevés lesz, hiszen a jövedelemhatár meg van 
emelve a tervezetben. Az a kérdés, ha ebben a formában kerül elfogadásra, akkor 30-40 millió forint 
kötelezettséget jelent az önkormányzatnak.  
 
Tóth András 
A vitát lezárom. Van mérlegelési lehetısége a testületnek, vagy bizottságnak. Adható ez a támogatás. 
Ha folyamatosan fogadja be, akkor ha van addig ad, vagy többet, vagy kevesebbet ad. Módosító 
indítványokkal kapcsolatban, nehéz a megfogalmazás a diplomások esetében. Igyekeztünk elmenni 
abba az irányban, hogy a diploma minısítése legyen benne, én ezt fenntartom.  
 
Ricska Zsolt a 35 évre vonatkozó módosítását visszavonta. 
 
Tóth András 
A módosító javaslatokat egyenként szavazzuk meg.  
Az elsı: A 13. §. (1) a) pontjában bekezdésére vonatkozóan ne írjuk elı hogy, legalább 3,5 meghaladó 
legyen a diploma minısítése? Ki az, aki támogatja ezt, hogy kikerüljön? 
 
A képviselı-testület a javaslatot 11 igen szavazattal, 4 ellenszavazattal, 3 tartózkodással elfogadta.  
 
A következı módosítás a 13. § (2) bekezdésére vonatkozó mondatrész elhagyására vonatkozik, ennek 
következtében ugyanezen § (3) bekezdésének a városi közélet tevékenységére utaló igazolás 
elhagyását, ki az, aki elfogadja? 
 
A képviselı-testület a módosító javaslatot 10 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal, 6 tartózkodással 
elfogadta. 
 
Ki az, aki elfogadja azt a módosító javaslatot, mely szerint a Pénzügyi Bizottság kompetenciája legyen 
az elbírálás? 
 
A képviselı-testület a módosítást 8 igen szavazattal, 7 ellenszavazattal, 3 tartózkodással nem fogadta 
el.  
 
A következı módosítás a 13. § (2),(3) bekezdése maradjon el ki az, aki egyetért? 
 
A képviselı-testület a módosítást 8 igen szavazattal, 5 ellenszavazattal, 5 tartózkodással nem fogadta 
el. 
 
Ki az, aki az elhangzott módosításokkal együtt a rendeletet-tervezetet elfogadja?  
 
A képviselı-testület a módosításokkal együtt 15 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül,  3 
tartózkodással elfogadta és az alábbi rendeletet alkotta meg: 

 
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISEL İ-TESTÜLETÉNEK 

 
10/2007. (II. 23.)  

 
r e n d e l e t e 

 
A lakáscélú támogatások helyi rendszerérıl  
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Újfehértó Város Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 
törvény 16. §. (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján  az alábbi rendeletet alkotja: 

I. FEJEZET 
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

 
A rendelet célja 

1.§. 
 
A rendelet célja, hogy az arra rászoruló családok (személyek) lakásszerzésének támogatása érdekében 
- az önkormányzat  gazdasági lehetıségeivel összhangban – meghatározza az Újfehértó Város 
Önkormányzata által biztosított lakáscélú támogatások formáit, szervezetét, valamint a támogatásra 
való jogosultság feltételeit. 
 

A rendelet hatálya 
2. §. 

 
A rendelet hatálya kiterjed az Újfehértó város közigazgatási területén bejelentett lakóhellyel 
rendelkezı 

a.) magyar állampolgárokra, 
b.) letelepedési engedéllyel rendelkezı személyekre, 
c.) bevándorlási engedéllyel rendelkezı személyekre. 

 
Értelmezı rendelkezések 

3.§. 
E rendelet alkalmazásában: 
a.) Jövedelem:  A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4.§. (1) 
bekezdés a.) pontjában meghatározott jövedelem. 
b.) együttköltözı: a támogatást kérı és közeli hozzátartozója, aki a támogatással érintett lakásba 
költözik. 
c.) Közeli hozzátartozó: a Polgári Törvénykönyvrıl szóló 1959. évi IV. törvény ( továbbiakban: Ptk.)  
685. §. b.) pontjában megjelölt személyek.  
d.) Háztartás: egy lakásban élı, együttköltözı személyek közössége. 
e.) Fiatal házaspár, élettársak: a kérelem benyújtása idıpontjában a házastársak (élettársak) egyike sem 
töltötte be a 40. életévét. 
f.) Egyedülálló: Az a személy, aki hajadon, nıtlen, özvegy, elvált vagy házastársától külön él, kivéve, 
ha élettársa van. 
g.) Lakás : a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes 
szabályokról szóló  1993. évi LXXVIII. törvény 91/A.§.-ában meghatározott  helyiségcsoport.   
h.) a lakástulajdonnal egy tekintet alá esik a gazdasági társaság tagja által a társaság részére vagyoni 
hozzájárulásként szolgáltatott, valamint az építési és használatbavételi (fennmaradási) engedélyben 
meghatározott céltól, illetıleg a rendeltetésétıl tartósan eltérı célra használható lakás.  
i.) Vagyon: ingatlan, jármő, gépi meghajtású termelı- és munkaeszköz, vagyoni értékő jog. Nem 
tekinthetı vagyonnak a mozgáskorlátozottságra tekintettel fenntartott gépjármő. 

 

I. FEJEZET 
A TÁMOGATÁS  CÉLJA, FORMÁI 

 
4.§. 

 
(1) E rendelet alapján nyújtható lakáscélú támogatások:  
a.) elsı lakáshoz jutók támogatása, 
b.)  lakáscélú  kölcsöntörlesztési támogatás, 
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c.)  fiatal értelmiségiek letelepedését ösztönzı támogatás. 
(2) Az (1) bekezdésben szabályozott lakáscélú támogatást ugyanazon kérelmezı csak egy jogcímen és 
egy alkalommal veheti igénybe. 
 

5.§. 
 
A 4.§.-ban szabályozott lakáscélú támogatás - e rendeletben szabályozott feltételekkel - az alábbi 
célokra nyújtható: 
a.) új vagy használt lakás/lakóház  vásárlásához, 
b.) lakás/lakóház építéséhez. 

6.§. 
 
(1) A 4.§.-ban szabályozott  lakáscélú támogatás formája:  vissza nem térítendı támogatás. 
(2) Az önkormányzat a támogatás keretösszegét évente a  költségvetési rendeletében biztosítja. 

 
III. FEJEZET 

ELSİ LAKÁSHOZ JUTÓK TÁMOGATÁSA 
 

A támogatás feltételei 
7.§. 

 
(1) Elsı lakáshoz jutók támogatásában részesülhetnek azok az életvitelszerően helyben lakó fiatal 
házastársak, közös kiskorú gyermeket nevelı élettársak, kiskorú gyermeküket egyedül nevelı szülık, 
18. életévüket betöltött korábban tartós vagy átmeneti nevelésben lévı személyek, akik 
a.) Újfehértó Város közigazgatási területén található lakás vásárlásával vagy építésével a 
méltányolható lakásigényük kielégítése céljából kívánnak elsı lakáshoz jutni, 
b.) lakásvásárlás esetén legalább 5 éves – a kérelem benyújtásának napjától visszamenılegesen 
folyamatos – bejelentett újfehértói lakóhellyel rendelkeznek (házastársak,  élettársak esetén legalább 
az egyikük), 
c.) vállalják, hogy a támogatással érintett ingatlant lakásvásárlás esetén a támogatási szerzıdés 
aláírását, építkezés esetén a használatba vételi engedély jogerıre emelkedését  követı  5 évig nem 
idegenítik el, 
d.) lakásvásárlás esetén a vételár legalább 20%-ával, építés esetén az építési költség legalább 10%-nak 
megfelelı önerıvel rendelkeznek, 
e.) írásban nyilatkoznak arról és arra alkalmas közokirattal, irattal hitelt érdemlıen igazolják, hogy a 
lakáshoz jutáshoz igénybe vehetı állami lakáscélú támogatás, pénzintézeti hitel, munkáltatói kölcsön 
mellett az önkormányzati támogatással együtt a lakásvásárláshoz/építéshez szükséges forrással 
rendelkeznek, 
f.)  háztartásában az egy fıre esı havi nettó jövedelem összege nem haladja meg az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének 300%-át. 
(2) Házastársak (élettársak) kizárólag együtt részesíthetık támogatásban, és csak akkor, ha a 
támogatással érintett ingatlanon egymás között egyenlı arányú tulajdoni illetıséget szereznek. 
 

8.§. 
 
(1) Méltányolható a lakásigény, ha a lakás lakószobáinak a száma és a lakás építési (vásárlási) 
költsége a (2) és (6) bekezdésekben foglalt feltételeknek megfelel. 
(2) A lakásigény mértéke az igénylı és a vele együttköltözı családtagok számától függıen a 
következı: 

a.)  egy-két személy esetében: legalább egy és legfeljebb három lakószoba, 
b.)  három személy esetében: legalább másfél és legfeljebb három és fél lakószoba, 
c.)  négy személy esetében: legalább kettı és legfeljebb négy lakószoba. 

(3) Minden további személy esetében fél szobával nı a lakásigény mértékének felsı határa. Három 
vagy több gyermeket nevelı család esetében a lakásigény mértékének felsı határa minden további 
személy esetében egy szobával nı. 
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(4) A (2)-(3) bekezdés alkalmazásánál 
a) a félszoba hasznos alapterülete a 6 négyzetmétert meghaladja, de nem haladja meg a 12 

négyzetmétert, 
b) a szoba hasznos alapterülete meghaladja a 12 négyzetmétert, de  legfeljebb 30 négyzetméter, 

amennyiben ennél nagyobb, úgy két szobaként kell számításba venni. Amennyiben a nappali szoba, az 
étkezı és a konyha osztatlan közös térben van, és hasznos alapterületük együttesen meghaladja a 60 
négyzetmétert, úgy két szobaként kell figyelembe venni. 
(5) Méltányolható a lakásigény, ha a lakás telekárat nem tartalmazó építési költsége (vételi ára) az 
ugyanolyan szobaszámú lakásoknak a Magyar Közlönyben közzétett építési átlagköltségét nem 
haladja meg. 
(6) Az együttlakó fiatal gyermektelen házaspár esetében a méltányolható lakásigény felsı határának 
meghatározásánál legfeljebb két születendı gyermeket, egygyermekes fiatal házaspárok esetében 
további egy születendı gyermeket is számításba kell venni. 

 
A támogatás összege 

9.§. 
 

Az elsı lakáshoz jutók részére nyújtott vissza nem térítendı  támogatás összege:  
 a.) lakásépítés esetén legfeljebb  450 000.- forint, 
 b.) lakásvásárlás esetén legfeljebb 250 000.- forint. 

 
A támogatást kizáró okok 

10.§. 
 

(1) Elsı lakáshoz jutók támogatása nem állapítható meg, ha 
a.) a megvásárolni, építeni kívánt lakás szobaszáma meghaladja a méltányolható lakásigény felsı 
határát. 
b.) a kérelmezı vagy vele együttköltözı személy korábban bármely önkormányzattól lakáscélú 
támogatásban részesült, 
c.)lakásépítés esetén a kérelmezı a kérelem benyújtásakor lakás használatbavételi engedéllyel 
rendelkezik, vagy azt a kérelem elbírálásig megszerzi, 
d.) a kérelmezı a lakás vételárát teljes egészében kiegyenlítette, kivéve, ha pénzintézettıl kölcsönt vett 
fel a vételár kiegyenlítésére, 
e.) kérelmezı nem felel meg a támogatás e rendelet 7.§-ban szabályozott jogosultsági  feltételeinek, 
f.) az igénylınek, házastársának, élettársának, kiskorú gyermekének, valamint vele együttköltözı 
családtagjainak 

1.) lakástulajdona van, vagy korábban volt, 
2.) lakóingatlanon haszonélvezeti joga van, vagy korábban volt, 
3.) önkormányzati tulajdonban lévı lakásra bérleti jogviszonya van, kivéve, ha arról érvényesen 

lemondott és a bérbeadó azt írásban elfogadta, 
g.) nem a teljes lakást, hanem annak meghatározott tulajdoni hányadát kívánja adásvétel útján 
megszerezni, kivéve, ha a megvásárolandó lakásnak résztulajdonosa és az adásvétel a teljes tulajdoni 
hányad megszerzésére irányul; 
h.)  ha a kérelmezı és a vele együttköltözı személyek egy fıre jutó vagyona 
    a.) külön-külön számítva az öregségi nyugdíj legkisebb összegének százötvenszeresét, vagy 
    b.) együtt számítva az öregségi nyugdíj legkisebb összegének kétszázötvenszeresét meghaladja, 
i.) az adásvételi szerzıdés aláírásától 1 év eltelt, 
j.) ha a kérelmezı tulajdonjoga önkormányzati  lakásra a bentlakó bérlıt megilletı jog illetve 
kedvezmény  alapján keletkezik, 
k.) ha a kérelmezı a PTK. 685.§. b.) pontjában meghatározott közeli hozzátartozójától szerzi meg az 
ingatlan tulajdonjogát. 
(2) Az (1) bekezdés f. pontjában foglaltaktól eltérıen támogatás  nyújtható, ha az igénylınek, 
házastársának, élettársának, kiskorú gyermekének, valamint vele együttköltözı családtagjának 

a.) a tulajdonában lévı lakása lebontását a települési önkormányzat jegyzıje elrendelte vagy 
engedélyezte,  
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b.)  együttesen legfeljebb 50%.-os tulajdoni hányada van egy olyan haszonélvezeti joggal 
terhelten örökölt lakásban, amelyben a haszonélvezı lakik. 

 
IV. FEJEZET 

LAKÁSCÉLÚ KÖLCSÖNTÖRLESZTÉSI TÁMOGATÁS 
 

A támogatás feltételei 
11. § 

 
Vissza nem térítendı lakáscélú kölcsöntörlesztési támogatásban azok a személyek részesíthetık, akik 
az elsı lakáshoz jutók támogatására elıírt jogosultsági feltételeknek megfelelnek és lakásvásárlás vagy 
építés céljára pénzintézettıl felvett  hitelt törlesztenek.  
 

A támogatás összege, a folyósítás idıtartama 
12.§. 

 
(1) A vissza nem térítendı lakáscélú kölcsöntörlesztési támogatás összege: 
a.) új vagy használt lakás/lakóház  vásárlásához felvett hitel esetén legfeljebb havi 6.000.- forint, 
b.) lakás/lakóház építéséhez felvett hitel esetén legfeljebb havi 10.000.- forint. 
(2) Az (1) bekezdésben szabályozott támogatás havi összege nem haladhatja meg a kérelmezı által 
ténylegesen fizetett havi kölcsöntörlesztı összeget. 
(3) A lakáscélú kölcsöntörlesztési támogatást legfeljebb 60 hónapra lehet megállapítani. A támogatási 
idıt  meghosszabbítani, a támogatást ismételten megállapítani nem lehet.  
(4) A lakáscélú kölcsöntörlesztési támogatás elsı havi esedékessége – a 19. §. (4) bekezdésében 
foglalt eltéréssel – a 17.§. (1)-(2) bekezdésben szabályozott szerzıdés aláírását követı második hónap. 
(5) A lakáscélú kölcsöntörlesztési támogatást a támogatott folyószámlájára  kell utalni minden hónap 
5. napjáig. 
(6) A támogatott a támogatás folyósításának idıtartama alatt havonta köteles a Polgármesteri Hivatal 
felé hitelt érdemlı módon igazolni (számlakivonat, banki igazolás) a havi támogatás felhasználását.  

 
V. FEJEZET 

FIATAL ÉRTELMISÉGIEK LETELEPEDÉSÉT ÖSZTÖNZ İ TÁMOGATÁS 
13.§. 

 
(1) Fiatal értelmiségiek letelepedését ösztönzı támogatásában részesülhet az a 35 év alatti egyetemi 
vagy fıiskolai végzettséggel rendelkezı munkavállaló, aki 
a.) felsıfokú tanulmányait eredményesen fejezte be, 
b.) Újfehértó Város közigazgatási területén található lakás vásárlásával vagy építésével a 8.§.-ban 
szabályozott méltányolható lakásigénye kielégítése céljából kíván elsı lakáshoz jutni, 
c.) akivel szemben a 10.§.-ban meghatározott kizáró okok – kivéve a 10.§. ( 1) bekezdés e.) pontjában 
a 7.§. (1) bekezdés b.) és f.) pontjára utaló rendelkezést - nem állnak fenn, 
d.) vállalja, hogy a támogatással érintett ingatlant lakásvásárlás esetén a támogatási szerzıdés aláírását, 
építkezés esetén a használatba vételi engedély jogerıre emelkedését  követı  5 évig nem idegeníti el, 
e.) lakásvásárlás esetén a vételár legalább 20%-ával, építés esetén az építési költség legalább 10%-nak 
megfelelı önerıvel rendelkezik, 
f.) írásban nyilatkozik arról és arra alkalmas közokirattal, irattal hitelt érdemlıen igazolja, hogy a 
lakáshoz jutáshoz igénybe vehetı állami lakáscélú támogatás, pénzintézeti hitel, munkáltatói kölcsön 
mellett az önkormányzati támogatással együtt a lakásvásárláshoz/építéshez szükséges forrással 
rendelkezik. 
(2) A támogatás megállapításának további feltétele, hogy a kérelmezı legalább 6 hónapja határozatlan 
idıtartamra szóló jogviszony alapján újfehértói munkahellyel rendelkezzen.   
(3) A kérelem elbírálásához be kell szerezni a munkahelyi vezetı igazolását. 
 

A támogatás összege 
14. §. 
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A fiatal értelmiségiek letelepedését ösztönzı vissza nem térítendı támogatás összege: 
a.) új vagy használt lakás/lakóház  vásárlásához legfeljebb 250.000.- forint, 
b.) lakás/lakóház építéséhez legfeljebb 450.000.- forint. 

LAKÁSCÉLÚ TÁMOGATÁSOK KÖZÖS SZABÁLYAI 

VI. FEJEZET 
ELJÁRÁSI SZABÁLYOK 

 
A támogatási kérelem elbírálása 

15. §. 
 

(1) Az e rendelet hatálya alá tartozó lakáscélú támogatásra való jogosultság, a jogosultat érintı jog és 
kötelezettség megállapítására, továbbá a hatósági ellenırzésre  a közigazgatási hatósági eljárás és 
szolgáltatás általános szabályairól szóló CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) rendelkezéseit kell 
alkalmazni. 
(2) A lakáscélú támogatás iránt benyújtott kérelmeket a Pénzügyi Bizottság javaslata alapján a 
Képviselı-testület bírálja el. A Pénzügyi Bizottság javaslata a támogatás formájára, mértékére terjed 
ki.  
(3) A lakáscélú támogatás iránti kérelmeket  a Polgármesteri Hivatalba kell benyújtani.  
(4)A kérelemhez mellékelni kell:  
a.) a fiatal értelmiségiek letelepedését ösztönzı támogatás iránti kérelem kivételével a kérelmezı 
valamint az együttköltözık/közös háztartásban élık jövedelemigazolásait, 
b.) a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint 
folyósításának részletes szabályairól szóló  63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet mellékletben 
meghatározott vagyonnyilatkozatot,   
c.) a jogosultságot kizáró okokra  vonatkozó nyilatkozatokat, 
d.) 30 napnál nem régebbi tulajdoni lapot, 
e.) élettársak esetén 30 napnál nem régebbi hatósági bizonyítványt az élettársi kapcsolatról, 
f.) lakásvásárlás esetén az adásvételi szerzıdést, 
g.) építés esetén hivatalos költségvetést, tervrajzot, jogerıs építési engedélyt, 
h.) lakáscélú kölcsöntörlesztési támogatás esetén a pénzintézettel kötött kölcsönszerzıdés másolati 
példányát. 
(5) A jövedelemszámításnál irányadó idıszak a havonta rendszeresen mérhetı jövedelmeknél a 
kérelem benyújtását megelızı három hónap, egyéb jövedelmeknél pedig egy év. 
(6) 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, 
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,  
e.)      egyéb jövedelmek esetében a kérelmezı büntetıjogi felelıssége mellett tett nyilatkozatát a havi 
átlagos nettó jövedelmérıl.  
(7) A kérelemben, valamint a jövedelemnyilatkozatban szereplı adatok valódisága 
környezettanulmány útján  vizsgálható.   

 
A kérelem elbírálását követı eljárási szabályok 

16. § 
 
(1) Lakásvásárlás esetén a támogatási szerzıdés aláírását, építkezés esetén a használatba vételi 
engedély jogerıre emelkedését  követı  5 évre a lakáscélú támogatásra Újfehértó Város 
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Önkormányzatának javára jelzálogjogot valamint annak biztosítására elidegenítési és terhelési tilalmat 
kell bejegyezni az ingatlan-nyilvántartásba. A Földhivatali bejegyzéssel és a terhek törlésével járó 
költségeket a támogatott viseli.  
(2) Az ingatlan-nyilvántartásba a lakáscélú támogatásra bejegyzett terhek másik ingatlanra történı 
átjegyzése, a bejegyzett terhek rangsorának megváltoztatása, az ingatlanra további terhek 
bejegyzéséhez való hozzájárulás illetve az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett terhek törlése iránti 
kérelmeket a polgármester bírálja el.  
(3) A lakásvásárláshoz nyújtott támogatás esetén a támogatott  köteles  a támogatás folyósítását követı 
egy éven belül a lakcímet igazoló hatósági igazolványát bemutatni a támogatást elbíráló szervnek, 
annak igazolására, hogy a támogatással érintett ingatlan a lakóhelye. 
(4) A lakásépítéshez nyújtott támogatás esetén  a támogatott köteles a lakás használatba vételi 
engedélyének kiadását a támogatási szerzıdés aláírását követı 3 éven belül bejelenteni a támogatást 
elbíráló szervnek. 
(5) A nyilatkozatok valódiságát és a támogatás jogszerő felhasználását a Polgármesteri Hivatal e  §. 
(1) bekezdésében meghatározott idıtartamig ellenırizheti. 

 
VII. FEJEZET 

TÁMOGATÁS FOLYÓSÍTÁSA , VISSZAFIZETÉSE ÉS MEGTÉRÍTÉ SE 
 

A támogatás folyósításának és visszafizetésének rendje 
17. §. 

 
(1) Lakáscélú támogatás az  önkormányzat és a kérelmezı között létrejött  szerzıdés alapján fizethetı 
ki. A szerzıdéskötésre a Képviselı-testület döntését követı 60 napon belül kerül sor, amelyet az 
önkormányzat képviseletében a polgármester ír alá. 
(2) Az (1) bekezdésben szabályozott szerzıdésnek tartalmaznia kell – különösen- : 
a.) a támogatást nyújtó és a támogatott  adatait, a támogatással érintett ingatlan megjelölését, 
b.) a támogatás összegét, jogcímét, a folyósítás módját, 
c.) a jelzálogjog és az elidegenítési és terhelési tilalomra vonatkozó rendelkezéseket, 
d.) e rendelet alapján a feleket megilletı jogokat és kötelezettségeket. 
(3) A támogatás összege – az e rendelet 12.§. (4)-(5) bekezdésében valamint a 19.§. (3)-(4)  
bekezdésében foglalt eltéréssel - a szerzıdéskötést követı 120 napon belül kerül kifizetésre. 

A támogatás megtérítése 
18.§. 

 
(1) A támogatott a felhívást követı 30 napon belül köteles a támogatás  összegének - az igénybevétel 
napjától  esedékes Ptk. szerinti mindenkori kamattal növelt - egyösszegő megtérítésére, ha 
a.) a támogatáshoz szándékosan megtévesztı magatartásával jutott hozzá, 
b.) a folyósított támogatást nem a támogatási célnak megfelelıen használja fel, 
c.) az építtetı az építési szándékától eláll vagy a használatba vételi engedély megszerzése elıtt az 
építés más az építtetınek felróható okból meghiúsul, 
d.) építés esetén a használatba vételi engedély kiadására az elıírt határidın belül nem kerül sor vagy az 
épített lakás meghaladja a méltányolható lakásigény mértékét, 
e.) építés esetén a használatbavételi engedély jogerıre emelkedését követı, vásárlás esetén a vételt 
követı 5 éven belül a lakást/lakóházat lebontja, 
f.) e rendelet 16.§. (1) bekezdésében meghatározott idıtartamon belül a lakást/lakóházat elidegeníti, 
g.) a támogatott a 17.§. (1)-(2) bekezdésben szabályozott szerzıdésben vállalt  kötelezettségét nem 
teljesíti, 
h.) a támogatással érintett ingatlant nem a támogatott használja. 
(2) Lakáscélú kölcsöntörlesztési támogatás esetén - az (1) bekezdésben foglaltakon túl - amennyiben a 
kölcsönszerzıdés a lejárat elıtt a támogatottak hibájából szőnik meg vagy ha a támogatott e rendelet 
12.§. (6) bekezdésében szabályozott kötelezettségét három egymást követı hónapban nem teljesíti, az 
önkormányzat által a kölcsöntörlesztésre kifizetett támogatást a felhívástól számított 30 napon belül 
egyösszegben vissza kell fizetni. A Ptk. szerinti kamatok az egyes támogatási részletek kifizetésének 
napjától érvényesítendık. 
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VIII. FEJEZET 

Z Á R Ó  R E N D E L K E Z É S E K  
19. §. 

 
(1) Ez a rendelet a (2) bekezdésben foglalt eltéréssel 2007. március 01. napján lép hatályba. 
(2) Ha a kérelmezı 2006. május 24. és e rendelet hatályba lépése között lakáscélú támogatás 
megállapítására - írásban  - kérelmet nyújtott be a Polgármesteri Hivatalba és kérelmét e rendelet 
hatályba lépését követıen ismételten benyújtja,  e rendelet 3.§. e. pontját, valamint a 10.§. (1) 
bekezdésének c.) és i.) pontjait az elbíráláskor figyelmen kívül kell hagyni amennyiben a támogatást 
kizáró ok 2006.május 24. és e rendelet hatályba lépése között következett be. 
(3) A 2007. évben megállapított lakáscélú támogatások összegét –a (4) bekezdésben foglalt eltéréssel - 
a 2008. évi költségvetési rendelet elfogadását követı 60 napon belül kell kifizetni.  
(4) A 2007. évben megállapított lakáscélú kölcsöntörlesztési támogatás elsı havi esedékessége: 2008. 
január. 
 
5. napirendi pont megtárgyalása 
5./ Elıterjesztés vásárok, piacok rendjérıl szóló helyi rendelet elfogadására  
     Száma:14-63/2007. 
      (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
      Elıadó: Dr. Mátyás B. Szabolcs jegyzı 

 
Dr. Mátyás B. Szabolcs 
A 12. § (2) bekezdése utolsó mondatát kérjük figyelmen kívül hagyni, a 14. §-ban az utolsó 
rendeletnél 20 §-a kerül hatályon kívül. A 14. §-ban a fejezet megjelölést kérem figyelmen kívül 
hagyni. Az Ügyrendi Bizottság javaslata a hatályos táblázatot két díjra egyszerősíti le, napi jegy esetén 
300 Ft/m2 területfoglalás esetén 20.000.-Ft/év/ m2.  
 
Tóth András 
Az Ügyrendi Bizottság megtárgyalta és az elhangzott javaslattal egyhangúlag elfogadásra javasolta. 
Kérdés, észrevétel, vélemény van-e? 
 
Gyermánné Szabó Katalin 
Aki éves díjat fizet kell e napi díjat fizetni? 
 
Tóth András 
Vagy nap, vagy éves díj, eddig sem kellett volna. 
 
Molnárné Mészáros Ágnes 
A bizottsági ülés után érdeklıdtem az árusoktól. Eddig fizettek 100 Ft-ot, ez most is elég lenne. A 
sátorosokkal kapcsolatban, nem kívánnak az 1.500.-Ft-tól többet fizetni. Ahogyan most van, azzal 
fogadjuk el, mivel csak tulajdonváltás lesz, és ha környezete is változik, korszerősödik, akkor lehet 
emelni. Folyóméterenként 100 Ft-legyen, sátranként 150 Ft/ m2 legyen ez a javaslatom. Vagy 
négyzetméterben határozzuk meg ennek megfelelıen.  
 
Juhász Istvánné 
A piac parkolójában a gépjármőrıl való árusítás  nincs benne a rendeletben, ha ezt a rendészeti 
intézkedéseknél bele kellene tenni. Egy betartható, kezelhetı rendeletet kell megállapítanunk.  
 
Dr. Mátyás B. Szabolcs 
Az Ügyrendi Bizottsági ülésen úgy kezdtem, hogy maradjon minden így, és majd meglátjuk. De ez 
teljesen más irányba ment. A piacon kívül nem lehet árusítani. Csak a megjelölt helyrajzi számon lévı 
ingatlanon. A hatósági jogkörünket be kell, hogy tartsuk. A befizetésre vonatkozóan abból indultunk 
ki, hogy azért emeljük ilyen mértékben, mert az egyszeri, bérlet formájában nem kell naponta fizetni.  
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Nagy Tibor újfehértói lakos, piaci árus 
Ha az elıterjesztésben leírtakat fizetnénk, akkor egy butik bérletével megegyezı díjat fizetnénk. Ezt át 
kell gondolni, mert akkor itt nem lesz árus. Köszönöm a szót.  
 
Kovács Sándor 
A napi gyakorlat után hozzuk vissza ezt, most fogadjuk el. Ugyanakkor a négyzetméter áron 
különbözı árat lehet kiárulni pld. az iparcikkek esetében, így aránytalan.  
 
Nagy Sándor 
Két alapvetı dolgot nem lehet akkor megoldani, ha annyira leegyszerősítjük a rendeletet. Az 
alapdolgait meg kellene hagyni a rendeletnek. A kocsiról való árusítás maradjon meg. 
 
Gyermánné Szabó Katalin 
Látom, hogy a piacon tüzelıt is árulnak, ezt csak jármőrıl tudja, ez életszerő. Oldalt állnak meg.  
 
Dr. Mátyás B. Szabolcs 
A piac területén kívüli árusítással kapcsolatban, a rendelet kimondja, csak a piac területén lehet 
árusítani, az ezen kívüli terület közterület foglalással jár. Azok akik a faárusítással foglalkoznak, csak 
azt lehet elfogadni, akiknek mozgóárusításra vonatkozó engedélye van.  
 
Papp Ferenc 
Az élet megköveteli azt, hogy ezt oldjuk meg, ez terménypiac. A tőzifával idıszakosan megjelennek 
emberek, ennek helyet kell adni. Ha rendeletbe nem szabályozza, akkor kint balesetveszélyes.   
 
Puhola Józsefné 
Aki ıstermelı annak, nincs engedélye.  
 
Tóth András 
A napirendi pont vitáját lezárom. A módosító indítványokról szavazunk.  
1. Az asztalról történı árusítás esetén 100 Ft/nap, folyóméterben. Ki az, aki elfogadja a módosítást? 
 
A képviselı-testület a módosítást 16 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodással elfogadta.  
 
A második módosítás arra vonatkozik, hogy a sátorból való árusítás esetében m2-ben meghatározva 
150 Ft/m2 legyen a díjtétel. Ki az, aki elfogadja?  
 
A képviselı-testület a módosítást 17 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással elfogadta.  
 
A harmadik módosítás arra vonatkozik, Nagy Sándor javaslatára, hogy szigorúan a piac területén 
legyen lehetıség 800 Ft/nap díjtételben a jármőrıl  történı árusítást lehetıvé teszi, ki az aki elfogadja? 
 
A képviselı-testület a módosítást 17 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással elfogadta. 
 
Ki az, aki 10.000.-Ft/m2 éves díjat elfogadja, amit én javasolok?  
 
A képviselı-testület a módosító javaslatot 18 egyhangú igen szavazattal elfogadta. 
 
A normaszövegben a módosítást vezesse át a jegyzı ki az, aki elfogadja? 
A képviselı-testület a módosítást 17 igen szavazattal, 1 nem szavazással, (Juhász Istvánné nem 
szavazott), tartózkodás nélkül elfogadta.  
 
Ki az, aki a módosításokkal együtt a rendelet-tervezetet elfogadja? 
 
A képviselı-testület a módosítással együtt 18 egyhangú igen szavazattal elfogadta és az alábbi 
rendeletet alkotta meg: 
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ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISEL İ-TESTÜLETÉNEK 

 
11/2007. ( II.23. ) 

 
r e n d e l e t e  

 
Vásárok, piacok rendjérıl 

 
A KÉPVISEL İ-TESTÜLET  

 
a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16. §. (1) bekezdésében 
foglalt felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja: 
 

A RENDELET HATÁLYA 
1.§. 

 
(1) A rendelet hatálya kiterjed Újfehértó Város Önkormányzata közigazgatási területén a kijelölt 

helyeken rendezett vásárra és a piacok fenntartására.    
(2) Kiterjed a rendelet hatálya, a vásárt rendezıkre, a piacot fenntartókra, a vásáron, piacon 

értékesítési tevékenységek folytatókra, a piac területén tartózkodókra és a mőködtetésével 
kapcsolatos tevékenységet folytatókra.   

(3) A vásár, piac területén létesített üzlet és elárusítóhelyek mőködésére, az üzletkörbe tartozó 
áruk forgalmazására, - ideértve a jövedéki termékek árusítását is – a vonatkozó jogszabályok 
az irányadók azzal, hogy égetett szeszes italt nem lehet forgalmazni.  

 
VÁSÁR RENDEZÉSE, PIAC FENNTARTÁSA 

2. §. 
 

(1) Az Önkormányzat a vásár és piac üzemeltetését, szervezését a Polgármesteri Hivatal 
(továbbiakban: Üzemeltetı) útján biztosítja.  

(2) Vásárt és piacot, Újfehértó Város Önkormányzatának a tulajdonában lévı 15. hrsz. területen lehet 
tartani.  

(3) A rendezhetı vásárok és fenntartható piacok típusai:    
a.) élelmiszerpiac,  
b.) virágpiac,  
c.) helyi kirakóvásár (napi, heti)  
d.) használtcikk-piac.  

 
A PIACOK ÉS VÁSÁROK ID İPONTJA ÉS IDİTARTAMA  

3. § 
 

(1) Élelmiszer piac a hét minden napján 6 órától 12 óráig kerül megtartásra.  
(2) A heti kirakóvásár minden szerdán és pénteken 6 órától 12 óráig kerül megtartásra. 
(3) Napi kirakóvásár (vegyes tevékenységő kiskereskedelem) a szerda és péntek kivételével a hét 

minden napján 6 órától 12 óráig kerül megtartásra. 
(4) Az eladásra szánt áruk gépjármővekkel történı beszállítása, és azok elhelyezése a vásár és 

piac kezdı idıpontját megelızıen egy órával kezdıdhet meg. Az árusító személyek a piac 
területét 13 óráig kötelesek elhagyni az árusításra felhasznált mobil szerkezetek (sátorvas, 
asztal, stb.) elszállításával együtt.  

(5) Vásáron és piacon az ide vonatkozó jogszabályi rendelkezések és hatósági elıírások 
betartásával áru- és termék értékesítés, kölcsönzı, megırzı, valamint helyben végezhetı 
szolgáltató és javítóipari tevékenység folytatható. 

(6) A nyitva tartási idején túl, a piac és vásár területét az Üzemeltetınek zárva kell tartani.   
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HELYFOGLALÁS 
4.§. 

 
(1) A vásáron és piacon a fenntartó helyhasználati engedélye alapján és az általa kijelölt 

helyen szabad árusítani, szolgáltatást igénybe venni. 
(2) Állandó helyfoglalásra, egy év idıtartamra a piac fenntartója a szolgáltatást igénybe 

vevıkkel helyfoglalási szerzıdést köthet. Állandó helyfoglalásra az igénybe vevı licitálás 
útján szerezhet jogot.  

(3) A szerzıdéssel rendelkezık az árusítást megelızı egy órával a nyitva tartási idı elıtt 
foglalhatják el a szerzıdésben meghatározott helyüket. 

(4) A szerzıdéssel rendelkezı kereskedık, amennyiben a nyitva tartási idıt követı egy órán 
belül nem foglalják el a helyüket az üzemeltetı azt napi használati díj megfizetése 
ellenében bérbe adhatja. 

(5) A szerzıdéssel nem rendelkezı kereskedık, a napidíjas árusító helyeket a nyitva tartást 
megelızı egy órával érkezési sorrendben a piac felügyelı irányításával foglalhatják el. 

(6) A piac területére csak az eladásra szánt termékeket szállító jármő, jármőszerelvény hajthat 
be, az árú le – és felrakodás idejére. Ennek megtörténte után a jármővel a piac területét 
haladéktalanul el kell hagyni, azokat a kijelölt parkolóhelyre kell vinni. Ez alól csak az 
képez kivételt, ha – az üzemeltetı engedélyével – a piac területén az árusítás jármőrıl 
történik. Egyéb célból jármővek – a megállapított a napi nyitva tartási idın belül – nem 
tartózkodhatnak a piac területén.  

 
HELYPÉNZ 

5.§. 
 

(1) A helypénz mértékét a rendelet melléklete tartalmazza. 
(2) A helypénzt mindenkor a díjszabásnak megfelelıen kell fizetni. A helypénz összegét a 

szerzıdéses helyfoglalás esetén minden hónap 10. napjáig elıre kell befizetni készpénzben 
az üzemeltetı pénztárába, vagy átutalással az üzemeltetı folyószámlájára. 

(3) Az alkalmi árusítás esetén a helypénzt készpénzben kell a helypénzszedıknél kifizetni 
helyjegy, illetve készpénzfizetési számla ellenében. 

(4) A bérleti jogra vonatkozó licitálást minden év novemberének második felében kell 
megtartani. 

(5) Helypénzt a ténylegesen elfoglalt terület nagysága után kell megfizetni, minden 
megkezdett m2 vagy fm egésznek számít.  

(6) A helypénzt az árusításra kijelölt és igénybe vett terület elfoglalásakor kell megfizetni, 
melynek érvényessége a megváltás napján nyitástól-zárásig tart.  

(7) A helypénzt befizetı részére hely-jegyet kell adni, amely a megváltás napjára szól, másra 
át nem ruházható. A helyjegyet az ellenırzés alkalmával be kell mutatni. Aki helyjegyét 
felmutatni nem tudja, köteles újat váltani.  

(8) Az, aki a megfizetett helypénz szerinti területnél nagyobbat foglal el, vagy áruját 
eltitkolja, a különbözeti díj ötszörösét tartozik megfizetni.  

(9) A helypénz beszedésére a helypénzszedésre megbízottak jogosultak. 
 

VÁSÁROK ÉS PIACOK MÜKÖDÉSI RENDJE  
6. § 

 
(1) A vásár, piac árusítás során meg kell tartani az elárusító helyre, az árusítást végzı személyre 

és az árusított termékekre, állatokra vonatkozó kereskedelmi, közegészségügyi, 
állategészségügyi és növény-egészségügyi, köztisztasági elıírásokat. 

(2) A vásáron és piacon csak az árusíthat, aki az Európai Gazdasági Térségben vásáron és piacon 
gazdálkodó szervezetnek, alapítványnak, társadalmi szervezetnek, mezıgazdasági termelınek, 
népmővésznek, népi iparmővésznek, iparmővésznek, képzımővésznek és fotómővésznek, 
valamint – az (3) bekezdésben foglaltak szerint – magánszemélynek minısül.    
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(3) Az egyéni vállalkozónak illetve mezıgazdasági kistermelınek nem minısülı - az Európai Gazdasági 
Térség valamely tagállamában lakóhellyel, vagy székhellyel rendelkezı – egyéb magánszemély a 
tulajdonát képezı vagyontárgyakat a kirakodó vásáron és használtcikk – piacon alkalomszerően 
értékesítheti. A vállalkozói igazolvánnyal nem rendelkezı magánszemély üzletszerő kereskedelmi 
tevékenységet nem folytathat, tovább eladás céljára beszerzett árut nem értékesíthet 

(4) A vásárok és piacok rendjét, a forgalomba hozott termékeket, valamint a jogszabályokban 
foglaltak megtartását a jegyzı, a piacfelügyelı, az ellenırzésre jogosult más hatóságok, 
valamint tagjaik tekintetében a területi gazdasági kamarák végzik.  

(5) Az árusok az általuk árusított termékek eredetét, minıségét, mennyiségét az egyéb jogszabályi 
rendelkezéseknek megfelelıen kötelesek igazolni a helyszínen tartott bizonylattal, 
tanúsítvánnyal, az ellenırzésre jogosultaknak.  

(6) Az üzemeltetı az árusításra vonatkozó szabályok, valamint a vásár, illetve piac rendjének 
megszegıit legfeljebb 3 hónapra a vásár, illetve a piac területérıl kitilthatja  

7. § 

(1) Nyitvatartási idın túl a piacon árusítani tilos!  
(2) A városi piacon önkényesen területet elfoglalók esetében a piacról történı idıleges kitiltás 

szabályait kell alkalmazni.  
(3) Az árusítási hely használatára jogosult személyek a "helyüket" áruba nem bocsáthatják, azt 

másnak nem adhatják át térítés nélkül sem, az ilyen ügyletben résztvevı személyek az 
árusításból kizárásra kerülnek.  

(4) Azok a személyek, akik nem a területbiztosítási szerzıdésben rögzített helyen folytatnak 
kereskedelmi tevékenységet, a piacról idılegesen kitiltásra kerülnek. Az így idılegesen 
felszabadult árusítóhelyek kiadása - napijegy alapján – az  Üzemeltetın keresztül történik.  

(5) A városi piac területén – technikai feltételek megvalósulása esetén - hangosító berendezés 
mőködik.  

 
VÁSÁR ÉS PIACI ÁRUSÍTÁS FELTÉTELEI 

8.§. 
 

(1) Vásáron és piacon az erre vonatkozó jogszabályi rendelkezések és hatósági elıírások 
megtartásával áru- és termékértékesítés, továbbá vendéglátó ipari, kölcsönzı, megırzı, 
mutatványos, valamint helyben végezhetı szolgáltató és javítóipari tevékenység folytatható.  

(2) A rendezı fenntartó, üzemeltetı köteles a vásár illetve a piac rendjét az árusításra vonatkozó 
jogszabályi rendelkezések megtartását folyamatosan ellenırizni.  

(3) A rendezı (fenntartó)  a vásár, illetve piac rendjének megszegıit legfeljebb három hónapra a 
vásár, illetve a piac területérıl kitiltja, és közzétett hirdetményben meghatározott mértékő 
pótdíj megfizetésére kötelezheti. Amennyiben az üzemeltetı nem azonos a fenntartóval 
(rendezıvel) az üzemeltetı a kitiltást kezdeményezi a fenntartó felé. 

 
AZ ÉLELMISZER FORGALMAZÁSÁRA  

VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK 
9.§. 

 
(1) Élelmiszert csak jellegének megfelelı tárolási formában szabad árusítani. 
(2) A piacon nem azonosítható eredető élelmiszer (húskészítmény, tıkehús, tejtermék, stb.) 

nem árusítható. 
(3) Mezıgazdasági termelıknek, zöldség,- gyümölcsforgalmazóknak, a termékre vonatkozó 

permetezési naplót maguknál kell tartani. A permetezési naplóval nem dokumentált, valamint 
a termék származását igazoló bizonylattal nem rendelkezı termék forgalmazását azonnal be 
kell tiltani. 

(4) Az árusok az általuk használt helyet az árusítás ideje alatt kötelesek tisztán tartani. 
(5) Az élelmiszerek forgalmazására az élelmiszer törvény, annak végrehajtási rendeletei, az 

élelmiszerek elıállításának higiénés szabályzatának az elıírásai az irányadóak. 
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ÁLLATFORGALMI ÉS EGÉSZSÉGÜGYI RENDELKEZÉSEK  
10. § 

 
(1) Kisállatvásárt, kiállítást csak a kijelölt helyen és idıben, az állategészségügyi hatóságok 

engedélyével és felügyeletével szabad tartani. 
(2) Vásáron és piacon csak vészmentes helyrıl hozott, állategészségügyi szempontból 

kifogástalan állat forgalmazható. Állategészségügyi szempontból kifogásolt állatot a vásár és 
piac területére bevinni tilos! 

(3) Heti piacokon árusított, üzletszerően folytatott tevékenység gyakorlásához (10 db-ot 
meghaladó számú napos, elınevelt csirke, tyúk, kacsa, liba, házinyúl stb. ) 3 napnál nem 
régebbi állatorvosi származási igazolványt kell beszerezni és azt ellenırzéskor az árusítók 
felmutatni kötelesek. 

 
RENDÉSZETI INTÉZKEDÉSEK  

11.§ 
 

(1) A vásár illetve a piac területén az építményeket - ide értve az árusító asztalokat is - más 
létesítményeket, a fákat, a növényzetet valamint az útburkolatot megrongálni tilos.  

(2.) Tilos az árusító helyet, közlekedési utakat használaton kívüli göngyöleggel, vásári és piaci 
tevékenységet nem szolgáló eszközökkel, egyéb közlekedést akadályozó tárgyakkal 
/ruhaakasztó, kosár, tárolóedény/ elfoglalni.  

(3) Nem eladásra szánt állatot /különösen kutyát/ a vásár területére bevinni nem szabad.  
(4) A vásár, illetve a piac területén a forgalmat akadályozni tilos. A piac és vásár területére csak a 

terméket szállító jármő mehet be a le- és felrakodás idejére. Ez alól csak a fenntartó eseti 
engedélyének birtokában lehet eltérni.   

(5) A piac illetve a kirakóvásár egész területén gépjármővel parkolni tilos.  
(6) Az árucikkek mérésénél csak hitelesített mérıeszközök használhatók. A termék jellegének 

/csomag, darab, kilogramm, liter/ megfelelıen hozható forgalomba.  
(7) A tilalom alá esı szerencsejátékok a vásáron és piacon nem őzhetık.  
(8) A vásár illetve a piac területén tüzet rakni, nyílt lángot használni szigorúan tilos, a meleg 

ételek készítésénél azok forgalomba hozatalával foglalkozó árusítók megfelelı tőzbiztonságot 
nyújtó tőzhelyet kötelesek használni.  

(9) A tőzrendészeti rendelkezések betartása mindenkire nézve kötelezı.  
(10) A vásár- és piacterek területén egy napnál hosszabb idıtartamra sátrat, bódét, pavilont 

létesíteni csak a vásárrendezı engedélyével szabad, betartva a rendezı által a létesítésre 
vonatkozóan elıírt méret, illetve szabványossági elıírásokat.  

(11) Hálózati elektromos áramot igénylı eszközhöz csak az erre a célra a fenntartó által kiépített 
áramvételi helyrıl szabad áramot vételezni, a fenntartóval kötött külön megállapodás alapján.  

(12.) Tilos a vásár, piac területén hangoskodni és botrányos magatartást tanúsítani. 
(13) A vendéglátó tevékenységet folytatók kötelesek az általuk elfoglalt elárusító helyen megfelelı 

számú hulladékgyőjtıt elhelyezni, és erre vonatkozó közszolgáltatást igénybe venni.  
(14) Az árusítás befejezése után, az elárusító helyen keletkezett szemetet, hulladékot a kereskedık 

kötelesek az e célra szolgáló szemétgyőjtı konténerbe elhelyezni. 
 

12.§. 
 

(1) A vásár és piac rendjét, a forgalomba hozott termékeket, valamint a jogszabályokban foglaltak 
megtartását a jegyzı, a piacfelügyelı, az ellenırzésre jogosult más hatóságok, valamint a 
területi gazdasági kamarák végzik. A hatósági ellenırzésre – eltérı szabályozás irányában - a 
közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény szabályait 
kell alkalmazni.  
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(2) A vásárok és piacok rendészeti, egészségvédelmi és fenntartási hatósági ügyeit Újfehértó 
Város Jegyzıje a hatósági joggal felruházott piacfelügyelı útján intézi. Az eladók kötelesek a 
piacfelügyelı utasításait, a feliratok és eligazító táblák rendelkezéseit betartani.  

SZABÁLYOK MEGSÉRTÉSE 
ESETÉN ALKALMAZHATÓ SZANKCIÓK 

13. § 
 
(1)  Aki jelen rendeletben foglalt rendelkezéseket megszegi, - feltéve ha cselekménye az egyes 

szabálysértésrıl szóló 218/1999. (XII. 28.) Korm. rendelet által meghatározott szabálysértési 
tényállást, különös tekintettel a vásári és piaci szabálysértést nem valósít meg -  a piac 
rendjének megsértése szabálysértést követ el, és 30.000,- Ft-ig terjedı pénzbírsággal sújtható.   

(2) A közterület-felügyelı az (1) bekezdésben foglalt piac rendjének megsértése szabálysértés 
esetén – ideértve a vásár parkoló rendjének megsértését is - 500 Ft-tól 10.000 Ft-ig terjedı 
helyszíni bírságot szabhat ki.  

(3) A hatósági piacfelügyelı az alábbi esetekben   5.000,- Ft  mértékő pótdíjat köteles kiszabni 
arra, aki:  
a) a helypénz fizetését megtagadja, 
b) a helypénz megfizetésekor kapott helyjegyet másnak átadja, 
c) a mástól kapott, vagy régi helyjegyet használja, 
d) áruit eldugja, vagy azok fajtáját nem vallja be, 
e) a megfizetett díjnak megfelelı területnél nagyobb területet foglal el és a felemelt díj 
megfizetését megtagadja, 

 (4) A vásáron és piacon három hónapig nem árusíthat, illetve az állandó helyfoglalásra jogot 
szerzettel a szerzıdés azonnali hatállyal felmondandó, ha az alábbi cselekmények 
elkövetése megvalósul:   
a) a vásáron és piacon forgalomba nem hozható terméket árusít, vagy az élelmiszer és 
állatforgalmazásra vonatkozó elıírásokat nem tartja be. 
b) jogosultság nélküli tevékenységet folytat. 
c) a jövedéki jogszabály hatálya alá esı terméket szabálytalanul forgalomba hozza. 

 
Záró rendelkezések 

14.§. 
 

Ez a rendelet 2007. május 1-én lép hatályba, egyidejőleg hatályát veszti a vásárokról, piacokról szóló 
35/2003. (XII. 23.) VKT rendelet, valamint az azt módosító 28/2004.(XII.10) VKT és a  17/2005.( 
X.28.) VKT rendelet 20.§-a. 
 

A VÁSÁRI ÉS PIACI DÍJTÉTELEK 
(a díjtételek az általános forgalmi adót tartalmazzák) 

 
I. Napidíj fizetése esetén: 1.) Asztalon történı árusítás: 100,-Ft/fm/nap 

 2.) Egyéb terület használat: 150,-Ft/m2/nap 
 3.) Jármőrıl történı mezıgazdasági termék: 800,-Ft/jármő/nap 

 
II.  Évi területhasználat esetén: egységesen 10.000,-Ft/év/m2 
III. A piaci hangosító berendezés díjtétele:  hirdetés lejátszása 500,- Ft/nap 
 
6. napirendi pont megtárgyalása 
6./ Elıterjesztés Újfehértó Város Önkormányzatának a tulajdonában lévı 15. hrsz-ú terület  
     (piac) helyi szabályozásáról szóló rendelet-tervezet elfogadására   
     Száma:14-65/2007. 
      (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
      Elıadó: Tóth András polgármester 
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Tóth András 
Az elfogadott szabályozási tervben ez zöldterület, ebben a rendelet-tervezetben javasolom, hogy 
oldjuk fel ezt a korlátot. Ez fontos önkormányzati érdek. Az Ügyrendi Bizottság egyhangúlag 
támogatta. Kérdés, észrevétel, vélemény van-e? 
 
Ki az, aki elfogadja a rendelet-tervezetet?  
 
A képviselı-testület a rendelet-tervezetet 18 egyhangú igen szavazattal elfogadta és az alábbi 
rendeletet alkotta meg: 
 

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISEL İ-TESTÜLETÉNEK 
 

12/2007. ( II. 23)  
 

r e n d e l e t e   
 

Újfehértó Város Önkormányzatának a tulajdonában lévı 15. hrsz. terület helyi szabályozásáról 
 

 
 
A KÉPVISEL İ-TESTÜLET  
 
Újfehértó Város Képviselı-testülete az épített környezet alakításáról és védelmérıl szóló 1997. évi 
LXXVIII. tv. (továbbiakban: Étv.) 13. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a 8/2005. (IV. 
13.) VKT sz. rendeletével elfogadott Újfehértó Város Helyi Építési Szabályozási Tervét 
(továbbiakban: a rendelet) az alábbiak szerint módosítja: 
 

1. § 
 

 
A rendelet 10. § követıen az alábbi szövegrésszel egészült ki:  

 
10/A. § 

 
(1) A városközpont Béke tér 39. tömbszámú „Vt-5” sajátos használat szerinti 

településközpont vegyes területhez, a jelenleg „DK” jelöléső díszpark megjelölés 
megszüntetésre kerül. 

(2) A sajátos használat szerinti „DK” jelöléső díszpark megjelölés megszüntetésre kerül.  
(3) A városközpont Béke tér 39. számú tömb nyugati beépítési vonala a jelenlegi ingatlan 

nyilvántartási térkép szerinti telekhatárra illeszkedik.  
 

Záró rendelkezés 
 

2. §  
 
Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. 
 
7. napirendi pont megtárgyalása 
7./ Elıterjesztés az önhibájukon kívül hátrányos pénzügyi helyzetben lévı helyi  
     önkormányzatok támogatására vonatkozó igény benyújtására 
     Száma:14-51/2007. 
     (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
     Elıadó: Tóth András polgármester 
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Tóth András 
A Pénzügyi Bizottság tárgyalta, egyhangú igen szavazattal támogatta. Kérdés, észrevétel, vélemény 
van-e? 
Ki az, aki elfogadja a határozat-tervezetet? 
 
A képviselı-testület a határozat-tervezetet 17 igen szavazattal, 1 nem szavazással (Elek László nem 
szavazott), tartózkodás nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

 
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISEL İ-TESTÜLETÉNEK 

 
40/2007. (II. 22.) számú 

 
h a t á r o z  a t a 

 
az önhibájukon kívül hátrányos pénzügyi helyzetben lévı helyi önkormányzatok támogatására 

vonatkozó igény benyújtásáról    
 

A KÉPVISEL İ – TESTÜLET 
 

A. a Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetésérıl szóló 2006. évi CXXVII. törvény 17. §. (1) 
bekezdése és 6. számú mellékletének 1. pontja (továbbiakban: 6. számú melléklet) alapján 
támogatási igényt nyújt be az önhibájukon kívül hátrányos pénzügyi helyzetben lévı helyi 
önkormányzatok támogatására. 

B. az önhibájukon kívül hátrányos pénzügyi helyzetben lévı települési önkormányzatok 
támogatásának igényléséhez a fenti törvény alapján a következı nyilatkozatot teszi:    

I.  az önkormányzat lakosságszáma 2006. január 01-én 1000 fı feletti 
II.  az önkormányzat a Polgármesteri Hivatalon túl intézményeket tart fenn 

III.  az önkormányzat 
1. a 2006/2007. nevelési-, illetve tanévben 
 1.1 részt vesz a többcélú kistérségi társulás közoktatási feladatellátásában, és az általa 
fenntartott nevelési, oktatási intézmények intézményenkénti, évfolyam-csoportonkénti 
kapacitás-kihasználtsága – az óvodában az 1-3. évfolyam nevelési években, az általános 
iskolában az 1-4 évfolyamon, és az 5-8 évfolyamon együttesen – a közoktatásról szóló 
1993. évi LXXIX. törvény 3. számú melléklete I. Létszámhatárok cím alatti csoport, 
illetve osztály átlaglétszámának legalább 70 %-át eléri. 
2. a 2007/2008. nevelési-, illetve tanévben 
2.1 részt vesz a többcélú kistérségi  társulás közoktatási feladatellátásában, és többcélú 
kistérségi társulások támogatása jogcím igénybevételéhez vállalt – költségvetési törvény 
8. melléklet IV. pont Kiegészítı szabályok 2.1-2.2 pontjában meghatározott – kapacitás-
kihasználtsági feltételeknek megfelel. 

IV.  az önkormányzat iparőzési helyi adó bevezetésérıl döntött és költségvetésében   ilyen 
bevételt tervez és a gazdálkodás során realizál.  

V. az önkormányzat a 2006. évi zárszámadására vonatkozóan az Ötv. 92/A §-a alapján 
könyvvizsgálatra kötelezett 

   
Határidı: folyamatos 
Felelıs: polgármester 

 
8. napirendi pont megtárgyalása 
8./ Elıterjesztés a könyvvizsgálói feladatok ellátására vonatkozó szerzıdés felmondására 
     Száma:14-59/2007. 
     (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
     Elıadó: Tóth András polgármester 
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Tóth András 
Annyival egészíteném ki az elıterjesztést, hogy a határozat-tervezetben kétszer szerepel az INTER-
REÁL AUDIT RT. Kérem, hogy ezt csak egyszer vegyék figyelembe. Indoklásként számomra, mint 
városvezetı számára elvárás, hogy segítse a könyvvizsgáló operatívan a város munkáját, ezt nem 
tapasztaltam. Ezt a zárszámadás befejeztével javasolom. Az Ügyrendi Bizottság egyhangúlag 
támogatta, a Pénzügyi Bizottság 6 igen, 3 tartózkodó szavazattal  támogatta az elıterjesztést. Kérdés, 
észrevétel vélemény van-e? 
 
Nagy Sándor 
Furcsa, hogy megyén kívüli könyvvizsgálót kell megbízni ezzel.  
 
Tóth András 
A napirendi pont vitáját lezárom. Ki az, aki az elıterjesztéshez kapcsolódó – a könyvvizsgálói 
szerzıdés felmondására vonatkozóan -  a határozat-tervezetet elfogadja? 
 
A képviselı-testület a határozat-tervezetet 14 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, 3 tartózkodással 
elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISEL İ-TESTÜLETÉNEK 
 

41/2007. (II. 22.) számú 
 

h a t á r o z  a t a 
 

a könyvvizsgálói feladatok ellátására vonatkozó szerzıdés felmondására 
 
 
A KÉPVISEL İ-TESTÜLET 
 

 
1. a 148/2004. (XII.07.) VKT számú határozata alapján az INTER REÁL AUDIT Rt-vel ( 4400. 

Nyíregyháza, Bercsényi út 3., kamarai nyilvántartási száma: 000656) az önkormányzati 
költségvetés, beszámoló felülvizsgálatára és hitelesítésére, a gazdálkodási idıszak folyamatos 
könyvvizsgálatára vonatkozó szerzıdésétét 2007. április 30. napjával felmondja 

2. felhatalmazza a polgármestert, hogy a felmondást írásban közölje a megbízottal   
 

 
Határidı: folyamatos 
Felelıs: polgármester 

  
Tóth András 
Ki az, aki a második határozat-tervezetet a könyvvizsgálói feladatok ellátására vonatkozóan elfogadja? 
 
A képviselı-testület a határozat-tervezetet 14 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, 3 tartózkodással 
elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

 
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISEL İ-TESTÜLETÉNEK 

 
42/2007. (II. 22.) számú 

 
h a t á r o z  a t a 

 
 

a könyvvizsgálói feladatok ellátására vonatkozó megbízásról 
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A KÉPVISEL İ-TESTÜLET 
 

1. megbízza a BIG-AUDIT Könyvvizsgáló és Üzleti Tanácsadó Kft (4026 Debrecen, Garai u. 4. 
fsz. 1., Cégjegyzékszám: Cg. 09-09-002613, adószám: 11150776-2-09, kamarai regisztrációs 
szám: 001763) képviseletében Nagy Csaba bejegyzett könyvvizsgálót 2007. május 1. napjától 
2008. április 30. napjáig, határozott idıtartamra, az önkormányzati költségvetés, beszámoló 
felülvizsgálatára és hitelesítésére a gazdálkodási idıszak folyamatos könyvvizsgálatára 

 
2. a könyvvizsgálat díját havi 80.000 Ft + ÁFA összegben állapítja meg 

 
3. felhatalmazza a polgármestert a mellékletben szereplı megbízási szerzıdés aláírására 

 
Határidı: folyamatos 
Felelıs: polgármester 

  
 Melléklet a 42/2007. számú határozathoz   

 
M E G B Í Z Á S I    S Z E R Z İ D É S 

 
amely létrejött egyrészrıl Újfehértó Város Önkormányzata (4244. Újfehértó, Szent István u. 10.) mint 
megbízó, másrészrıl a BIG-AUDIT Könyvvizsgáló és Üzleti Tanácsadó Kft (4026 Debrecen, Garai u. 
4. fsz. 1., Cégjegyzékszám: Cg. 09-09-002613, adószám: 11150776-2-09, kamarai regisztrációs szám: 
001763) a képviselı-testület által megválasztott könyvvizsgáló, mint megbízott között a következı 
feltételekkel:  
 
1. Megbízó e szerzıdés keretében megbízza megbízottat – a BIG-AUDIT Könyvvizsgáló és Üzleti 
Tanácsadó Kft könyvvizsgálóját, a Kft ügyvezetıjét Nagy Csaba bejegyezett könyvvizsgálót a 
könyvvizsgálói feladatok ellátásával.  
A megbízott a szerzıdésben vállalt feladatait a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 
Törvény 92/A. §-a alapján látja el.  
2. A könyvvizsgálat tartalmazza: 

• a zárszámadást elfogadó és a rendeletalkotáshoz benyújtott beszámoló (annak kötelezı 
tartalmi részei) megbízhatóságának vizsgálatát, a beszámoló hitelesítését. 

• a belsı, helyi önkormányzati szabályzatok, rendeletek, határozatok betartásának ellenırzését. 
• a helyi önkormányzat (intézményeivel közösen) vagyoni, pénzügyi, gazdasági helyzetének 

elemzését és értékelését, továbbá az éves költségvetési rendeletnek és minden egyes gazdasági 
kihatású döntésnek a véleményezését  

• mintavételes eljárással a számviteli- bizonylati elv és okmányfegyelem betartásának 
vizsgálatát  

 3.  Megbízott a következı jelentéseket terjeszti az önkormányzat képviselı-testület elé: 
• a mérleget, a pénzforgalmi jelentést, a pénzmaradvány- és eredmény kimutatást hitelesítı 

záradékkal ellátva, vagy a hitelesítı záradék megtagadására vonatkozó nyilatkozatot  
• az éves beszámoló jelentéssel kapcsolatos könyvvizsgálói véleményt.  

Megbízott a jelentéseket legkésıbb az elızı év könyvelését lezáró idıpontot követı 30 napon belül 
terjeszti elı és a feladatok teljesítésérıl 15 napon belül a megbízótól elfogadó nyilatkozatot kap abban 
az esetben is, ha a megbízott hitelesítı záradék helyett korlátozó, vagy elutasító záradékkal látja el a 
beszámolót.  
4.  A megbízott a jelentést 5 példányban adja át a megbízónak, és könyvvizsgálói záradékkal látja el a 
megbízó beszámolójának 5 példányát. A vizsgálat során feltárt eltérésekrıl folyamatosan tájékoztatja 
a polgármestert a szükséges intézkedések megtétele végett. E megállapításairól a megbízott írásban is 
felhívja a polgármester figyelmét.  
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5. A megbízó biztosítja, hogy a megbízott részére az éves beszámoló jelentést és az azokat  
alátámasztó dokumentációkat átadja, ezen túlmenıen biztosítja, hogy folyamatosan és kellı idıben a 
szükséges adatok és információk rendelkezésre álljanak.  
Biztosítja, hogy a vizsgált területek felelısei a vizsgálathoz szükséges minden okmányt és 
felvilágosítást megadjanak, és a vizsgálat során teljességi nyilatkozatot adjanak arról, hogy ennek 
hiánytalanul eleget tettek. 
A megbízó a megbízott részére a vizsgálat helyszínein a vizsgálat lefolytatásához megfelelı 
munkakörülményt biztosít. A megbízott a vizsgálata folyamán tudomására jutott tényeket és adatokat 
köteles titokként kezelni. 
6. A megbízó tudomásul veszi, hogy az éves beszámolót nem változtathatja meg. Tudomásul veszi 
továbbá, hogy amennyiben a megbízottnak a jelentés elkészítése, illetve beszámoló hitelesítése után 
olyan információk jutnak a birtokába, amelyek ellentétesek a jelentéssel vagy a záradékkal, a 
megbízottnak kötelessége utóvizsgálatot kezdeményezni (eredménytıl függıen új záradékot adni, és a 
régit visszavonni.)       
7.  A megbízó kötelezettséget vállal arra, hogy a megbízottat a Képviselı-testület és a Pénzügyi 
Bizottság üléseire meghívja és azok határozatait, és jegyzıkönyveit részére megküldi. 
8. A megbízott a szerzıdés teljesítése érdekében könyvvizsgálói asszisztenst foglalkoztathat. A 
könyvvizsgálói asszisztenssel a megállapodás megkötése és díjazása a BIG-AUDIT Könyvvizsgáló és 
Üzleti Tanácsadó Kft feladata.   
9.  A megbízott a könyvvizsgálathoz rendelkezésre bocsátott dokumentációkat és az éves beszámolót 
öt évig megırzi. Kötelezi magát arra, hogy azokat a dokumentációkat, amelyek a megbízó részére a 
további ügymenetek érdekében szükségesek hiánytalanul visszaszolgáltatja.  
10. A szerzıdı felek kölcsönösen megállapodnak abban, hogy a feladat teljesítésében 
együttmőködnek és egymás részére a szükséges felvilágosításokat megadják. Megbízott vállalja 
továbbá, hogy megbízó részére szükség szerint ingyenes szakmai tanácsadással szolgál. A felek 
megállapodnak abban is, hogy a megbízó nem korlátozza a könyvvizsgáló írásbeli függetlenségét, és 
nem fogalmazhat meg olyan kikötéseket, amelyek a könyvvizsgálót a szerzıdésben foglaltakban 
korlátozhatja. A könyvvizsgálót e tisztségéhez tartozó tevékenysége körében a megbízó nem 
utasíthatja.   
11.  Jelen megbízási jogviszony 2007. május 01. napjától 2008. április 30. napjáig, határozott 
idıtartamra jön létre. A megbízás a gazdálkodás idıszakának folyamatos könyvvizsgálatára, valamint 
az önkormányzati költségvetés és beszámoló könyvvizsgálatára terjed ki.  
12.  Felek a folyamatos könyvvizsgálat díjazását havi 80.000 Ft+ÁFA összegben állapítják meg. 
13. Megbízó tudomásul veszi, hogy a megbízottnak a felelıssége az általa a könyvvizsgálat során 
esetleg okozott kárért a Ptk. 339. §-a szerint áll fenn.  
14. Megbízott kijelenti, hogy a …..…………. Biztosító Rt-nél könyvvizsgálói felelısségbiztosítással 
rendelkezik. 
15.  A szerzıdés a felek aláírásával lép hatályba.  
 
Újfehértó, 2007. ……….hó………….nap. 
 
 
   
 
-------------------------------------------------                        --------------------------------------------- 
     Újfehértó Város Önkormányzat                    BIG-AUDIT Könyvvizsgáló 
                                                                                               és Üzleti Tanácsadó Kft                                                     

 
9. napirendi pont megtárgyalása                        
9./ Elıterjesztés gazdasági társaság alapítására 
     Száma:14-66/2007. 
     (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
     Elıadó: Tóth András polgármester 
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Tóth András 
A szükséges alapító okirat-tervezetet az elıterjesztéshez csatoltuk, valamint egy új határozat-
tervezetet, melyet kiosztással megkaptak, ezekkel javasolom elfogadásra. Az Ügyrendi Bizottság 
egyhangúlag támogatta. Kérdés, észrevétel, vélemény van-e a napirendi ponttal kapcsolatban? 
 
Nagy József 
Három feladat nem lesz sok feladat Mészáros Úrnak? A másik kérdésem, hogy Újfehértón nem lett 
volna fiatal, aki ezt a feladatot ellátta volna? 
 
Tóth András 
Ez átmeneti idıszak, javasoljanak valakit, aki 50.000.-Ft-ért ezt ellátja. 
 
Nagy Sándor 
Egyetértünk, hogy ezt létre kell hozni, ebben nincs vita, illett volna ezt bevinni a Pénzügyi Bizottságra 
is. A másik az, hogy annyira okos valaki nem lehet, hogy csak ıt lehet megbízni. Irritálja az 
embereket, hogy itt nem lett volna valaki, aki ezeket ellátja. Érdemes lett volna az elıterjesztınek 
elgondolkodni.  
 
Tóth András 
Egyfajta tárgyilagosság megkövetelése miatt van. Valamennyi képviselı-testületi tag megkapja az 
elıterjesztést, minden bizottsági elnöknek lehetısége van arra, hogy bármely napirendi pontot 
felvehessék a tárgysorozatba. A napirendi pontot lezárom. Az alapító okiratban a hatály március 1. 
Ezzel a kiegészítéssel javasolom elfogadni. Ki az, aki a cégalapításra vonatkozó határozat-tervezetet 
elfogadja? 
 
A képviselı-testület a határozat-tervezetet 13 igen szavazattal, 3 ellenszavazattal, 2 tartózkodással 
elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 

 ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISEL İ-TESTÜLETÉNEK 
 

43/2007. (II. 22.) számú 
 

h a t á r o z  a t a 
 

Gazdasági társaság alapításáról 
 

A KÉPVISEL İ-TESTÜLET 
 
a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv.  9. § (4) bekezdésében biztosított joga alapján, 
elfogadja a határozat melléklete szerinti alapító okiratot, amely abból a célból került elfogadásra, hogy 
Újfehéró Város Önkormányzata, mint alapító a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 
(Gt.) rendelkezései szerint üzletszerő gazdasági tevékenység folytatására egyszemélyes korlátolt 
felelısségő társaságot, 2007. március 1. napjával alapítson. 
 
 
     Határidı: folyamatos     
     Felelıs: polgármester 
 

ALAPÍTÓ OKIRAT 
 

 
Amely abból a célból került elfogadásra, hogy az 1. pontban megjelölt alapító a gazdasági 
társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (továbbiakban: Gt.) rendelkezései szerint üzletszerő 
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gazdasági tevékenység folytatásra egyszemélyes korlátolt felelısségő társaságot alapítson az alábbiak 
szerinti tartalommal. 
 

1. A társaság alapítója 
 
Az alapító neve: Újfehértó Város Önkormányzata 
Statisztikai azonosítója: 15404792-7511-321-15 
Székhelye: 4244 Újfehértó, Szent István út 10. 
Képviseletére jogosult neve: Tóth András polgármester 
Anyja neve: Szabó Mária 
Lakcíme: 4244 Újfehértó, Böszörményi út 34.  
 

2. A társaság, neve székelye 
 
A társaság cégneve: Dél-nyírségi Takarító Szolgálat Korlátolt Felelısségő Társaság 
A társaság rövidített cégneve: Dél-nyírségi Takarító Szolgálat Kft 
A társaság székhelye: 4244 Újfehértó, Bartók Béla út 7.  
 

3. A Társaság TEÁOR szerinti tevékenységéi köre 
 
Fıtevékenység: 74.70’98 Takarítás, tisztítás 
 
Egyéb tevékenységi kör: 90.03’03 Szennyezıdésmentesítés 
 

4. A társaság mőködésének idıtartama 
 
A társaság idıtartama határozatlan 
 
 

5. A társaság törzstıkéje 
 
A társaság törzstıkéje: 3000000 Ft, azaz: Hárommillió Forint készpénzbıl áll, amely a törzstıke 100 
%-a. 
 
A bejegyzési kérelem cégbírósághoz történı benyújtásáig a teljes pénzbeli hozzájárulást be kell 
fizetni.  

6.  A társaság törzsbetétje 
 
Név: Újfehértó Város Önkormányzata 
Törzsbetét összege: 3000000 Ft, azaz: Hárommillió Forint 
Törzsbetét összetétele: 3000000 Ft, azaz: Hárommillió Forint készpénz 
 
 

7. Üzletrész 
 
 
A társaság bejegyzését követıen a tag jogait és a társaság vagyonaiból ıt megilletı hányadot az 
üzletrész testesíti meg. A tagnak csak egy üzletrésze lehet.  

 
 
 

8. Az üzletrészek átruházása, felosztása 
 
8.1. Az egyszemélyes társaság a saját üzletrészét nem szerezheti meg. 
8.2. Az üzletrész csak átruházás, a megszőnt tag jogutódlása és öröklése esetén osztható fel.  
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8.3. Ha az egyszemélyes társaság az üzletrész felosztása, vagy a törzstıke emelése folytán új taggal  
       egészül ki, és így többszemélyes társasággá válik, a tagok kötelesek az alapító okiratot társasági     
       szerzıdésre módosítani  

 
9. A nyereség felosztása 

 
A tagok a társaságnak a Gt. 132. § (1) bekezdése szerint felosztható és a felosztani rendelt, a 
számviteli törvény szerint meghatározott tárgyévi adózott eredménybıl, illetıleg a szabad 
eredménytartalékkal kiegészített tárgyévi adózott eredménybıl osztalék illeti meg.  

 
 

10. Az alapítói határozat 
 

10.1. A taggyőlés hatáskörében tartozó kérdésekben az alapító határozattal dönt, és errıl a vezetı 
tisztségviselıt írásban értesíti. 
 
10.2. Az alapító kizárólagos hatáskörében tartoznak mindazok a kérdések, amelyeket a törvény a 
taggyőlés kizárólagos hatáskörében utal.  

 
11. Az ügyvezetı 

 
A társaság elsı ügyvezetıje. 
Név:  Mászáros Imre 
Anyja neve: Barna Erzsébet 
Lakcím: 4232 Geszteréd, Kossuth út 110. 
 

12. A cégjegyzés 
 

Az ügyvezetıi megbízás határozatlan idıre szól, annak elfogadásával jön létre. A cégjegyzés akként 
történik, hogy a cég kézzel, vagy géppel írt, elıírt, elınyomott, vagy nyomtatott neve fölé a 
képviseletre jogosult személy nevét közjegyzı által hitelesített módon önállóan aláírja.  
 

13. A társaság megszőnése 
 
A társaság jogutód nélküli megszőnése esetében a hitelezık kielégítése után fennmaradó vagyon az 
alapítót illeti meg.  

14. Egyéb rendelkezések 
 
A jelen társasági szerzıdésben nem szabályozott kérdésekben  a Gt., a társaságnak és tagjainak az ott 
nem szabályozott vagyoni és személyi viszonyaira a Polgári Törvénykönyvrıl szóló 1959. évi IV. 
törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.  
 
Kelt, Újfehértó, 2007. február hó …… napján.  
 
Az Újfehértó Város Önkormányzata Képviselı-testületének döntésével alapított Kft. alapító okiratát, 
törvényes képviselıi jogkörömben aláírom.  
 
      (Tóth András) polgármester 
 
 
Ellenjegyeztem, Újfehértón, 2007. évi február hó …. napján. 

 
Tóth András 
Ki az, aki az ügyvezetı bérére vonatkozó határozat-tervezetet elfogadja? 
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A képviselı-testület a javasolt határozat-tervezetet 13 igen szavazattal, 4 ellenszavazattal, 1 
tartózkodással elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISEL İ-TESTÜLETÉNEK 
 

44/2007. (II. 22.) számú 
 

h a t á r o z  a t a 
 

 
a Dél-nyírségi Takarító Szolgálat Korlátolt Felelısségő társaság ügyvezetıje juttatásainak 

megállapításáról 

A KÉPVISEL İ-TESTÜLET 
 
a Dél-nyírségi Takarító Szolgálat Korlátolt Felelısségő társaság ügyvezetıje részére 2007. március 1-
tól havi bruttó: 50.000,-Ft megbízási díjat állapít meg. 
 

Határidı: folyamatos   
 Felelıs: polgármester 

 
10. napirendi pont megtárgyalása 
10./  Elıterjesztés az „Újfehértó városban háziorvosi központi orvosi ügyelet ellátása” 
        tárgyú egyszerősített közbeszerzési eljárás ajánlati felhívásának jóváhagyásáról 
        Száma:14-48/2007. 
        (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
        Elıadó: Tóth András polgármester 

  
Tóth András 
A Bíráló Bizottság  javaslatát kérem, hogy ismertesse.  
 
Nagy Sándor 

             A bizottság kérte, hogy Érpatak is kerüljön a kiírásra és a teljes újfehértói lakosság, hiszen nincs külön 
gyermekorvosi ügyeleti ellátás. A következınél utalni kell, hogy a minimumfelszereltséggel 
rendelkezzen a rendelı, ezt bele kell tenni, vagy a dokumentációban. A következı a III. 3. 1), 2), 
pontnál vállalkozók megszólítás, helyett a megbízott szót javasoljuk. A referenciára vonatkozóan az a 
3.000.000.-Ft-os összeg bele kerüljön, ez szőkítené a kört. Még egy lényeges, hogy csak akkor kötünk 
szerzıdést, ha az ajánlat a jelenlegi feltételektıl kedvezıbb.  
 
Tóth András 
Azt javasolom, hogy valamilyen módon már rendelkezzen referenciával. Valamilyen módon igazolja, 
hogy már rendelkezik valahol ilyennel. Ez kerüljön bele. Az összegszerőségen még gondolkodom, 
hogy bele kerüljön. A másik, hogy olyan záradékkal, hogy fenntartjuk magunknak a jogot, hogy 
bármikor visszavonjuk az eljárást. Ezek után ezt tekintem elıterjesztésnek. Kérdés, vélemény van-e? 
 
Gyermánné Szabó Katalin 
A háziorvosok mit szólnak ehhez, volt-e tárgyalás? 
 
Tóth András 
Aggályaik merülnek fel, ezekkel a jelenlegi dolgokkal szeretnék továbbvinni İk. Az ügyeleti rendszer 
értelmezése más. Ezt definiálja jogszabály. A napirendi pont vitáját lezárom. Ki az, aki egyetért az 
elhangzott pontosításokkal együtt a határozat-tervezettel? 
 
A Képviselı-testület a határozat-tervezetet 17 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással 
elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
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ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISEL İ-TESTÜLETÉNEK 

 
45/2007. (II. 22.) számú 

 
h a t á r o z  a t a 

 
Újfehértó városban háziorvosi központi ügyelet ellátása  

 
tárgyú 

 
 egyszerősített közbeszerzési eljárás ajánlati felhívásának jóváhagyásáról 

 
 
A KÉPVISEL İ-TESTÜLET 
 
1./ Az  „Újfehértó városban háziorvosi központi ügyelet ellátása” tárgyú egyszerősített közbeszerzési 
eljárásban az  ajánlati felhívást a melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja.  
 
 

Határid ı: folyamatos 
Felelıs: jegyzı  
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KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTİ 
A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 
1024 Budapest, Margit krt. 85.   
Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757 
E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés: http://www.kozbeszerzes.hu 
 

AZ EGYSZERŐSÍTETT ELJÁRÁS AJÁNLATI 
FELHÍVÁSA 

A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztıbizottsága) tölti ki 
 
A hirdetmény kézhezvételének dátuma____________________ 

KÉ nyilvántartási szám_________________________________ 

 

I.  SZAKASZ:  AJÁNLATKÉR İ 

I.1) NÉV, CÍM  ÉS KAPCSOLATTARTÁSI  PONT(OK) 

Hivatalos név: Újfehértó Város Önkormányzata 
 
Postai cím: Szent István u. 10. 
 
Város/Község: Újfehértó 
 

Postai 
irányítószám:4244                  

Ország: 
Magyarország 

Kapcsolattartási pont(ok): 
Tóth András polgármester 
Címzett: Újfehértó Polgármesteri Hivatal 

Telefon: 
42/290-000 

E-mail: 
polgarmester@ujfeherto.hu 

Fax: 
42/ 290-003 

Internetcím(ek) (adott esetben) 
Az ajánlatkérı általános címe (URL): www.ujfeherto.hu 
 
A felhasználói oldal címe (URL):  
 
 
 
További információk a következı címen szerezhetık be:  
 X Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal 

 Ha attól eltérı, kérjük töltse ki az A.I mellékletet 
A dokumentáció a következı címen szerezhetı be (adott esetben):  
 X  Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal 

 Ha attól eltérı, kérjük töltse ki az A.II mellékletet 
Az ajánlatokat a következı címre kell benyújtani: 
 X Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal 

 Ha attól eltérı, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 
 

I.2) Az ajánlatkérı más ajánlatkérı(k) nevében folytatja le a közbeszerzési eljárást?              igen  nem X 
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II. SZAKASZ: A SZERZ İDÉS TÁRGYA 

II.1)  M EGHATÁROZÁS  

II.1.1) Az ajánlatkérı által a szerzıdéshez rendelt elnevezés 

Újfehértó városban háziorvosi központi orvosi ügyelet ellátása.  

II.1.2) A szerzıdés típusa, valamint a teljesítés helye 

Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerzıdés típusa 

Szolgáltatási kategória        25 

A teljesítés helye: Újfehértó Város közigazgatási területe 

NUTS-kód                  HU 323  

II.1.3) A szerzıdés meghatározása/tárgya 

Vállalkozási szerzıdés Újfehértó Városban háziorvosi központi orvosi ügyelet ellátására a dokumentációban 
részletezettek szerint.  

II.1.4) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)  

 
Fı szójegyzék 

Kiegészítı szójegyzék (adott esetben) 

Fı tárgy 85.12.11.00-4 
����-�  ����-� 

 
 
 
 
További tárgy(ak) 
 

��.��.��.��-� 

��.��.��.��-� 

��.��.��.��-� 

��.��.��.��-� 

����-�  ����-� 

����-�  ����-� 

����-�  ����-� 

����-�  ����-� 

II.1.5) Részekre történı ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. mellékletbıl szükség 
szerint több példány használható)                                                                                                                igen      nem x 

Igen válasz esetén az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be):  

egy részre                                     egy vagy több részre                      valamennyi részre                                 

II.1.6) Elfogadhatók-e változatok (alternatív ajánlatok)?                                                                      igen       nem x 

II.  2) SZERZİDÉS SZERINTI MENNYISÉG  

II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték (adott esetben, valamennyi részt beleértve)  

Újfehértó Városban – Újfehértó és Érpatak települések lakosainak- háziorvosi központi orvosi 
ügyelet jogszabály szerinti ellátása a dokumentációban részletezettek szerint.  
Az érintett lakosság száma: Újfehértó: 13 822 fı, Érpatak: 1831 fı 
Az ügyelet önkormányzat által kialakított struktúrában történı mőködtetése: hétköznapokon du. 19 órától másnap 
reggel 7 óráig, hétvégén péntek du. 19 órától hétfı reggel 7 óráig, továbbá hétköznapra esı munkaszüneti napon a 
hétvégének megfelelı háziorvosi központi ügyelet ellátása. Az Ajánlatkérı a megjelölt ügyeleti idıszakokra az 
ügyelethez biztosítja az ügyeletet ellátó háziorvos részére az ügyeleti helyiséget rezsivel (vonalas telefon 
egyirányúsítva csak fogadásra), berendezéssel, felszereltséggel, mőszerezettséggel együtt, valamint egy terepjáró 
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szolgálati gépkocsit gépkocsivezetıvel. Az ügyelet ellátásához szükséges asszisztencia, gyógyszer, kötszer és 
jogszabályokban meghatározott valamennyi egyéb szakmai anyag beszerzésérıl pedig az ajánlattevı köteles 
gondoskodni. 

 

II.2.2) Ha ismert, ismétlıdı jellegő szerzıdések esetében kérjük feltüntetni a további  szerzıdések tervezett idejét:    

hónapokban: ��     vagy    napokban: ����  (a szerzıdés megkötésétıl számítva) 

 

II.3)  A SZERZİDÉS IDİTARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS , A TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE  

Az idıtartam hónap(ok)ban:   ��  vagy  napokban: ���� (a szerzıdés megkötésétıl számítva)  

VAGY:  kezdés          2007/08/01     (év/hó/nap)    

             befejezés       ����/��/��      (év/hó/nap)  

 

III. SZAKASZ: JOGI, GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS TECHNIKA I INFORMÁCIÓK   

III.1)  A SZERZİDÉSRE VONATKOZÓ FELTÉTELEK   

III.1.1) A szerzıdést biztosító mellékkötelezettségek (adott esetben) 

III.1.2) Fı finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre  

A megbízó elıleget nem biztosít. A megbízottat megilletı díjat a megbízó havonta a tárgyhónapot  követı hó 5. 
napjáig utalja a megbízott által leadott számla ellenében.  

III.1.3) A közös ajánlatot tevı nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy (adott esetben) 

Nem követelmény, de együttes jelentkezés esetén a jelentkezésben a vezetı céget meg kell jelölni, és külön 
nyilatkozatban együttes és egyetemleges felelısséget kell vállalniuk a jelentkezıknek.  

III.1.4) Vonatkoznak-e a szerzıdés teljesítésére egyéb különleges feltételek?  (adott esetben)           igen    nem x 
Ha igen, a különleges feltételek meghatározása  

 

III.2) R ÉSZVÉTELI FELTÉTELEK  

III.2.1) Az ajánlattevı személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és 
cégnyilvántartásokba történı bejegyzésre vonatkozó elıírásokat is  

Az elıírások teljesítésének igazolásához szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: 

Kizáró okok:  Az eljárásban nem lehet ajánlattevı vagy alvállalkozó, aki a Kbt. 60.§. (1) bekezdése és a Kbt. 61.§. 
(1) bekezdés d)-e) pontjaiban, illetve a (2) bekezdésében felsorolt kizáró okok hatálya alá tartozik, továbbá nem 
lehet ajánlattevı vagy a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, 
aki a Kbt. 61.§. (1) bekezdés a)-c) pontjainak hatálya, illetve a Kbt. 62.§. (1) bekezdése hatálya alá tartozik. 

A Kbt. 60.§ (1) bekezdésében foglalt kizáró okok megfelelıen alkalmazandók a Kbt. 66.§ (2) bekezdése, illetve a 
Kbt. 67.§ (4) bekezdése szerinti szervezetekre is. 

Az ajánlattevınek és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni 
kívánt alvállalkozójának megfelelıen kell igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 60. § (1) 
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bekezdése, és a 61. § (1) bekezdés a.)-e.) pontjaiban, valamint (2) bekezdésében foglalt kizáró 
okok hatálya alá, azzal, hogy az ajánlatkérı a Kbt. 63. §. (2) bek. c) és d) pontja esetén egyszerő 
nyilatkozatot is elfogad, továbbá ajánlattevınek a Kbt. 71.§ (3) bekezdésében foglaltak alapján 
nyilatkoznia kell, hogy nem vesz igénybe olyan alvállalkozót, aki a kizáró okok hatálya alá 
tartozik.   

A Kbt. 66.§ (2) bekezdése, illetve a 67.§ (4) bekezdése szerinti szervezeteknek a Kbt. 63.§ (6) bekezdésében foglaltak 
szerint kell igazolni, hogy nem tartoznak a 60.§ (1) bekezdésében foglalt kizáró okok hatálya alá.  

III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság  

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a 
megkövetelt igazolási mód: 

A Kbt. 66.§ (1) bek. a) pontja alapján az 
ajánlattevınek, valamint a közbeszerzés 
értékének tíz százalékát meghaladó mértékben 
igénybe venni kívánt alvállalkozójának a 
gazdasági és pénzügyi alkalmasságát az 
alábbiak szerint kell igazolni: 

- valamennyi számlavezetı pénzügyi                                        
intézményétıl származó, ajánlattételi határidı 
lejáratától számított 60 napnál nem régebbi keltezéső 
pénzintézeti nyilatkozata az alábbi tartalommal: 

a.) bankszámlaszám, számlaszámok, 

b.) mióta vezetik a bankszámlát, 

c.) fizetési kötelezettségének a 2005., 2006. évben eleget 
tett-e, 

d.) volt-e sorban állás a 2005., 2006. év során. 

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i)  
(adott esetben):  

Ajánlattevı és a Kbt. 71. §.(1) bekezdés b) 
pontja szerint alvállalkozó alkalmatlan a 
szerzıdés teljesítésére ha: 

- fizetési kötelezettségének a 2005., 2006. évben nem tett 
eleget, 

- pénzintézeti nyilatkozata alapján a 2005., 2006. év 
során volt sorban állás a bankszámláján.   

 

 
 

III.2.3) M őszaki, illetve szakmai alkalmasság 
 

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a 
megkövetelt igazolási mód: 

A Kbt. 67.§ (3) bekezdés a) pontjában 
foglaltak alapján az ajánlattevınek és a Kbt. 
71. § (1) bekezdés b.) pont szerinti 
alvállalkozójának a mőszaki, szakmai 
alkalmasságát az alábbiak szerint kell igazolni: 

-  A elızı három évben (2004., 2005., 2006.) 
közbeszerzés tárgyával megegyezı tárgyú 
legjelentısebb referenciamunkáinak ismertetése. 
Ezen referenciamunkáknak a Kbt. 68. § (1) 
bekezdése szerinti igazolása eredeti vagy közjegyzı 
által hitelesített másolatban nyújtható be. Az 
igazolások kötelezı tartalmi elemei: a szerzıdést kötı 
másik fél megnevezése, elérhetısége, a teljesítés 
idıtartama, a teljesítés helye, az ellenszolgáltatás 
összege, a munka rövid leírása. 

 
A Kbt. 67.§ (3) bekezdés d) pontjában foglaltak alapján 
az ajánlattevınek és a Kbt. 71. § (1) bekezdés b.) pont 
szerinti alvállalkozójának a mőszaki, szakmai 

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i)  
(adott esetben): 

 
Ajánlattevı és a Kbt. 71. §.(1) bekezdés b) 
pontja szerint alvállalkozó alkalmatlan a 
szerzıdés teljesítésére: 
 
- ha nincs az elızı három évben (2004., 2005., 2006.) 

legalább egy darab, pozitív véleménnyel igazolt, 
háziorvosi központi orvosi ügyelet ellátására 
vonatkozó referenciája. 

 
- ha a teljesítésbe bevonni kívánt orvosok valamelyike 
nem felel meg a 4/2000.(II.25.) EüM rendelet 
elıírásainak. 

- ha a teljesítésbe bevonni kívánt asszisztensek 
valamelyike nem rendelkezik szakirányú végzettséggel 
és minimum egy év szakmai gyakorlattal. 
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alkalmasságát az alábbiak szerint kell igazolni: 
 
- A szolgáltatás teljesítéséért felelıs személyek, valamint 
a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek (orvosok, 
asszisztensek) végzettségének és képzettségének 
ismertetése. (szakmai önéletrajzzal, melybıl kiderül a 
szakmai gyakorlat), a végzettséget (szükséges 
szakképzettséget) igazoló dokumentumok másolatának 
csatolásával, orvosoknál a mőködési nyilvántartásba 
vétel igazolása is. 

III.2.4)  Fenntartott szerzıdések  

A szerzıdés védett mőhelyek számára fenntartott?                                                                                       igen    nem x 

 

III. 3) KÜLÖNLEGES FELTÉTELEK  

III.3.1) A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos  foglalkozáshoz (képzettséghez) van-e kötve?    igen x   nem  

Ha igen, a vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történı hivatkozás:  

4/2000.(II.25.) EüM rendelet  

III.3.2)  A szervezeteknek közölniük kell-e a szolgáltatás teljesítésében személyesen közremőködı személyek nevét 
és képzettségét?                                                                                                                                    igen X   nem  

 

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS 

IV.1) AZ ELJÁRÁS TÍPUSA  

IV.1.1) Az eljárás típusa  

Tárgyalásos                                       Tárgyalás nélküli                            X 

IV.1.2.) Az ajánlatkérı a közbeszerzési törvény melyik fejezetet szerint jár el? 

IV. fejezet                                     V. fejezet                                     

VI. fejezet                                    X VII. fejezet                                 

IV.1.3.) Megjelöli-e az ajánlatkérı azokat, akiket ajánlattételre fel kíván hívni? 

 

NEM                                            X IGEN                              (ha igen, a részletes 
információkat a Kiegészítı információk körében kell megadni)  
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IV. 2) BÍRÁLATI SZEMPONTOK  

IV.2.1) Bírálati szempontok (csak a megfelelıt jelölje meg) 

A legalacsonyabb összegő ellenszolgáltatás                                                                             X  

VAGY 

Az összességében legelınyösebb ajánlat az alábbiak szerint                                                      

az alábbiakban megadott részszempontok alapján 

Részszempont 

1.                                

2.                                

3.                                

4.                                

5.                                

Súlyszám 

           

           

           

           

           

Részszempont 

6.                                 

7.                                 

8.                                 

9.                                 

10.                               

Súlyszám 

           

           

           

           

           

IV.2.2) Elektronikus árlejtést alkalmaznak-e?                                                                             igen     nem X 

Ha igen,  további információk az elektronikus árlejtésrıl (ha szükséges) 

 

IV.3) ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK  

IV.3.1) Az ajánlatkérı által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben) 

                                                                                           

IV.3.2) Az adott szerzıdésre vonatkozóan korábbi közzétételre sor került-e?               igen      nem X 

Igen válasz esetén 

Elızetes összesített tájékoztató                            Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény        

A hirdetmény száma a KÉ-ben: 

Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)         

A hirdetmény száma a KÉ-ben: 

IV.3.3) A dokumentáció beszerzésének feltételei 

A dokumentáció beszerzésének határideje  

Dátum:  2007/ 04/19  (év/hó/nap )                                                                      Idıpont: 10 óra 

Kell-e fizetni a dokumentációért?                                                                                                    igen X     nem  

Igen válasz esetén, Ár (számokkal): 20 ezer + ÁFA              Pénznem: HUF  

A fizetés feltételei és módja:  

Készpénzben az Újfehértó Város Polgármesteri Hivatala házipénztárában (Újfehértó Város Polgármesteri 
Hivatala I. emelet 15. szoba), illetve átutalással a Szabolcs Takarékszövetkezet, Újfehértói fiókjánál vezetett 
68800013-11039141 számú számlájára.  
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IV.3.4) Az ajánlattételi határidı  

Dátum:  2007/04/ 19  (év/hó/nap)                                                                      Idıpont: 10 óra 

IV.3.5) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok benyújthatók  

   ES     CS     DA    DE     ET    EL     EN    FR    IT      LV    LT      HU   MT    NL    PL   PT   SK   SL    FI     SV     

                                                            X                                     

Egyéb:                                                                                        

IV.3.6) Az ajánlati kötöttség minimális idıtartama (tárgyalás nélküli eljárás esetén) 

 ����/ ��/��-ig   (év /hó/nap ) 

VAGY hónap(ok)ban:  ��� vagy napokban: 60 (az ajánlattételi határidı lejártától számítva) 

IV.3.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei  

Dátum:   2007/04/19   (év/hó/nap)                                                                     Idıpont: 10 óra  

Helyszín:  

Újfehértó Város Polgármesteri Hivatala, 4244 Újfehértó, Szent István út 10. I. em. 14. szoba  

Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek:  

A Kbt. 80. § (2) bekezdésében foglaltak. 

 

VI. SZAKASZ: KIEGÉSZÍT İ INFORMÁCIÓK  

VI.1) A KÖZBESZERZÉS I SMÉTLİDİ  JELLEGŐ-E? (adott esetben)                                          igen      nem X 

Igen válasz esetén a további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:  

VI.2) A SZERZİDÉS EU ALAPOKBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKTTEL ÉS /VAGY PROGRAMMAL KAPCSOLATOS ? 
           igen      nem X 

Igen válasz esetén kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevét és bármely egyéb hivatkozási alapot:  

VI.3) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK  (adott esetben) 

VI. 3.1) A hiánypótlás lehetısége vagy annak kizárása  

Az ajánlatkérı az eljárás során lehetıséget biztosít a Kbt. 83.§ (1) bekezdés szerinti hiányok pótlására. 

A hiánypótlás biztosítása esetén a hiánypótlás köre  

A hiánypótlás teljeskörő. 

VI.3.2.) Az eredményhirdetés idıpontja                   2007. 04. 27.                   1000 óra  

VI.3.3.) A szerzıdéskötés tervezett idıpontja           2007. 05. 11.                   1000 óra  

 

VI.3.4.) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkér ı által elıírt alapvetı szabályai, az elsı tárgyalás 
idıpontja (kivéve, ha az eljárás tárgyalás nélküli)                                     

 

VI.3.5.1.) A dokumentáció megvásárlása vagy átvétele az eljárásban való részvétel feltétele?       

                                                                                                                                              igen X     nem  
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VI.3.5.2.) A dokumentáció rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további információk  

A dokumentáció az Újfehértó Város Polgármesteri Hivatala fsz. 2. szobában dr Egyed Adrienn ügyintézınél 
munkanapokon 8.00 -12.00 óráig, illetve az ajánlattételi határidı utolsó napján 8.00-10.00 óráig személyesen 
beszerezhetı, illetve kérésre postai úton kerül megküldésre az ajánlattevı részére, amennyiben a dokumentáció 
ellenértékének megtérítését az ajánlattevı igazolja. A dokumentáció árát Ajánlatkérı a Kbt. 54.§ (6) bekezdésében 
meghatározott esetekben téríti vissza. 

VI.3.6.1.) Az összességében legelınyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja esetén az ajánlatok 
részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felsı 
határa:                                                                                 

  

VI.3.6.2.) A módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérı megadja aVI.3.6.1) szerinti 
ponthatárok közötti pontszámot                                                         

 

VI.3.7.) A III.2.2.) és a III.2.3.) szerinti feltételek és ezek elıírt igazolási módja a minısített ajánlattevık hivatalos 
jegyzékébe történı felvétel feltételét képezı minısítési szempontokhoz képest szigorúbb(ak)-e?    
igen X     nem  

 

VI.3.8.) Meg kell jelölni az ajánlatban  

a) az ajánlattevı által a szerzıdés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó 
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat?                                                        igen X      nem  

b) a közbeszerzésnek azt a részét, amellyel összefüggésben az ajánlattevı harmadik személlyel  szerzıdést 
fog kötni, e szervezet (személy) meghatározása nélkül?                            igen X      nem  

 

 

VI.3.9.) Egyéb információk:   

1. Az ajánlatokat 2 pld.-ban (1 eredeti, 1 másolati példányban) kell benyújtani a cég nevében 
kötelezettségvállalásra jogosult személy(ek) által cégszerően aláírva, zárt csomagolásban. Az ajánlaton 
kérjük feltüntetni a „Közbeszerzési eljárás, Újfehértó városban háziorvosi központi orvosi ügyelet 
ellátása.  Az ajánlat 2007. 04. 19-én 1000 óráig nem bontható fel”. A csomagoláson más nem 
szerepelhet.  

2. Az ajánlat postai benyújtásából eredı kockázat az ajánlattevıt terheli. 
 
3. Az ajánlattétellel felmerülı valamennyi költség ajánlattevıt terheli. 

4. Az ajánlatkérı eredményhirdetéskor a második legkedvezıbbnek minısített ajánlattevıt is 
meghatározza. Az ajánlatkérı az eljárás nyertesével, annak visszalépése esetén a második 
legkedvezıbbnek minısített ajánlattevıvel köt szerzıdést.  

 
5. Ajánlattevınek nyilatkoznia kell a Kbt. 70. § (1) bekezdésében foglaltakra vonatkozóan.  

 
6. Az ajánlattevıknek valamint a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe 

venni kívánt alvállalkozó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy mely pénzügyi intézménynél vezetnek 
számlát. 

 
7. Az ajánlattevıknek valamint a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe 

venni kívánt alvállalkozójának az ajánlattételi határidı lejártát megelızıen 30 napnál nem régebben kelt 
cégkivonata másolatát, amennyiben a cégkivonat szerint el nem bírált módosítás van folyamatban, az 
esetleges változásbejegyzési kérelem cégbíróság érkeztetı bélyegzıjével ellátott példánya másolatát, 
egyéni vállalkozó esetében a vállalkozói igazolvány másolatát, illetve a cégjegyzésre jogosult 
személyek aláírási címpéldányának másolatát. 
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8. Az ajánlatokat a Kbt. 79.§. (1) bekezdésében rögzítettek szerint kell benyújtani. 

9. A bírálati szempontként szereplı legalacsonyabb összegő ellenszolgáltatás meghatározása: a 
legalacsonyabb díj 12 órás ügyeletre vetítve.  

10. Ajánlatkérı felhívja az Ajánlattevık figyelmét, hogy csak akkor köt szerzıdést, ha az ajánlat a jelenleg 
alkalmazott feltételektıl (12 órás ügyelet után nettó 35.000-Ft/alkalom) kedvezıbb. 

 
11. A jelen felhívásban nem szabályozottak vonatkozásában a Kbt. elıírásai érvényesek.    

 
VI.4)  E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK DÁTUMA :   2007/02/26 (év/hó/nap) 
 
11. napirendi pont megtárgyalása 
11./  Elıterjesztés az „Újfehértó városban a települési szilárdhulladék kezelési közszolgáltatás   
        ellátása” tárgyú nyílt közbeszerzési eljárás ajánlati felhívásának jóváhagyásáról 
        Száma:14-49/2007. 
        (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
        Elıadó: Tóth András polgármester 
 
Tóth András 
Kérdezem a Bíráló Bizottság elnökét, hogy miben tér el a kiírás? 
 
Nagy Sándor 
Az egyik érdemi pontosítás a II. 2. 1) pontban itt az eredeti elıterjesztés az volt, hogy a település saját 
hulladéklerakójában kerüljön ki ez, ilyen nincs nekünk. Engedéllyel rendelkezı hulladéklerakó telepet 
javasolunk. Ugyanebben a pontban, - igény esetén az újabb edény esetén- ez került másodikként 
pontosításra. Az ajánlati biztosíték kérése is megtörtént 500.000.Ft-os nagyságban. A III. 2. 1).-es 
pontban az Elıkészítı Bizottság javaslata az volt, hogy egy db. 30.000.000.-Ft-os hulladékszállítási 
referenciával rendelkezzen a pályázó. 
 
Tóth András 
Két 30 millió forintos hulladékszállítási referenciát javasolok, ezt terjesztem elı. Kérdés, vélemény 
van-e? 
 
Nagy Sándor 
Ha a minimum két hulladékszállítási referenciát benne hagyjuk, akkor név szerint fel is sorolhatjuk, 
hogy ki az, aki pályázhat, ez szőkíti a pályázók körét.  
 
Tóth András 
Elfogadom, és felkérjük a Kht-t, hogy pályázzon.  
 
Dr. Mátyás B. Szabolcs 
Pontosítani szeretném a II/1-es meghatározát, a most elfogadott rendelet pontos megjelölésével, illetve 
hulladéklerakó, vagy átrakó-telep legyen, valamint a szelektív hulladékgyőjtést meg kellene határozni, 
ennek a feltételei miként történne.  
 
Tóth András 
Javasolom a II-2-1-es rendeletnek megfelelıen a meghatározást. A lakosság részére definiálni kell ezt 
a meghatározást. Ki az, aki a pontosítással együtt elfogadja a határozat-tervezetet?  
 
A képviselı-testület a határozat-tervezete 18 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
egyhangúlag elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
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ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISEL İ-TESTÜLETÉNEK 

 
46/2007. (II. 22.) számú 

 
h a t á r o z  a t a 

 
Újfehértó városban a települési szilárdhulladék kezelési közszolgáltatás ellátása 

 
tárgyú 

 
 nyílt közbeszerzési eljárás ajánlati felhívásának jóváhagyásáról 

 
 
A KÉPVISEL İ-TESTÜLET 
 
1./ Az  „Újfehértó városban a települési szilárdhulladék kezelési közszolgáltatás ellátása” tárgyú nyílt 
közbeszerzési eljárásban az ajánlati felhívást a melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja.  
 
 

Határidı: folyamatos 
Felelıs: jegyzı  
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KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTİ 
A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 
1024 Budapest, Margit krt. 85.   
Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 
E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés: http://www.kozbeszerzes.hu 
 

AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS 

A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztıbizottsága) tölti ki 
 
A hirdetmény kézhezvételének dátuma____________________ 

KÉ nyilvántartási szám_________________________________ 

 

I.  SZAKASZ:  AJÁNLATKÉR İ 

I.1) NÉV, CÍM  ÉS KAPCSOLATTARTÁSI  PONT(OK) 

Hivatalos név: Újfehértó Város Önkormányzata 
 
Postai cím: Szent István u. 10. 
 
Város/Község: Újfehértó 
 

Postai irányítószám: 
4244  

Ország: 

Magyarország  
Kapcsolattartási pont(ok): 

Tóth András polgármester 
Címzett: Újfehértó Polgármesteri Hivatal 

Telefon: 
42/290-000 

E-mail:  
polgarmester@ujfeherto.hu 

Fax:  
42/ 290-003 

Internetcím(ek) (adott esetben) 
Az ajánlatkérı általános címe (URL): www.ujfeherto.hu 
A felhasználói oldal címe (URL):  
 
 
 
További információk a következı címen szerezhetık be:  
 X Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal 

 Ha attól eltérı, kérjük töltse ki az A.I mellékletet 
A dokumentáció és további iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is) 
a következı címen szerezhetık be:  
 X Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal 

 Ha attól eltérı, kérjük töltse ki az A.II mellékletet 
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következı címre kell benyújtani: 
 X Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal 

 Ha attól eltérı, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 
 

I.2) Az ajánlatkérı más ajánlatkérı(k) nevében folytatja le a közbeszerzési eljárást?              igen  nem X 
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II. SZAKASZ: A SZERZ İDÉS TÁRGYA 

II.1)  M EGHATÁROZÁS  

II.1.1) Az ajánlatkérı által a szerzıdéshez rendelt elnevezés 

Újfehértó városban a települési szilárd hulladék kezelési közszolgáltatás ellátása. 

II.1.2) A szerzıdés típusa, valamint a teljesítés helye 
(Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás,árubeszerzés vagy szolgáltatás –, amelyik leginkább megfelel a szerzıdés 
vagy a közbeszerzés(ei)  tárgyának) 

a) Építési beruházás                         b) Árubeszerzés                             c) Szolgáltatás                            X 

Kivitelezés 

Tervezés és kivitelezés 

Kivitelezés, bármilyen 
eszközzel, módon, az 
ajánlatkérı által meghatározott 
követelményeknek 
megfelelıen 

 

 

 

 

Szolgáltatási kategória               16 
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat 
lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)  
 
 
 

Építési koncesszió  

Adásvétel 

Lízing 

Bérlet 

Részletvétel 

Ezek kombinációja/Egyéb 

 

 

 

 

 

Szolgáltatási koncesszió            

A teljesítés helye 

                               

                               

NUTS-kód                  ����� 

A teljesítés helye :  

                          

                          

NUTS-kód                 ���  

A teljesítés  helye  

Újfehértó Város közigazgatási területe 

NUTS-kód                HU-323  

II.1.3) A hirdetmény a következık valamelyikére irányul 

Közbeszerzés megvalósítása                                 X                    Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozása   

Keretmegállapodás megkötése                        

II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben) 

Keretmegállapodás több ajánlattevıvel                               

A tervezett keretmegállapodás résztvevıinek létszáma ��� 

VAGY, adott esetben, maximális létszáma ��� 

Keretmegállapodás egy ajánlattevıvel          

A keretmegállapodás idıtartama: Idıtartam év(ek)ben: ��  VAGY  hónap(ok)ban: ��� 

 

A közbeszerzések összértéke a keretmegállapodás teljes idıtartama alatt (csak számokkal):  

                                                                                                

A keretmegállapodás alapján megkötendı szerzıdések értéke és gyakorisága (amennyire lehetséges):  
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II.1.5) A szerzıdés meghatározása/tárgya 

Közszolgáltatási szerzıdés Újfehértó Városban a települési szilárd hulladék kezelési közszolgáltatás ellátására. A 
közszolgáltató feladata az ingatlanokon összegyőjtött, és kihelyezett települési szilárd hulladék begyőjtése, és 
engedéllyel rendelkezı hulladéklerakó telepre történı elszállítása, elhelyezése, és ártalmatlanítása. 

II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)  

 
Fı szójegyzék 

Kiegészítı szójegyzék (adott esetben) 

Fı tárgy 
90.12.11.20-8 

����-�  ����-� 

 
 
 
 
További tárgy(ak) 
 

��.��.��.��-� 

��.��.��.��-� 

��.��.��.��-� 

 

����-�  ����-� 

����-�  ����-� 

����-�  ����-� 

 

II.1.7) Részekre történı ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. mellékletbıl szükség 
szerint több példány használható)                                                                                                                igen     nem X 
Igen válasz esetén az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be):  

egy részre                                     egy vagy több részre                      valamennyi részre                                 

II.1.8) Elfogadhatók-e változatok (alternatív ajánlatok)?                                                                    igen      nem X 

II.  2) SZERZİDÉS SZERINTI MENNYISÉG VAGY ALKALMAZÁSI KÖR  

II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték ( valamennyi részt és opciót beleértve, adott esetben): 

Újfehértó Városban a települési szilárd hulladék kezelési közszolgáltatás ellátása Újfehértó 
Város Képviselı-testületének a hulladékkezelési közszolgáltatásról és a köztisztaságról szóló 
9/2007.(II.23.) rendelete alapján. A közszolgáltató feladata az ingatlanokon összegyőjtött, és 
kihelyezett települési szilárd hulladék begyőjtése, és engedéllyel rendelkezı hulladéklerakó 
telepre történı elszállítása, elhelyezése és ártalmatlanítása. 
Heti egy alkalommal szabványos edényzetben kihelyezett, 4800 db ingatlanból és 8 db 
Önkormányzati intézménybıl kb. 2972 t/év mennyiségő hulladék elszállítása, elhelyezése. A 
település teljes úthálózatának hossza 53,42 km, mely szilárd burkolattal részben ellátott, és jól 
megközelíthetı.  
Opció: Igény esetén a lakosság részére a meglévıkön túli illetve az elhasználódott edényzetek 
helyett; új/használt 60 literes illetve 120 literes edényzet biztosítása, melynek bérleti díját az 
ajánlati ár tartalmazza. 
 

II.2.2) Vételi jog (opció) (adott esetben)                                                                                                    igen      nem X 

Igen válasz esetén a vételi jog leírása:                                                          

Ha ismert, a vételi jog opciók gyakorlásának tervezett ideje:   

hónap(ok)ban: ��    vagy    napokban: ����   (a szerzıdés megkötésétıl számítva) 

Az esetleges meghosszabbítások száma (ha van ilyen):   ���  vagy:    ���  és  ���  között   

Ha ismert, az árubeszerzésre vagy a szolgáltatásmegrendelésre irányuló ismétlıdı jellegő szerzıdések esetében kérjük 
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feltüntetni a további szerzıdések tervezett idejét:    

hónapokban: ��     vagy    napokban: ����  (a szerzıdés megkötésétıl számítva) 

 

II.3)  A SZERZİDÉS IDİTARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS , A TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE  

Az idıtartam hónap(ok)ban:   ��  vagy  napokban: ���� (a szerzıdés megkötésétıl számítva)  

VAGY:  kezdés           2007/  07/ 01     (év/hó/nap)    

             befejezés       ����/��/ �� (év/hó/nap)  

III. SZAKASZ: JOGI, GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS TECHNIKA I INFORMÁCIÓK   

III.1)  A SZERZİDÉSRE VONATKOZÓ FELTÉTELEK   

III.1.1) A szerzıdést biztosító mellékkötelezettségek (adott esetben) 

III.1.2) Fı finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre  

Számlázási lehetıség: negyedévente. Az ajánlattevı a tárgynegyedévet követı hónap 5. napjáig az ingatlan 
tulajdonosának, használójának számlát nyújt be, melynek kiegyenlítése az ingatlan tulajdonosát, használóját 
terheli. 

III.1.3) A közös ajánlatot tevı nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy (adott esetben) 

Nem követelmény, de a közös ajánlatot benyújtó aján lattev ıknek meg kell jelölniük 
maguk közül azt a vállalkozást, amelyet –nyertesség ük esetén- az önkormányzat 
közszolgáltatónak min ısít és külön nyilatkozatban együttes és egyetemlege s 
felelısséget kell vállalniuk a jelentkez ıknek. 

III.1.4) Vonatkoznak-e a szerzıdés teljesítésére egyéb különleges feltételek?  (adott esetben)              igen    nem X 
Ha igen, a különleges feltételek meghatározása  

III.2) R ÉSZVÉTELI FELTÉTELEK  

III.2.1) Az ajánlattevı/a részvételre jelentkezı személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a 
szakmai és cégnyilvántartásokba történı bejegyzésre vonatkozó elıírásokat is  

Az elıírások teljesítésének igazolásához szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: 

Kizáró okok:  Az eljárásban nem lehet ajánlattevı vagy alvállalkozó, akivel szemben a Kbt. 60.§. (1) bekezdés (a-i 
pontjaiban) és a Kbt. 61.§. (1) bekezdés d) pontjában foglalt kizáró okok fennállnak. Nem lehet továbbá ajánlattevı 
vagy a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, akivel szemben a 
Kbt. 61.§. (1) bekezdés a)-c) és e) pontjaiban, valamint a Kbt. 62.§. (1) bekezdésében foglalt kizáró okok fennállnak.  

A Kbt. 60.§ (4) bekezdése alapján a Kbt. 60.§ (1) bekezdésében foglalt kizáró okok megfelelıen alkalmazandók a 
Kbt. 66.§ (2) bekezdése, illetve a Kbt.67.§ (4) bekezdése szerinti szervezetekre is. 

Az ajánlattevınek és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt 
alvállalkozójának a Kbt. 63. § (2)-(5) bekezdése szerint kell igazolnia, illetve nyilatkoznia: hogy nem tartozik a Kbt. 
60 § (1) bekezdése, valamint a 61. § (1) bekezdés a.)-e.) pontjainak hatálya alá. Továbbá az ajánlattevınek a Kbt. 
71. § (3) bekezdésében foglaltak alapján nyilatkoznia kell arra vonatkozóan, hogy nem vesz igénybe olyan 
alvállalkozót, akivel szemben a Kbt. 60. § (1) bekezdésében, és a 61 § (1) bekezdés d) pontjában foglalt kizáró okok 
fennállnak. 

A Kbt. 66.§ (2) bekezdése, illetve a 67.§ (4) bekezdése szerinti szervezeteknek a Kbt. 63.§ (6) 
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bekezdésében foglaltak szerint kell igazolni, hogy nem tartoznak a 60.§ (1) bekezdésében foglalt 
kizáró okok hatálya alá. 

III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság  

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a 
megkövetelt igazolási mód: 

A Kbt. 66.§ (1) bek. a) pontja alapján az ajánlattevınek, valamint a 
közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni 
kívánt alvállalkozójának a gazdasági és pénzügyi alkalmasságát az 
alábbiak szerint kell igazolni: 

- valamennyi számlavezetı pénzügyi                                           
intézményének ajánlattételi határidı lejáratától 
számított 60 napnál nem régebbi keltezéső nyilatkozata 
az alábbi tartalommal: 

a.) bankszámlaszám, számlaszámok, 

b.) mióta vezetik a bankszámlát, 

c.) fizetési kötelezettségének a 2005., 2006. évben eleget 
tett-e, 

d.) volt-e sorban állás a 2005., 2006. év során. 

 

A Kbt. 66. § (1) bekezdés b) pontja alapján az ajánlattevınek, valamint a 
közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni 
kívánt alvállalkozójának gazdasági és pénzügyi alkalmasságát az alábbiak 
szerint kell igazolni: 

 

- a 2005. évre vonatkozó számviteli jogszabályok szerinti 
beszámoló benyújtása.  

 
A Kbt. 66. §. (2) bekezdése alapján az ott meghatározott 
szervezetek esetében az igazolás a kötelezettség 
vállalására vonatkozó nyilatkozatának benyújtásával 
történik.  

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i)  
(adott esetben):  

Ajánlattevı és a Kbt. 71. §.(1) bekezdés b) 
pontja szerint alvállalkozó alkalmatlan a 
szerzıdés teljesítésére ha: 

- fizetési kötelezettségének a 2005., 2006. évben nem tett 
eleget, 

- pénzintézeti nyilatkozata alapján a 2005., 2006. év 
során volt sorban állás a bankszámláján.   

 
- 2005. évi beszámolója alapján a mérleg szerinti 
eredménye negatív volt. 
(Külön-külön megfelelés) 

III.2.3) M őszaki, illetve szakmai alkalmasság 
 

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a 
megkövetelt igazolási mód: 

A Kbt. 67.§ (3) bekezdés a) pontjában foglaltak alapján az ajánlattevınek és a 
Kbt. 71. § (1) bekezdés b.) pont szerinti alvállalkozójának a mőszaki, szakmai 
alkalmasságát az alábbiak szerint kell igazolni: 

 

-  Az elızı három évben (2004., 2005., 2006.) az  ajánlattételi 
határidıig befejezett, legjelentısebb szerzıdéseinek 
ismertetése,  (legalább a teljesítés ideje, a szerzıdést kötı 
másik fél, a szállítás tárgya, továbbá az ellenszolgáltatás 
összege vagy a korábbi szállítások mennyiségére utaló 
más adat megjelölésével), melyet a Kbt. 68. §. (1) 
bekezdése szerinti referenciaigazolással kell igazolnia. 

 
A Kbt. 67. §. (4) bekezdése alapján az ott meghatározott 
szervezetek esetében az igazolás a kötelezettség vállalására 

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i)  
(adott esetben): 

Ajánlattevı és a Kbt. 71. §.(1) bekezdés b) 
pontja szerint alvállalkozó alkalmatlan a 
szerzıdés teljesítésére: 
 
- ha nem rendelkezik az elızı három évben 

(2004., 2005., 2006.)  legalább egy minimum 30 
millió Ft vagy nagyobb értékő 
hulladékszállítási referenciával. 

 

(Együttes megfelelés) 
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vonatkozó nyilatkozatának benyújtásával történik. 

III.2.4) Fenntartott szerzıdések   

A szerzıdés védett mőhelyek számára fenntartott?                                                                               igen    nem X  

 
III. 3) SZOLGÁLTATÁS MEGRENDELÉSRE IRÁNYULÓ SZERZ İDÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNLEGES 
FELTÉTELEK  
 

III.3.1) A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos  foglalkozáshoz (képzettséghez) van-e kötve?     igen X    nem  

Ha igen, a vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történı hivatkozás:  

213/2001 (XI.14.) Korm. A települési hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeirıl. 

III.3.2)  A szervezeteknek közölniük kell-e a szolgáltatás teljesítésében személyesen közremőködı személyek nevét 
és képzettségét?                                                                                                                                    igen X    nem   

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS 

IV.1) AZ ELJÁRÁS FAJTÁJA  

IV.1.1) Az eljárás fajtája  

Nyílt X    

Meghívásos   

Gyorsított meghívásos  A gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:  

                                                             

Tárgyalásos                                      Megtörtént-e már a részvételre jelentkezık kiválasztása, megjelölése?                    
igen    nem  

Igen válasz esetén a kiválasztott részvételre jelentkezık nevét és címét a 
VI.3., További információk rovatban kell megadni  

A tárgyalásos eljárás jogcímének megjelölése:  

                                                             

Gyorsított tárgyalásos                    A gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása: 

                                                             

Versenypárbeszéd                            

IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezık létszáma vagy keretszáma  
(meghívásos és tárgyalásos eljárás, illetve keretmegállapodás esetén) 

Létszám    ���   

VAGY: minimum  ��� és, adott esetben, maximum���  

A jelentkezık számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:  
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IV.1.3) Az ajánlattevık létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során (tárgyalásos 
eljárás, versenypárbeszéd) (adott esetben) 
Igénybe veszik-e a többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, 
illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát?                                                                            igen             nem  

IV. 2) BÍRÁLATI SZEMPONTOK  

IV.2.1) Bírálati szempontok (csak a megfelelıt jelölje meg) 

A legalacsonyabb összegő ellenszolgáltatás                                                                             X 

VAGY 

Az összességében legelınyösebb ajánlat az alábbiak szerint                                                      

           az alábbiakban megadott részszempontok szerint (a részszempontokat súlyozással kell megadni) 

Részszempont 

1.                                

2.                                

3.                                

 

Súlyszám 

           

           

           

 

Részszempont 

6.                                 

7.                                 

8.                                 

Súlyszám 

           

           

           

IV.2.2) Elektronikus árlejtést alkalmaznak-e?                                                                             igen     nem  

Ha igen,  további információk az elektronikus árlejtésrıl (ha szükséges) 

 

IV.3) ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK  

IV.3.1) Az ajánlatkérı által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben) 

IV.3.2) Az adott szerzıdésre vonatkozóan korábbi közzétételre sor került-e?               igen      nem X 

Igen válasz esetén 

Elızetes összesített tájékoztató                            Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény        

A hirdetmény száma a KÉ-ben: (év/hó/nap) 

Ajánlati/részvételi felhívás                          VAGY                  Egyszerősített ajánlattételi felhívás (DBR)   
A hirdetmény száma a KÉ-ben: 

Egyéb korábbi közzététel                
A hirdetmény száma a KÉ-ben: 

 

IV.3.3) A dokumentáció és egyéb iratok (a DBR kivételével) vagy ismertetık (versenypárbeszéd esetében) 
beszerzésének feltételei 

A dokumentáció beszerzésének határideje  
Dátum: 2007/04/19  (év/hó/nap )                                                                      Idıpont: 1100 óra 
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Kell-e fizetni a dokumentációért?                                                                                                    igen X    nem  

Igen válasz esetén, Ár (számokkal): 20.000.- + ÁFA    Pénznem: HUF 

A fizetés feltételei és módja: Készpénzben az Újfehértó Város Polgármesteri Hivatala házipénztárában 
(Újfehértó Város Polgármesteri Hivatala I. emelet 15. szoba), illetve átutalással a Szabolcs 
Takarékszövetkezet, Újfehértói fiókjánál vezetett 68800013-11039141 számú számlájára.  

IV.3.4) Az ajánlattételi határidı, illetve a részvételi határidı  
Dátum:  2007/04/19  (év/hó/nap)                                                                      Idıpont: 1100 óra 

IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezık részére (ha ismert)  
(meghívásos és tárgyalásos eljárás, valamint versenypárbeszéd esetén) 

Dátum:  ����/��/��   (év/hó/nap ) 

IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések benyújthatók  

   ES     CS     DA    DE     ET    EL     EN    FR    IT      LV    LT      HU   MT    NL    PL   PT   SK   SL    FI     SV     

                                                            X                                     

Egyéb:                                                                                        

IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális idıtartama (nyílt eljárás esetén; kivéve a közbeszerzési törvény 254. §-a 
szerinti tárgyalás kezdeményezése esetében) 

 ����/ ��/��-ig   (év /hó/nap ) 

VAGY hónap(ok)ban:  ��� vagy napokban: 60 (az ajánlattételi határidı lejártától számítva) 

IV.3.8) Az ajánlatok felbontásának feltételei  

Dátum:     2007/04/19  (év/hó/nap)                                                                     Idıpont: 1100 óra 

Helyszín: : Újfehértó Város Polgármesteri Hivatala, 4244 Újfehértó, Szent István út 10. I. em. 14. szoba  

Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek A Kbt. 80. § (2) bekezdésében foglaltak. 

VI. SZAKASZ: KIEGÉSZÍT İ INFORMÁCIÓK  

VI.1) A KÖZBESZERZÉS I SMÉTLİDİ  JELLEGŐ-E? (adott esetben)                                           igen      nem X   

Igen válasz esetén a további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:  

VI.2) A SZERZİDÉS EU ALAPOKBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKTTEL ÉS /VAGY PROGRAMMAL KAPCSOLATOS ? 
  igen      nem X  

Igen válasz esetén kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevét és bármely egyéb hivatkozási alapot:  

VI.3) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK  (adott esetben) 

VI. 3.1) A hiánypótlás lehetısége vagy annak kizárása  Az ajánlatkérı az eljárás során lehetıséget biztosít a Kbt. 
83.§ (1) bekezdés szerinti hiányok pótlására. 

A hiánypótlás biztosítása esetén a hiánypótlás köre: A hiánypótlás teljeskörő. 

VI.3.2.) Nyílt eljárás esetén az eredményhirdetés idıpontja:         2007. 04. 27.                   1100 óra 

VI.3.3.) Nyílt eljárás esetén a szerzıdéskötés tervezett idıpontja  2007. 05. 11.                   1100 óra 



 80

VI.3.4.) Két szakaszból álló eljárások esetén a részvételi jelentkezések felbontásának feltételei  

Dátum:     ����/��/��   (év/hó/nap)                                                         Idıpont:            

Helyszín:                                                                        

A részvételi jelentkezések felbontásán jelenlétre jogosult személyek       

VI.3.5.) Két szakaszból álló eljárások esetén a részvételi szakasz eredményhirdetési idıpontja       

VI.3.6.) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkér ı által elıírt alapvetı szabályai, az elsı 
tárgyalás idıpontja (kivéve, ha az eljárás tárgyalás nélküli)                                     

VI.3.7.1.) A dokumentáció megvásárlása vagy átvétele az eljárásban való részvétel feltétele?       

                                                                                                                                             igen X       nem  

VI.3.7.2.) A dokumentáció rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további információk 

A dokumentáció az Újfehértó Város Polgármesteri Hivatala fsz. 2. szobában dr Egyed Adrienn 
ügyintézınél, elızetes telefonegyeztetés után, munkanapokon 8.00 -12.00 óráig, illetve az ajánlattételi 
határidı utolsó napján 8.00-10.00 óráig személyesen beszerezhetı, illetve kérésre postai úton kerül 
megküldésre az ajánlattevı részére, amennyiben a dokumentáció ellenértékének megtérítését az ajánlattevı 
igazolja. A dokumentáció árát Ajánlatkérı a Kbt. 54.§ (6) bekezdésében meghatározott esetekben téríti 
vissza. 

VI.3.8.1.) Az összességében legelınyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja esetén az 
ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felsı 
határa:                                                                                  

VI.3.8.2.) A módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérı megadja aVI.3.8.1) szerinti 
ponthatárok közötti pontszámot                                                         

VI.3.9.) A III.2.2.) és a III.2.3.) szerinti feltételek és ezek elıírt igazolási módja a minısített 
ajánlattevık hivatalos jegyzékébe történı felvétel feltételét képezı minısítési szempontokhoz képest 
szigorúbb(ak)-e?                                                                                                              igen X      nem  

VI.3.10.) Meg kell jelölni az ajánlatban  

a) az ajánlattevı által a szerzıdés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó 
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat?                                                        igen X       nem  

b) a közbeszerzésnek azt a részét, amellyel összefüggésben az ajánlattevı harmadik személlyel 
szerzıdést fog kötni, e szervezet (személy) meghatározása nélkül?                           igen       nem X   

VI.3.11.) Egyéb információk:  
1) Az ajánlatkérı az ajánlattételt ajánlati biztosíték adásához köti – a Kbt. 59,. § -ában foglaltak 
figyelembevételével – melynek összegszerő mértéke: 500.000 Ft,-, azaz ötszázezer forint.  
Az ajánlati biztosíték az ajánlatkérı számlájára történı átutalással, bankgarancia nyújtásával, 
vagy biztosítási szerzıdés alapján kiállított- készfizetı kezességvállalást tartalmazó- 
kötelezvénnyel történhet. Átutalás esetén az ajánlati biztosítékot az ajánlatkérı Szabolcs 
Takarékszövetkezet, Újfehértói fiókjánál vezetett 68800013-11039141 számú számlájára kell 
átutalni, melynek pénzintézet által történı igazolását az ajánlathoz csatolni kell. Bankgarancia, 
vagy biztosítási szerzıdés alapján kiállított készfizetı kezességvállalást tartalmazó kötelezvény 
esetén a kedvezményezett ajánlatkérı kell, hogy legyen, és az ajánlati kötöttség lejártát követıen 
10. napig érvényesnek kell lennie, és az eredeti példányt az ajánlathoz csatolni kell. 
2)Az ajánlatokat 2 pld.-ban (1 eredeti, 1 másolati példányban) kell benyújtani a cég nevében kötelezettségvállalásra 
jogosult személy(ek) által cégszerően aláírva, zárt csomagolásban. Az ajánlaton kérjük feltüntetni a „Közbeszerzési 
eljárás, Újfehértó Városban a települési szilárd hulladék kezelési közszolgáltatás ellátása.  Az ajánlat 2007. 
04. 19-én 1100 óráig nem bontható fel”. A csomagoláson más nem szerepelhet. 
3)Az ajánlat postai benyújtásából eredı kockázat az ajánlattevıt terheli. 
4)Az ajánlattétellel felmerülı valamennyi költség ajánlattevıt terheli. 
5)Az ajánlatkérı eredményhirdetéskor a második legkedvezıbbnek minısített ajánlattevıt is meghatározza. Az 
ajánlatkérı az eljárás nyertesével, annak visszalépése esetén a második legkedvezıbbnek minısített ajánlattevıvel 
köt szerzıdést.  
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6)Ajánlattevınek nyilatkoznia kell a Kbt. 70. § (1) bekezdésére és Kbt. 71. §. (1) bekezdés b) pontjára vonatkozóan.  
7)Az ajánlattevıknek valamint a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt 
alvállalkozó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy mely pénzügyi intézménynél vezetnek számlát. 
8)Az ajánlattevıknek valamint a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt 
alvállalkozójának az ajánlattételi határidı lejártát megelızıen 30 napnál nem régebben kelt cégkivonatának, illetve 
a cégjegyzésre jogosult személyek aláírási címpéldányának eredeti vagy hitelesített másolata. 
9)Az ajánlatokat a Kbt. 79.§. (1) bekezdésében rögzítettek szerint kell benyújtani. 10)Ajánlatkérı a Kbt. 48. §. (2)-
(3) bekezdéseit alkalmazza. 
11)Ajánlattevınek a 120 literes győjt ıedénybe elhelyezett hulladék egyszeri begyőjtésére, elszállítására, 
elhelyezésére és ártalmatlanítására vonatkozó induló -2008. 06. 30-ig érvényes- díjat kell megjelölnie (ÁFA 
nélkül). 
12)A jelen felhívásban nem szabályozottak vonatkozásában a Kbt. elıírásai az érvényesek. 
 

VI.4)  E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK DÁTUMA :   2007/02/26 (év/hó/nap) 
 
12. napirendi pont megtárgyalása 
12./ Beszámoló a helyi Önszervezıdı Közösségek és a Tehetséges Fiatalok pénzügyi  
       támogatásának 2006. évi felhasználásáról   
       Száma:14-61/2007. 
       (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
       Elıadó: Juhász Istvánné alpolgármester 
 
Juhász Istvánné 
Szóbeli kiegészítésem, hogy az Újfehértó Ifjúságáért Alapítvány elszámolása idıközben megérkezett. 
A szerzıdés értelmében a késedelmi kamatot köteles fizetni, ez 36 napi késést jelen. Ahhoz, hogy a 
jövı évben tudjon pályázni ezt a kötbért meg kell fizetni. A másik, két fiatal jelezte, hogy két számla 
még nem érkezett meg a részükre, amennyiben megérkezik, akkor a késedelmi kamatot İk is 
megfizetik, akkor rendben van az elszámolásuk.  
 
Tóth András 
A Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolta. A napirendi ponttal kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel, 
vélemény? A napirendi pont vitáját lezárom. Ki az, aki a beszámolót elfogadja? 
 
A képviselı-testület a beszámolót 17 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül - 1 nem 
szavazással - (Tóth András nem szavazatott) elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

 
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISEL İ-TESTÜLETÉNEK 

 
47/2007. (II. 22.) számú 

 
h a t á r o z  a t a 

 
a helyi Önszervezıdı Közösségek és a Tehetséges Fiatalok pénzügyi támogatásának 2006. évi 

felhasználásáról szóló elszámolások elfogadásáról 
 
 
 A KÉPVISEL İ-TESTÜLET 

 
 

1. a 2. pont figyelembe vételével az önszervezıdı közösségek és tehetséges fiatalok részére 
nyújtott 2006. évi önkormányzati támogatások felhasználásáról szóló elszámolásokat 
elfogadja.  

 
2. felkéri az alpolgármester asszonyt, hogy a határidıre, illetve döntéshozatal idıpontjáig a 

támogatás felhasználásáról el nem számolt szervezeteket szólítsa fel a szerzıdésben foglalt 
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kötelezettség teljesítésére és az elszámolásokat a Pénzügyi Bizottság véleményével terjessze a 
képviselı-testület elé.  

 
Határidı: 2007. március 14.  

Felelıs: Juhász Istvánné alpolgármester 
 

13. napirendi pont megtárgyalása 
13./ Beszámoló a Civilház elmúlt évi mőködésérıl 
       Száma:14-45/2007. 
       (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
       Elıadó: Juhász Istvánné alpolgármester 
 
Juhász Istvánné  
A beszámoló készítése után jutott a tudomásomra, hogy a LAÉT fogadóórát tart kéthetente, errıl nem 
volt tudomásom. Illetve, itt is megvalósult a rendszeres takarítás.  
 
Tóth András 
A Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága egyhangúlag elfogadásra javasolta. A napirendi ponttal 
kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel, vélemény? A napirendi pont vitáját lezárom. Ki az, aki a 
beszámolót elfogadja? 
 
A képviselı-testület a beszámolót 17 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül - 1 nem 
szavazással - (Tóth András nem szavazatott) elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

 
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISEL İ-TESTÜLETÉNEK 

 
48/2007. (II. 22.) számú 

 
h a t á r o z  a t a 

 
A Civilház elmúlt évi mőködésérıl szóló beszámoló elfogadásáról 

 
 

A KÉPVISEL İ-TESTÜLET 
 
a Civilház elmúlt évi mőködésérıl szóló beszámolót elfogadja.  
 
 
 

Határidı: azonnal   
Felelıs: Juhász Istvánné alpolgármester 

 
14. napirendi pont megtárgyalása 
14./ Beszámoló a közoktatási intézmények féléves eredményeirıl 
       Száma:14-50/2007. 
       (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
       Elıadó: Juhász Istvánné alpolgármester 
 
Tóth András 
A Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága egyhangúlag támogatta a beszámolót. Kérdés, észrevétel, 
vélemény van-e? 
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Gyermánné Szabó Katalin 
Elfogadtuk a beszámolót azzal a módosító indítvánnyal, hogy a határozat-tervezet egészüljön ki, hogy 
a gimnázium esetében a bukások magas arányára tekintettel független szakértı vizsgálja meg a 
problémát. Ezt 7 egyhangú igen szavazattal fogadtuk el.  
 
Juhász Istvánné 
A felvetıdött igény után néztünk a jogszabályi lehetıség után, ebben az van, hogy a fenntartó annyit 
tehet, hogy felkéri az igazgatót ennek kivizsgálására, ha ez nem vezet eredményre, akkor kérhet külsı 
szakértı bevonást.  
 
Dr. Mátyás B. Szabolcs 
Ennek a bizottsági döntésnek jelzem a szabálytalanságát. 
 
Gyermánné Szabó Katalin 
A módosító javaslat a gimnázium esetére vonatkozik. A megoldást abban látom, hogy kérjük fel az 
igazgató urat, hogy a problémát vizsgálja meg.  
 
Tóth András 
Felkérjük az intézményvezetıjét, hogy a probléma megoldására tegye meg a javaslatot.  
 
Dr. Mátyás B. Szabolcs jegyzı 
A bizottság kihelyezett ülésén ismerje meg középiskola munkáját és ilyen formában kerüljön 
megvitatásra.  
 
Molnár Károly a Bajcsy-Zsilinszky Endre Gimnázium és Szakképzı Iskola igazgatója 
A bizottság fókuszában a középiskola volt. Amit leírtam ezek tények, azokat amit nem mondtam el, az 
képzési profil az vegyes, emeltszintő, általános középiskolai, valamint szakképzési szint. A humán, 
illetve reál osztályokban 10,18 % a bukási arány ez kezelhetı, az általános, illetve szakközépesek 
esetében 89,82 %-os ez az arány.  
 
Gyermánné Szabó Katalin 
Javasolom, hogy április hónapban kihelyezett ülésen ismerjük meg az iskola munkáját.  
  
Nagy Sándor 
Emlékeztetem a képviselı-testületet, hogy ha elıvesszük azt a statisztikai adatot, ha megnézzük, akkor 
azt is látni kell, hogy az elsık között szerepel ez az intézmény a felsıoktatási felvételi adatokban. Ezt 
fontosnak tartom megemlíteni.  
  
Tóth András 
Három módosító indítvány van a képviselı-testület elıtt, elıször ki az, aki - a Társadalmi Kapcsolatok 
Bizottsága javaslatát, amely az volt, hogy független szakértıt kérjünk fel, - elfogadja a javaslatot? 
 
A képviselı-testület a módosító javaslatot 3 igen szavazattal, 12 ellenszavazattal, 3 tartózkodással nem 
fogadta el.  
 
Ki az, aki azt a módosító javaslatot, mely szerint az iskola vezetését kérjük fel a probléma 
kivizsgálására, megoldására -  elfogadja? 
 
A képviselı-testület a módosító javaslatot 10 igen szavazattal, 6 ellenszavazattal, 2 tartózkodással 
elfogadta.  
 
Ki az, aki elfogadja azt a módosító javaslatot, mely szerint a bizottság kihelyezett ülés keretében 
ismerje meg az iskola munkáját?  
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A képviselı-testület a módosítását 8 igen szavazattal, 7 ellenszavazattal, 3 tartózkodással nem fogadta 
el a módosítást.  
 
Ki az, aki elfogadja a határozat-tervezetet, azzal a, hogy a határozat-tervezet egészüljön ki egy 2. 
ponttal, melyben  felkéri a Bajcsy-Zsilinszky Endre Gimnázium és Szakképzı Iskola igazgatóját, hogy 
az intézmény féléves beszámolóban szereplı eredmények javítása érdekében vizsgálja ki a probléma 
okát, valamint a szükséges intézkedéseket tegye meg?  
     
A képviselı-testület a határozat-tervezetet a kiegészítéssel együtt,  18 igen szavazattal, ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül egyhangúlag elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

 
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISEL İ-TESTÜLETÉNEK 

 
49/2007. (II. 22.) számú 

 
h a t á r o z  a t a 

 
A közoktatási intézmények féléves eredményeirıl szóló beszámoló elfogadásáról 

 
 

A KÉPVISEL İ-TESTÜLET 
 
1./ a közoktatási intézmények féléves eredményeirıl szóló beszámolót elfogadja. 
 
2./ felkéri a Bajcsy-Zsilinszky Endre Gimnázium és Szakképzı Iskola igazgatóját, hogy az intézmény  
     féléves beszámolóban szereplı eredmények javítása érdekében vizsgálja ki a probléma okát,  
     valamint a szükséges intézkedéseket tegye meg.  
     

Határidı: azonnal   
Felelıs: Intézményvezetı 

                                    Juhász Istvánné alpolgármester 
 

Tóth János elhagyta az üléstermet, így a képviselı-testület létszáma 17 fıre változott.  
 
15. napirendi pont megtrágyalása 
15./ Tájékoztató Zajti Ferenc Helytörténeti Győjtemény, Mővelıdési Központ és Könyvtár 
        nyitva tartásának rendjérıl 
        Száma:14-54/2007. 
        (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
        Elıadó: Juhász Istvánné alpolgármester 
 
Tóth András 
A Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága egyhangúlag támogatta a tájékoztatót. Kérdés, észrevétel, van-
e? 
 
Ki az, aki tudomásul veszi a tájékoztatót? 
 
A képviselı-testület a tájékoztatót 17 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
egyhangúlag tudomásul vette.  
 
16. napirendi pont megtárgyalása 
16./ Elıterjesztés a zaj és rezgésvédelem üzletek mőködésével kapcsolatos szabályairól 
       Száma:14-58/2007. 
       (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
       Elıadó: Tóth András polgármester 
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Tóth János visszaérkezett az ülésterembe, így a képviselı-testület létszáma 18-fıre változott.  
 
Tóth András 
Az Ügyrendi Bizottság egyhangúlag támogatta. Kérdés, vélemény van-e? 
 
Buczkó Ágnes 
Ez a téli hónapok eredménye, ez remélem így marad. Ha ismét beindulnak a lakossági panaszok, akkor 
szeretném ha ismét a testület elé kerülne.  
 
 
Tóth András 
Jogalkalmazói kérdés ez álláspontom szerint. Kérdés az, hogy mennyiben van betartva? Az SzMSz 
szerint van lehetısége a képviselınek is indítványozni elıterjesztés formájában. A napirendet lezárom. 
Ki az, aki tudomásul veszi a tájékoztatást?  
 
A képviselı-testület a tájékoztatót 14 igen szavazattal, 3 ellenszavazattal, 1 tartózkodással tudomásul 
vette a tájékoztatót.  
 
17. napirendi pont megtárgyalása 
17./ Tájékoztató a piacfejlesztésének lehetıségérıl  
       Száma:14-62/2007. 
       (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
       Elıadó: Tóth András polgármester 
 
Tóth András 
Ismerteti az elıterjesztést. Már továbbfejlesztett változatban elkészült egy látványterv. Ezt láthatják 
most. 250 millió forintos fejlesztésrıl lenne szó. 900 m2 -es fedett zárt, piaccsarnok, a szükséges 
helyiségekkel ellátva. Folyamatosan igyekszem tájékoztatni a képviselı-testületet. A Pénzügyi 
Bizottság egyhangúlag támogatta a tájékoztatót. Kérdés, észrevétel, vélemény van-e? 
 
Gyermánné Szabó Katalin 
Milyen magasak lesznek az épületek. 
 
Tóth András 
Földszintes, magas tetıvel. A napirendet lezárom. Ki az, aki elfogadja a tájékoztatót? 
 
A képviselı-testület 16 igen szavazattal, 2 nem szavazással (Puskás László, Kovács Sándor nem 
szavazott) elfogadta a tájékoztatót.  
 
18. napirendi pont megtárgyalása 
18./ Elıterjesztés az Önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékesítésére történı kijelölésérıl  
       és minimális értékesítési árak meghatározásáról  
       Száma:14-68/2007. 
       (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
       Elıadó: Tóth András polgármester 
 
Tóth András 
Egy tájékoztatás egyrészrıl a táblázat, amely korábbi határozatunknak megfelelıen a megjelölt  
ingatlanok árverés utáni eredményével kapcsolatban van feltüntetve. Amelyek nem kerültek eladásra 
ezek eladását kis módosítással továbbra is fenntartjuk, valamint korrekciót javasolok, a 
normaszövegben 4 új ingatlan van megjelölve,  ezek közül a 2653/3 hrsz-ú ingatlant vegyük ki. 
Kiderült idıközben, hogy a szomszéd részérıl megvásárlásra került korábban ez az ingatlan. A 
Pénzügyi Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolta. Kérdés, észrevétel, vélemény van-e a napirendi 
ponttal kapcsolatban.  
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Elek László 
Módosító indítványom, hogy amíg a csapadékvíz elvezetés nincs megoldva, addig ezt a javaslatot 
Lehel utca 4. sz. alatti ingatlan vonatkozásában nem javasolom eladásra. Ezzel probléma lesz, ha nem 
tudjuk megoldani a csapadékvíz elvezetést. Maradjon ki az értékesítésbıl.  
 
Tóth András 
A napirendi pont vitáját lezárom. Ki az, aki a módosítást elfogadja? 
 
A képviselı-testület a módosítást 12 igen szavazattal, 3 ellenszavazattal, 3 tartózkodással elfogadta. 
 
Ki az, aki az általam ismertetett kiegészítéssel, és az elfogadott módosítással együtt elfogadja a 
határozat-tervezetet?  
 
A képviselı-testület a kiegészített, valamint az elfogadott módosítással együtt 18 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISEL İ-TESTÜLETÉNEK 
 

50/2007. (II. 22.) számú 
 

h a t á r o z  a t a 
 
 

Önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékesítésre történı kijelölésérıl és minimális 
értékesítési árak meghatározásáról 

 
 
A KÉPVISEL İ-TESTÜLET 
 
1.,  újfehértói 0122/18, 0122/9 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú ingatlanokat 2007. február 25. napjával 
értékesítésre kijelöli. 
 
2., az értékesítésre korábban kijelölt és nem értékesített, valamint az 1., pontban meghatározott  
ingatlanok minimális nettó értékesítési árát a mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.  
 
3., felkéri a polgármestert a nyilvános értékesítés lebonyolítására. 
 

Határid ı: folyamatos 
       Felelıs: polgármester 
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FEKTETETT TÁBLA 
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 19./ Közérdekő bejelentések, kérdések és interpellációk 
 
Szilágyi Atalné 
Korábban is volt cukorbeteg szakrendelés, mos miért nincs? 
 
Puskás László 
Egyeztetünk folyamatosan a kórházzal, még jelenleg nem találtak rá megoldást.  
 
Tóth András 
Se keret, se orvos nincs rá jelen pillanatban. A napirendet lezárom.  
 
Mivel egyéb kérdés, észrevétel vélemény nem hangzott el, Tóth András polgármester a nyilvános ülést 
21 óra 29 perckor bezárta.  

 
 
 

K. m. f.  
 
 
 
 
 

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


