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4244 Újfehértó, Szent István út 10. 

Tel.:(42) 290 000  Fax: (42) 290 003 
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Száma:13-…./2007. 

J E G Y Z Õ K Ö N Y V  
 

Készült: Újfehértó Város Képviselı-testületének 2007. március 29-én (csütörtök) a 
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 valtak: dr. Mátyás B. Szabolcs jegyzı, Dr. Szőcs Andrea mb. 
aljegyzı, Iványi Istvánné pénzügyi osztályvezetı, meghívott intézményvezetık 
 
 
A Polgármesteri Hivatal részérıl jelen van: Pincés Mihályné jegyzıkönyvvezetı 
 
Tóth András polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a megválasztott 18 fı 
képviselıbıl 18 fı jelen van, így a képviselı-testület határozatképes.  
 
Tóth András  
A képviselı-testületnek a meghívóban szereplı napirendeken túlmenıen, azzal a 
kiegészítéssel javasolom elfogadni a napirendet, hogy az 1. napirendi pont megtárgyalását 
követıen a helyi közbiztonság érdekében végzett tevékenységrıl Újfehértó Város 
Bőnmegelızési Koncepciója alapján szóló beszámolót tárgyaljuk, amely a meghívóban  15. 
napirendként szerepel, ehhez a napirendi ponthoz a vendégek már jelen vannak. Valamint egy 
új elıterjesztést, amit kiosztással megkaptak,  Országos Labdarúgópálya Létesítési Program 
(OLLÉ) keretében mőfüves labdarúgó pályák létesítésére, megtervezésére és megvalósítására 
közbeszerzési eljárás kiírására és lebonyolítására címő elıterjesztést, ezt a 17. napirendi pont 
után tárgyaljuk. Ezzel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel? Ki az, aki elfogadja az 
elhangzott javaslatokkal együtt a napirendet: 
 
A képviselı-testület 18 igenszavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az elhangzott 
javaslatokkal együtt egyhangúlag elfogadta a napirendi javaslatot és az alábbi napirendet 
állapította meg: 

N a p i r e n d  
 

1./ a) Tájékoztató a legutóbbi testületi ülés óta történt eseményekrıl, tárgyalásokról 
          Száma:14-91/2007.   
          (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
           Elıadó: Tóth András polgármester 
     Juhász Istvánné alpolgármester 
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     Kovács Sándor alpolgármester 
      Puskás László alpolgármester  
 
     b) Elıterjesztés a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról 
         Száma: 14-79/2007. 
         (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
         Elıadó: Tóth András polgármester 
 
     c) Ismertetés az átruházott hatáskörben hozott döntésekrıl 
         (Szóbeli elıterjesztés alapján ) 
          Elıadó: Tóth András polgármester és az átruházott hatáskört  
                       gyakorló bizottságok elnökei 
 
2./ Beszámoló a helyi közbiztonság érdekében végzett tevékenységrıl Újfehértó Város  
       Bőnmegelızési Koncepciója alapján 
       Száma: 14-92/2007.  
       (írásbeli elıterjesztés alapján) 
       Elıadó: Puskás László alpolgármester 
 
3./ Elıterjesztés Újfehértó Város Önkormányzatának 2006. évi költségvetésérıl és a  
     költségvetés vitelének szabályairól szóló módosított 3/2006.(II.15.) VKT rendelet  
     módosításáról 
     Száma: 14-86/2007.  
    (írásbeli elıterjesztés alapján) 
     Elıadó: Tóth András polgármester 
 
4./ Elıterjesztés Újfehértó város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervérıl szóló  
     8/2005. (IV. 13.) VKT számú rendeletének módosításáról 
     Száma: 14-75/2007.  
    (írásbeli elıterjesztés alapján) 
     Elıadó: Tóth András polgármester 
 
5./ Elıterjesztés Újfehértó Város Önkormányzata 2006-2010. évi munkaprogramjáról    
     Száma: 14-89/2007.  
    (írásbeli elıterjesztés alapján) 
     Elıadó: Tóth András polgármester 
 
6./ Elıterjesztés „Helyi közforgalmú közlekedés normatív támogatása” elnevezéső támogatás- 
     igénylés benyújtására 
     Száma: 14-69/2007.  
    (írásbeli elıterjesztés alapján) 
     Elıadó: Tóth András polgármester 
 
7./ Elıterjesztés Újfehértó Város Tehetséges fiataljainak támogatására benyújtott pályázat  
     elbírálására (Posgay-Nagy Krisztina) 
     Száma: 14-76/2007.  
    (írásbeli elıterjesztés alapján) 
     Elıadó: Tóth András polgármester 
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 b) Elıterjesztés Újfehértó Város Tehetséges fiataljainak támogatására benyújtott pályázat  
     elbírálására (Horváth Klára)  
     (írásbeli elıterjesztés alapján) 
     Elıadó: Tóth András polgármester 
 
8./ Elıterjesztés Újfehétó Város Önkormányzat 2007. évi összesített közbeszerzési tervének  
     jóváhagyásáról 
     Száma: 14-71/2007.  
    (írásbeli elıterjesztés alapján) 
     Elıadó: Tóth András polgármester 
 
9./ Elıterjesztés Önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékesítésre történı kijelölésérıl és  
     minimális értékesítési áruk meghatározásáról 
     Száma: 14-81/2007.  
    (írásbeli elıterjesztés alapján) 
     Elıadó: Tóth András polgármester 
 
10./ Elıterjesztés a NYÍRSÉGVÍZ Zrt-ben lévı részvénycsomag értékesítésérıl 
       Száma: 14-82/2007.  
      (írásbeli elıterjesztés alapján) 
      Elıadó: Tóth András polgármester 
 
11./ Elıterjesztés a háziorvosi központi ügyelet ellátásában való részvételre vonatkozó  
       szerzıdés felmondásáról 
       Száma: 14-85/2007.  
       (írásbeli elıterjesztés alapján) 
       Elıadó: Tóth András polgármester 
 
12./ Elıterjesztés az iskola-egészségügyi (3-18 éves korúak) önkormányzati kötelezı feladat  
       ellátásának vállalkozási formában történı mőködtetésérıl 
      Száma: 14-88/2007.  
       (írásbeli elıterjesztés alapján) 
       Elıadó: Tóth András polgármester 
 
13./ Elıterjesztés az óvodai és általános iskola mőködési körzeteinek meghatározásáról  
       Száma: 14-83/2007.  
       (írásbeli elıterjesztés alapján) 
       Elıadó: Juhász Istvánné alpolgármester 
 
14./ Elıterjesztés az Inform Média Kft. ajánlatáról 
       Száma: 14-87/2007.  
       (írásbeli elıterjesztés alapján) 
       Elıadó: Tóth András polgármester 
 
15./ Beszámoló az Újfehértó Mályváskert Polgárır Egyesület, valamint az Újfehértó Város 
       Polgárır Egyesülete 2006. évi tevékenységérıl 
       Száma: 14-70/2007.  
       (írásbeli elıterjesztés alapján) 
       Elıadó: Puskás László alpolgármester 
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16./ Beszámoló az Újfehértó, Vasvári Pál u. 1. szám alatti társasház mőködésérıl, az alapítói  
       jogok gyakorlásáról  különös tekintettel a Szervezeti és Mőködési Szabályzatra és  
       Alapító Okiratra  
       Száma: 14-90/2007.  
       (írásbeli elıterjesztés alapján) 
       Elıadó: Kovács Sándor alpolgármester 
 
17./ Elıterjesztés Újfehértó Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervérıl  
       szóló 8/2005. (IV. 13.) VKT rendeletben szabályozott zöldövezetek kialakításának  
       lehetıségérıl 
       Száma: 14-77/2007.  
       (írásbeli elıterjesztés alapján) 
       Elıadó: Kovács Sándor alpolgármester 
 
18./ Elıterjesztés Országos Labdarúgópálya Létesítési Program (OLLÉ) keretében mőfüves   
       labdarúgó pályák létesítésére, megtervezésére és megvalósítására közbeszerzési eljárás  
       kiírására és lebonyolítására 
       Száma: 14-93/2007.  
       (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:14-91/2007.   
          (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
           Elıadó: Tóth András polgármester 
     Juhász Istvánné alpolgármester 
     Kovács Sándor alpolgármester 
 
Tóth András 
A napirendi ponthoz szóbeli kiegészítésem nincs, kérdés, észrevétel van-e ezzel 
kapcsolatban? 
 
Ki az, aki a tájékoztatót tudomásul veszi? 
 
A képviselı-testület a tájékoztatót 18 igen  szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
egyhangúlag tudomásul vette.  
 
     b) Elıterjesztés a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról 
         Száma: 14-79/2007. 
         (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
         Elıadó: Tóth András polgármester 
 
Tóth András 
A napirendi ponttal kapcsolatban szóbeli kiegészítésem nincs, kérdés, észrevétel van-e ezzel 
kapcsolatban? 
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Ki az, aki a lejért határidejő határozatokról szóló elıterjesztést elfogadja? 
 
A képviselı-testület az elıterjesztést 18 igen  szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
egyhangúlag elfogadta.  
 
     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 ülésén szakmai programokat véleményeztünk, és 
javasoltuk elfogadásra és aláírásra polgármester Úr részére. Rendszeres gyermekvédelmi 
támogatás ügyében is döntöttünk, 29 kérelem érkezett, melyet mind a 29 esetben támogatott a 
bizottság. Étkezési támogatásra is érkezett kérelem, melyet a bizottság elutasított.  
 
Tóth András 
Polgármesteri hatáskörbe átruházott döntések a következık: átmeneti segélyt megállapító 96 
db, elutasító 8 db, temetési segélyt megállapító 5 db, elutasító nem volt. Lakásfenntartási 
támogatást megállapító 107 db, visszafizetést megállapító 2 db, eljárást megszüntetı 6 db, 
elutasító 11 db, érdemi vizsgálat nélkül lett 4 kérelem elutasítva, formai hiba miatt. Helyi 
közlekedési támogatás 738 db megállapító, a hulladékkezelési közszolgáltatási 
díjkedvezmény 287 db megállapító, 316 db elutasító határozat született. Polgármesteri 
hatáskörben a Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága elnökének ismertetésével megegyezıen 
szakmai programok elfogadásra került sor. Kérdés van-e ezzel kapcsolatban? Ki az, aki 
elfogadja a tájékozatót? 
 
A képviselı-testület a tájékozatót 17 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
egyhangúlag tudomásul vette a tájékozatót. Juhász Istvánné jelen volt a testületi ülésen, de 
nem vett részt a szavazásban.  
 
2. napirendi pont megtárgyalása 
2./ Beszámoló a helyi közbiztonság érdekében végzett tevékenységrıl Újfehértó Város  
       Bőnmegelızési Koncepciója alapján 
       Száma: 14-92/2007.  
       (írásbeli elıterjesztés alapján) 
       Elıadó: Puskás László alpolgármester 
 
Tóth András 
Köszöntöm a napirendi ponttal kapcsolatban a rendırség részérıl megjelent vendégeket!  
 
Az Ügyrendi Bizottság tárgyalta a napirendi pontot, egyhangúlag megtárgyalásra és 
elfogadásra javasolta a beszámolót. Az elıterjesztınek van e kiegészítése a napirendi 
ponthoz? 
 
Puskás László alpolgármester 
A cselekvési tervnek megfelelıen készült a beszámoló, mely tartalmazza Lengyel Laura 
Óvoda, az Általános és Mővészeti Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat, a Bajcsy-Zsilinszky 
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Endre Gimnázium, valamint a Polgármesteri Hivatal írásos beszámolóját is. Valamint a 
Rendırırs 2006. évi teljes terjedelmő beszámolóját is.  
 
Tóth András 
Kívánnak e kiegészítést tenni a rendırség részérıl a beszámolóval kapcsolatban. Ha nem, 
akkor van-e kérdés, észrevétel, vélemény? 
 
Tóth János 
Valami módon meg kellene oldani, hogy a kiskorúakat ne szolgáljanak ki szeszesitallal és 
dohányáruval. Ha ki van írva az üzletbe, akkor a 18 éven aluliakat se dohányáruval, se 
szeszesitallal ne szolgálják ki.  
 
Budai János 
A városban a 18 éven aluliak alkohol fogyasztása túlzott, – a törvény adta lehetıséggel 
éljenek és errıl valamilyen tájékoztatást adjanak. A másik, hogy sok a közlekedési baleset, 
fıként a kerékpárosokkal van gond. 
 
Nagy József 
Az is a baj, hogy egyet fizet és kettıt kap akciók vannak a discókban. A szülık is hibásak. A 
másik az, hogy a falopás nagy a városban, régi téma, hogy a mezııri szolgálatot meg kellene 
oldani. A harmadik az a krossz és kwados versenyek. Ez ellen lehet-e valamit csinálni? A 
negyedik, hogy a gyorsulási versenyt lehetne gátolni, megakadályozni. A következı gond 
amikor elindulnak a fiatalok diszkó után és „útban vannak” a telefonfülkék, padok, különbözı 
dobozok, azokat szétverik, rugdossák.  Ilyenkor többször kellene, hogy járırözzenek.  
 
Buczkó Ágnes 
Az elızıhöz csatlakozom, illetve az éjszakai nyitva tartást is lehetne szabályozni, valamint a 
hangerı szabályozást is kellene figyelni. Ezeket, írásos formában is kellene rögzíteni.  
 
Garamvölgyi Zsolt rendır-százados 
Ez a kvadozás mindenhol probléma, ha bejelentés érkezik a kollégák reagálnak, ha van 
érvényes mőszaki vizsgája, akkor nem tudunk csinálni vele semmit. A hangos 
szórakozóhelyekkel kapcsolatban, ha van bejelentés, akkor a kollega kimegy és intézkedik. A 
másik a gyorsulási verseny, errıl nincs tudomásunk, ha van bejelentés, akkor a kollega 
szintén  kimegy és intézkedik.  
 
Puskás László 
A mezııri szolgálattal kapcsolatban elkezdıdött egy elıkészítı munka, a szomszédos 
települések tapasztalatait felhasználva próbáljuk meg ezt újfehértó vonatkozásában 
hasznosítani. Az elkövetkezendı hónapokban egy javaslatot fogunk benyújtani. 
 
Budai János 
Milyen lehetıség van a fiatalok alkoholfogyasztásának ellenırzésére? Erre nem reagált a 
százados Úr.  
 
Garamvölgyi Zsolt 
Igen. Megoldható, ezt ellenırizzük folyamatosan. 
 
Tóth András 
A napirendi pont vitáját lezárom. Ki az, aki a beszámolót elfogadja? 
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A képviselı-testület a beszámolót 18 egyhangú igen szavazattal elfogadta és az alábbi 
határozatot hozta: 

 
 

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISEL İ-TESTÜLETÉNEK 
 

60/2007. (III. 29.) számú 
 

h a t á r o z a t a 
 

A helyi közbiztonság érdekében végzett tevékenységrıl szóló beszámoló elfogadásáról 
 

A KÉPVISEL İ-TESTÜLET  
 
a helyi közbiztonság érdekében végzett tevékenységérıl szóló beszámolót elfogadja. 
 

Határid ı: azonnal 
       Felelıs: Puskás László alpolgármester 
 
3. napirendi pont megtárgyalása 
3./ Elıterjesztés Újfehértó Város Önkormányzatának 2006. évi költségvetésérıl és a  
     költségvetés vitelének szabályairól szóló módosított 3/2006.(II.15.) VKT rendelet  
     módosításáról 
     Száma: 14-86/2007.  
     (írásbeli elıterjesztés alapján) 
     Elıadó: Tóth András polgármester 
 
Tóth András 
Szóbeli kiegészítésem, hogy csak technikai átvezetések kerültek rögzítésre. Valamennyi 
bizottság tárgyalta és mindegyik egyhangúlag elfogadásra javasolta. Kérdés, vélemény van-e? 
Ki az, aki elfogadja a rendelet-tervezetet? 
 
A képviselı-testület a rendelet-tervezetet  18 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta és az 
alábbi rendeletet alkotta meg: 
 

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISEL İ-TESTÜLETÉNEK 
 

13/2007. (III. 30.) 
 

r e n d e l e t e 
 

Újfehértó Város Önkormányzatának 2006. évi költségvetésérıl  és a költségvetés 
vitelének szabályairól szóló módosított  3/2006.(II.15.) VKT rendelet módosításáról 

 
 

Újfehértó Város Önkormányzat Képviselı-testülete az államháztartásról szóló módosított 
1992. évi XXXVIII. tv. 65.§. (1) bekezdése alapján az önkormányzat 2006. évi 
költségvetésérıl és a költségvetés vitelének szabályairól szóló többször módosított 3/2006. 
(II.15.) VKT rendeletét (továbbiakban: R ) az alábbiak szerint módosítja: 
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1. §. 
 

Újfehértó Város Önkormányzat 2006. évi pénzalapjának elıirányzatát az 1 – 2 sz. melléklet 
szerint módosítja és  
 

 
2.554.179 eFt bevételi fıösszeggel 

             417.079  eFt hitellel 
                                              2.971.258 eFt kiadási fıösszeggel       
 
á l l a p í t j a   m e g. 
 
 

2. §. 
 
E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit 2006. december 31-el kell 
alkalmazni. 
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1. számú melléklet 

 
 
 
                             

                                                    eFt-ban 

 
M e g n e v e z é s 

Bevétel 
eredeti 

elıirányz. 
2006. 

Bevétel 
módosított 
Elıirányz. 
2006.06.30 

Bevétel  
módosított 
Elıirányz. 
2006. 
10.31. 

Bevétel 
javasolt. 
Módosítás 
+/- 

Bevétel 
módosított 
elıirányz. 
2006.12.31 

Polgármesteri Hivatal 
 
751 153 Önkorm. igazg.tevékenység 
-Fejlesztésre átvett pénzeszközök  
-Fejlesztési célú hitel (támogatást megelılegezı) 
-Munkaügyi Közp-tól átv.pe.(közh.munkatap.bértám) 
-Iskolatej programra átvett pénzeszköz 
-Belsı ellenırzésre. Dél-Nyírs.Többc.Társ.tól átv.. 
-Mőködési célú hitel csökkenés 

 
 

1.100.481 

  
 
 
 

 
 
 

-181.364 
189.364 

3.021 
1.683 
1.223 

-85.476 

 

751 153  Összesen 1.100.481 1.008.310 976.577 -71.549 905.028 
 
701 015 Saját v. bérelt ing. haszn.  
 
751 175 Országgyőlési képv.választás 
 
751 186 Önkormányzati képviselı választás 
 
751 845 Város és községgazd.feladatai 
 
751 867 Köztemetı fenntart. felad. 
 
751 966 Önk.felad.-ra nem terv. elsz. 
 
-Feladathoz kötött normatíva zárolás (AMI) 
-SZJA zárolása 
-Rendszeres szoc.segély visszafizetése 
-Idıskorúak járadék visszafizetése 
-Ápolási díj + TBJ 
-ÖNHIKI II. ütem támogatás 
-Norm. lakásfenntartási támogatás 
-Érettségi vizsgára kapott támogatás 
 

 
993 

 
- 
 
- 
 

52.700 
 

1.300 
 

1.567.170 
 
 

 
993 

 
2.224 

 
310 

 
52.700 

 
1.300 

 
993 

 
2.224 

 
1.701 

 
52.700 

 
1.300 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-19.121 
-3.689 
-182 
-30 
285 

16.583 
-1.029 

354 

 
993 

 
2.224 

 
1.701 

 
52.700 

 
1.300 

 
 
 

751 966  Összesen 1.567.170 1.717.058 1.865.971 -6.829 1.859.142 
   
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 



 10

 
 
 
                         eFt-ban 

 
M e g n e v e z é s 

Bevétel 
eredeti 

elıirányz. 
2006. 

Bevétel 
módosított 
Elıirányz. 
2006.06.30 

Bevétel  
módosított  
elıirányz. 
2006.10.31 

Bevétel 
javasolt 

módosítás 
+/- 

Bevétel 
módosított 
Elıirányz. 
2006.12.31 

 
 
 
851 967 Eü.ellátás egyéb feladatai 
 
853 192 Egyéb szoc. ellát. szállás nyújt.-sal 
 
853 211 Bölcsıdei ellátás 
 
853 255 Szociális étkeztetés 
 
853 288 Támogató Szolgálat 
 
853 311 Rendszeres pénzbeni ellátások 
 
- Gyermektartásdíj megelılegezés visszafizetése 

 
 
 

2.269 
 

3.871 
 

992 
 

8.617 
 

400 
 
 
 
 

 
 
 

2.269 
 

3.871 
 

992 
 

8.617 
 

400 
 
 

 

 
 
 

2.269 
 

3.871 
 

992 
 

8.617 
 

400. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-94 

 
 
 

2.269 
 

3.871 
 

992 
 

8.617 
 

400 
 
 
 
 
 

853 311  Összesen  318 530 -94 436 
853 344  Eseti pénzbeni ellátások  4.285 8.072  8.072 
853 355 Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások 
- Egyszeri pénzbeni ellátások 

    
11.050. 

 

853 355 Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások 
               összesen: 

    
11.050 

 
11.050 

 
923 127 Közmőv.könyvtári tevékenység 
 
923 215 Múzeumi tevékenység 
 

 
2.000 

 
50 

 
2.000 

 
50 

 
2.000 

 
50 

  
2.000 

 
50 

Általános és Mővészeti Iskola 
 

51.806 51.806 84.790 25.623 110.413 

 
BEVÉTELEK  ÖSSZESEN 
 

 
2792.649 

 
2.857.503 

 
3.013.057 

 
-41.799 

 

 
2.971.258 
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                                             2. számú .melléklet 

 
          
 
                                               eFt-ban 

 
M e g n e v e z é s 

Kiadás 
eredeti 

elıirányzat 
2006. 

Kiadás 
módosított 
elıirányzat 
2006.06.30 

Kiadás 
módosított 
elıirányz.. 
2006.10.31 

Kiadás 
javasolt 

módosítás 
+/- 

Kiadás 
módosított 
elıirányz. 
2006.12.31 

 
Polgármesteri Hivatal 
 
751 153 Önkorm. igazg.tevékenység 
 
-Utazási költségtérítés Munkaügyi Közp.-tól 
-Belsı ellenırzés kiadásaira 
-Polgármesteri keret felhasználása 
-Céltartalék zárolása 
   

 
 
 

1.104.853 
 

 
 
 
  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

22 
1.223 
7.350 
-7.350 

 

751 153  Összesen  1.104.853 1.086.313 
 

1.105.766 1.245 1.107.011 

751 142  Területi körz. igazg.szervek tev. 5.210 5.210 
 

5.210  5.210 

751 175 Országgyőlési képv. választás  2.224 
 

2.224  2.224 

751 186 Önkormányzati képv. választás  310 
 

1.701  1.701 

751 845 Város és községgazdálkodás 
 
-Közhasznú és munkatapasztalatos dolg. bére 
-Közhasznú és munkatapasztalatos dolg. Tb jár.  

172.951 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

2.830 
169 

 

 

751 845 Összesen  172.951 162.055 166.440 2.999 169.439 
751 867 Köztemetı fenntartás kiadásai        

751 922 Önkorm. elszámolásai 
-Intézményi akadálymentesítési pályázatra 
-Érettségi vizsgáztatás lebonyolítására  
-Feladatelmaradás miatti elıirányzat zárolás 

1.083.655 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
8.000 
354 

-90.020 

 

751 922 Ö s s z e s e n  1.083.655 1.088.345 1.104.929 -81.666 1.023.263 

751 999 Finanszírozási mőveletek 119.000 119.000 119.000  119.000 

851 297 Védınıi szolgálat  24.394 24.394 30.225  30.225 

851 967 Eü.ellát.egyéb feladatai 33.372 33.372 36.764  36.764 
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                   eFt-ban 

 
M e g n e v e z é s 

Kiadás 
eredeti 

elıirányzat 
2006. 

Kiadás 
módosított 
elıirányz. 
2006.06.30 

Kiadás 
Módosított 
elıirányz. 
2006.10.31 

Kiadás 
javasolt 

módosítás 
+/- 

Kiadás 
módosított 
elıirányz. 
2006.12.31 

853 192 Egyéb szoc.ellát.szállás nyújtással 
 

29.970 29.970 29.970 
 

 29.970 

853 211 Bölcsıdei ellátás 
 

31.043 31.043 31.043  31.043 

853 233 Házi segítségnyújtás 
 

8.330 8.330 8.330 
 

 8.330 

853 244 Családsegítés 
 

24.059 24.059 24.059 
 

 24.059 

853 255 Szociális étkeztetés 
 

8.617 8.617 8.617  8.617 

853288 Támogatói Szolgálat 
 

6.790 6.790 
 

6.063 
 

 6.063 
 

853 311 Rendszeres pénzbeni ellátások 
- Ápolási díj 
- Rendszeres szoc. segély 
- Idıskorúak járadéka 
- Gyermektartás díj megelılegezés 
-  Normatív lakásfenntartási támogatás 

18.241   
 

 
285 
-182 
-30 
-94 

-1.029 

 

853 311  Összesen 18.241 90.262 154.108 -1.050 153.058 
853 322 Rendsz. gyermekvéd.pénzbeli ellát. 230 11.088 11.747  11.747 
853 344 Eseti pénzbeni ellátás 25.181 27.916 35.025  35.025 
853 355 Eseti pénzbeni gyermekvéd.ellát. 
 
- Egyszeri gyermekvédelmi támogatás 

3.000 3.000 
 

3.000  
 

11.050 

 

853 355 Eseti pénzbeni gyvédelmi összesen: 3.000 3.000 3.000 11.050 14.050 
923 127  Összesen 32.858 34.293 34.625  34.625 

923 215 Múzeumi tevékenység 9.089 9.106 9.421  9.421 
Általános és Mővészeti Iskola 51.806 51.806 

 
84.790 25.623 110.413 

 
KIADÁSOK ÖSSZESEN 
 

 
2.792.649 

 
2.857.503 

 

 
3.013.057 

 
-41.799 

 

 
2.971.258 
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4. napirendi pont megtárgyalása 
4./ Elıterjesztés Újfehértó város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervérıl szóló  
     8/2005. (IV. 13.) VKT számú rendeletének módosításáról 
     Száma: 14-75/2007.  
    (írásbeli elıterjesztés alapján) 
     Elıadó: Tóth András polgármester 
 
Tóth András 
A rendelet-tervezet lényege, hogy a tervezett uszoda-tornacsarnok jelen pillanatban nem 
helyezhetı el ezen az ingatlanon, a hatályos építési szabályaink szerint javasoljuk 
megváltoztatni, egy 10 %-os beépítettség helyett egy 20 %-os, illetve magasabb építmények 
elhelyezését javasolunk a rendelet-tervezetben. Valamennyi bizottság tárgyalta és mindegyik 
egyhangúlag elfogadásra javasolta. Kérdés, vélemény van-e? 
Ki az, aki elfogadja a rendelet-tervezetet? 
 
A képviselı-testület a rendelet-tervezetet  18 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta és az 
alábbi rendeletet alkotta meg: 
 

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISEL İ-TESTÜLETÉNEK 
 

14/2007. (III. 30.) 
 

r e n d e l e t e 
 

Újfehértó Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási tervérıl szóló módosított  
 8/2005.(IV. 13.) VKT számú rendeletének módosításáról 

 
 
Újfehértó város képviselı-testülete az épített környezet alakításáról és védelmérıl szóló 1997. 
évi LXXVIII. tv. (továbbiakban: „Étv.”) 13. §-ának (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás 
alapján az Újfehértó város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervérıl szóló 
módosított 8/2005. (IV. 13.) VKT számú rendeletét (továbbiakban: a rendelet) az alábbiak 
szerint módosítja: 

1. § 
 
A rendelet 13. §-ának (5) bekezdése helyében az alábbi szövegrész kerül: 
 
(5) Különleges sportolási célú tevékenységekre (versenysport, szabadidıs) szolgáló terület 
(Kps), melyen létesíthetı építmények legfeljebb 20 %-os beépítettséggel és 10,0 m-es 
építménymagassággal, szabadon álló beépítéssel  

 
2. § 

 
A rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. 
 
5. napirendi pont megtárgyalása 
5./ Elıterjesztés Újfehértó Város Önkormányzata 2006-2010. évi munkaprogramjáról    
     Száma: 14-89/2007.  
    (írásbeli elıterjesztés alapján) 
     Elıadó: Tóth András polgármester 
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Tóth András 
Nagyrészt az elızı ciklusprogramra alapoztam ezt az anyagot, azokból elmaradt már néhány 
cél, valamint azok vannak benne, amik megfogalmazódtak azóta a képviselık részérıl. Ez egy 
olyan anyag, amelyet kötelezıen elıír a törvény. Ezt egy formálható anyagnak tekintem. Ez a 
program folyamatosan bıvíthetı, szőkíthetı. Minden bizottság megtárgyalta, egyhangúlag 
támogatta, valamint módosító indítványokat is fogalmaztak meg, melyet kérem, hogy 
ismertessenek a bizottság elnökei. 
 
Gyermánné Szabó Katalin 
A Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága ülésén három módosító javaslat hangzott el, melyet a 
bizottság egyhangúlag elfogadott. A program 3. pontjánál alulról a 4. bekezdésében az „..elı 
kell készíteni..” szavaknál a „játszótereket” szó is kerüljön be. A 4. pontnál, a 4. bekezdésnél 
pont helyett vesszı legyen és a mondat úgy folytatódjon, hogy a teljes elkészített útalapok 
lezárását tervezzük, utolsó bekezdésnél körfogalmak beépítése a veszélyes csomópontok, 
keresztezıdésekben.  
 
Szabóné Belme Ildikó 
Az Ügyrendi Bizottság szintén három módosítást javasolt, melyet egyhangúlag elfogadott a 
bizottság. Az elsı, hogy a cukorgondozás legyen biztosítva újra, a második, hogy a Zajti 
Ferenc Helytörténeti Győjtemény Mővelıdési Központban legyen egy DVD győjtemény, 
mely újfehértó történetét tartalmazza, a harmadik, hogy a gyerekek nyári tartalmas, kulturális 
szabadidı eltöltése legyen, és legyenek ebbe bevonva a meglévı szabadi-tıterek 
lakókörzetenként. 
 
Budai János 
A bizottsági ülésen arra gondoltunk, hogy településszerkezetenként elı kell készíteni a 
szabadidı sportolás alapvetı feltételeit, az iskolák legyenek nyitva nyáron. A Kisréthez 
hasonlóan- legyen egy központ, hogy a fiatalok, gyerekek tudjanak hol, és tartalmasan 
eltölteni a szabadidejüket. 
 
Gyermánné Szabó Katalin 
Ha az óvoda bıvülni fog, akkor egy jó játszóudvart lehetne kialakítani nyáron, amikor az 
óvodás gyerekek nem játszanak, a városi gyerekek tudják az óvodát használni. 
 
Nagy József 
Mind a két bizottság a fiatalokra vonatkozóan tette meg a javaslatát. Ez a testület 
meghatározhatja azt, hogy milyen lesz a jövı. Rengeteg feladat van, és annak örülök, hogy az 
oktatás az elsı, ehhez sok dolgot kell még odatenni. Azt gondolom, hogy prioritásokat kellene 
megjelölni.  
 
Tóth János 
Az intézményekben a sportpályák használatával egyetértek, de csak felügyelettel. Ha nincs 
felügyelet, akkor törés, rongálás lesz.  
 
Buczkó Ágnes, Belméné Szabó Ildikó elhagyta az üléstermet, így a képviselı-testület 
létszáma 16 fıre változott.  
Tóth András 
Ha egyéb észrevétel, vélemény nincs napirendi pont vitáját lezárom. Az elhangzott bizottsági 
módosító indítványokat elıterjesztıként befogadom, errıl nem kérek szavazást külön. Ki az, 
aki az elhangzott módosításokkal együtt elfogadja a határozat-tervezetet? 
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A képviselı-testület az elhangzott javaslatokkal együtt 16 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül egyhangúlag elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISEL İ-TESTÜLETÉNEK 
 

61/2007. (III. 29.) számú 
 

h a t á r o z a t a 
 
 

Újfehértó Város Önkormányzata 2006-2010. évi munkaprogramjáról 
 
 

A KÉPVISEL İ-TESTÜLET 
 
Újfehértó Város Önkormányzata 2006-2010. évi munkaprogramját a melléklet szerinti 
tartalommal elfogadja 
 
 

Határid ı: folyamatos 
       Felelıs:     Polgármester 
 
 
     Mellékelt 61/2007. (III. 29. ) határozathoz 
 
 

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK  
 

2006-2010. ÉVI MUNKAPROGRAMJA 
 

 
A PROGRAM CÉLJA,  ÁLTALÁNOS FELADATOK  

 
A munkaprogram elkészítésekor figyelembe vettük az elmúl években elért eredményeket, az 
eddigi tapasztalatok alapján meg akarjuk ırizni mindazt, ami a város szépülését, fejlıdését 
mőködıképességét biztosítja, javítja a város polgárainak munka és életkörülményeit.  
 
Szeretnénk elérni, hogy a város valamennyi lakója tisztességesen megélhessen, szeresse 
városát és legyen büszke arra, hogy İ újfehértói.  
 
Kiemelt célunk az önkormányzat intézményeinek  színvonalas mőködtetése, a megkezdett 
infrastrukturális fejlesztések befejezése. 
 

KIEMELT ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK  
 

1. O k t a  t á s-n e v e l é s  t e r ü l  e t é n 
 

- Az oktatási nevelési intézményeinkben legfontosabb feladat a biztonságos 
munkavégzés személyi és anyagi feltételeinek biztosítása. 
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- Megkülönböztetett figyelmet kell fordítanunk az óvodai intézményeink teljes 
körő rekonstrukciójára, valamint a szükséges férıhelyek kialakítására.  

- Folytatnunk kell az intézmények szakmai eszközbeszerzését, el kell érnünk, 
hogy a ciklus végére az idevonatkozó jogszabályoknak megfelelıen 
rendelkezzenek. 

- Az alsó és középfokú intézményeinkben biztosítani kell, a megfelelı szintő 
nyelvoktatás tárgyi és személyi feltételeit. 

- Az általános iskolai és mővészeti oktatás tárgyi és személyi feltételeit 
folyamatosa fejleszteni kell. A kimagasló teljesítményt nyújtó tehetséges 
gyermekek támogatását kiemelten kell kezelni.  

- Biztosítanunk kell a szociálisan hátrányos helyzetben levı gyermekek integrált 
nevelésének személyi és tárgyi feltételeit 

- A gimnázium és szakközépiskola teljes körő rekonstrukcióját a ciklus végére 
be kell fejezni. A középiskola képzési profilját korszerősíteni kell. 

- Városi szinten az intézményhálózat belsı világítás-korszerősítését végre kell 
hajtani a pénzügyi lehetıségek függvényében, különös figyelmet kell 
fordítanunk a főtés korszerősítésére magasabb hatékonysági fokú 
berendezések, illetve alternatív energia források bevonásával. 

- Hatékonyságnövelési szándékkal, illetve az ellátási színvonal javítása 
érdekében központi fızıkonyhát alakítunk ki. 

- A felsıfokú oktatásban, képzésben résztvevı fiatalokat az önkormányzat 
pénzügyi lehetıségei figyelembevételével összegszerőségében növekvı 
ösztöndíjjal kívánjuk támogatni, munkatapasztalat szerzés lehetıségének 
bıvítését el kell érnünk. 

 
2. A lakosság élet- és munkakörülményeinek javítása 
 

- Elsıdleges feladatunk a munkahelyek számának növelése még meglevı ipari 
területeink felhasználásával, valamint az Önkormányzat aktív 
munkahelyteremtı döntéseivel, elsısorban a személyi szolgáltatások területén 

- Megfelelı hazai és nemzetközi befektetıi kör felkutatása elengedhetetlenül 
szükséges, ehhez szükséges tájékoztató kiadványok szerkesztése, információs 
hálózatokhoz történı csatlakozás. 

- A Városüzemeltetési KHT feltıkésítésével bıvíteni kell azokat a feladatokat, 
amelyeket közvetlenül saját dolgozói létszámát bıvítve el tud látni. 

            -    Folytatjuk a közcélú és közhasznú foglalkoztatást.  
- A kezdı vállalkozókat megfelelı információkkal kell ellátnunk a 

munkahelyteremtés lehetıségérıl a Polgármesteri Kabinet munkatársainak 
bevonásával, pályázatkészítési támogatással segítjük a helyi vállalkozások, 
civil szervezetek, magánszemélyek forrásszerzését 

- A mezıgazdasági vállalkozóinkat, ıstermelıket, a szakmai vagy kockázati 
tıkebefektetıket fel kell kutatni és ösztönözni az itt termelt mezıgazdasági 
termékek minél magasabb szintő feldolgozásra, forgalmazására és 
értékesítésére. 

- Támogatjuk a termelıket szakmai szövetkezetek, társulások létrehozásában, 
ennek érdekében az önkormányzat szerepet vállal egy integrátori szerepet is 
betöltı értékesítı szövetkezet létrehozásában. 

- Meg kell teremteni az információáramlás lehetıségeit a gazdaság szereplıi 
között. 
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- UNIÓ-s forrás és magántıke bevonásával végre kell hajtanunk a helyi piac 
rekonstrukcióját. 

- A helyi vállalkozóknak a város mőködtetésében a jelenleginél nagyobb 
szerepet kell biztosítani.   

- El kell készíteni a város szociális térképét, amely megjeleníti a foglalkozatás 
helyzetét, családok vagyoni helyzetét, összetételét 

- Megkülönböztetett figyelemmel kell kezelni a valóban rászorultak problémáit, 
gondjait, a szociális ellátásban az önmagukról gondoskodni képtelen idısek, 
vagy a saját helyzetét önállóan meg nem oldó emberek életének segítése 
érdekében tovább kell fejleszteni a házi gondozói hálózatot. Tanyagondnoki 
szolgálatot alakítunk ki, bıvítjük a közösségi szolgáltatások körét, a szociális 
étkeztetést, megteremtjük az idısek nappali ellátásának lehetıségét. Kedvezı 
kormányzati támogatási politika esetén növeljük a bentlakásos idıskori 
férıhelyek számát. 

- Támogatjuk a háziorvosi alapellátás teljes privatizációját, vizsgálva annak 
várható hatásait az ellátás színvonalára.   

- Tovább kell szélesíteni az egészségügyi szakrendelések szolgáltatások körét. 
- A cukorbeteg gondozást biztosítani kívánjuk.  
- A háziorvosokkal együttmőködve javítani kell a gyógyítás és betegellátás 

körülményeit. 
 

3. M ő v e l ı d é s s e l,   k u l t ú r á v a l  é s  i f j ú s á g g a l  k a p c s o la t o s 
 f e l a d a t o k   

 
� A ciklus végére meg kell teremtenünk a városi könyvtár végleges elhelyezésének 

feltételeit, a könyvtári állomány nagyságának ugrásszerő növekedését. 
� A városi könyvtár és iskolai könyvtárak folyamatos mőködésének feltételeit a 

személyi és tárgyi feltételek fejlesztésével biztosítani kívánjuk. 
� A Zajti Ferenc Helytörténeti Győjtemény, Mővelıdési Központ és Könyvtárban 

biztosítani kívánunk egy DVD győjteményt, mely Újfehértó történetérıl a lehetı 
legkésıbbi idıkig visszamenıleg rendelkezésre állna az érdeklıdık számára. 

� Meg kell teremteni a feltételeket egy helyi fúvószenekar és majorett-csoport, városi 
szintő felnıtt énekkar megalakulásához, és mőködtetéséhez. 

� Fejleszteni kívánjuk a mővelıdési ház közönséget vonzó rendezvényeit, folytatni kell 
a hagyományteremtı rendezvényeket. 

� Segítjük és ösztönözzük az oktatási intézményeink hagyományteremtı kulturális és 
sport rendezvényeit. 

� A helyi védelem alá helyezett épületeket, köztéri alkotások körét folyamatosan 
felülvizsgáljuk 

� Folyamatos feladatunk további köztéri mőalkotások, emlékhelyek létrehozása, a 
múzeum mőködési feltételeinek biztosítása. 

� A településen mőködı bejegyzett civilszervezetek részére ingyenes 
helyiséghasználatot  biztosítunk. 

� Támogatunk anyagilag is minden olyan kezdeményezést, amelyet civilszervezetek, 
egyházak, oktatási intézmények, alapítványok, egyének és vállalkozások 
kezdeményeznek, és ezek közvetlenül az ifjúsággal való foglalkozást biztosítják és 
gyakorolják. 

� Folyamatosan támogatjuk a verseny- és tömegsport szervezeteket, rendezvényeket. 
� Rendszerezett városi eseménynaptárt készítünk, a rendezvényeket koordináljuk. 
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� Településrészenként elı kell készíteni a játszóterek, a szabadidı-sportolás alapvetı 
feltételeinek a kialakítására a lehetıségeket, városi sportcsarnokot és uszodát építünk, 
amit sport és szabadidı központtá fejlesztünk. 

� Alkotótáborok, igényes kulturális rendezvények lebonyolítására alkalmas 
létesítményeket alakítunk ki. 

� A gyerekek nyári, tartalmas kulturális és szabadidı eltöltésére be kívánjuk vonnni a 
szabadidıtereket, lakókörzetenként. 

� A fiatalok lakáshoz jutásának érdekében kedvezményes építési telkeket biztosítunk. 
 
4. T e l e p ü l é s ü z e m e l t e t é s s e l,  t e l e p ü l é s f e j l e s z t é s s e l 
     k a p c s o l a t o s  f e l a d a t o k   
  

� Folytatni kívánjuk a fásítási programot és zöldterületek bıvítését, kiterjesztve az 
intézmények  területére. 

� A ciklus végére be kell fejezni a Fı tér teljes rekonstrukcióját. 
� Folyamatosan biztosítanunk kell a közintézményekben, közterületeken az 

„Esélyegyenlıségi törvény” hatályosulását. 
� Programot kell kidolgozni a bel-, illetve külterületi utak folyamatos 

karbantartására, fejlesztésére, a teljes elkészített útalapok lezárását tervezzük be. 
� Megvizsgáljuk a mezııri szolgálat felállításának lehetıségét. 
� A rendırség és polgárırség anyagi és erkölcsi támogatásával javítani kívánjuk a 

közbiztonságot. 
� A pályázati lehetıségek kihasználásával a ciklus végére el kell érnünk a 

szennyvízhálózat kiépítésének bıvülését, ezzel párhuzamosan fel kell gyorsítani a 
szilárdburkolattal nem rendelkezı utak aszfaltozását. 

� Meg kívánjuk  valósítani az Újfehértó-Geszteréd közötti út szilárdburkolattal való 
kiépítését. 

� Folytatjuk a település-rendezési, településfejlesztési tervek aktualizálását. 
� A meglévı közmőfejlesztési terveinket aktualizáljuk. 
� Elkezdjük a város területén a kerékpárutak, járdák kiépítését, elsı ütemben a 

Mályváskert és a vasútállomás közötti részen, az  
� Körforgalmak kiépítését tervezzük a veszélyes keresztezıdések, csomópontoknál.  

 
Szabóné Belme Ildikó visszaérkezett az ülésterembe, így a képviselı-testület létszáma 17 fıre 
változott.  
 
6. napirendi pont megtárgyalása 
6./ Elıterjesztés „Helyi közforgalmú közlekedés normatív támogatása” elnevezéső támogatás- 
     igénylés benyújtására 
     Száma: 14-69/2007.  
    (írásbeli elıterjesztés alapján) 
     Elıadó: Tóth András polgármester 
 
Tóth András 
Szóbeli kiegészítésem nincs, a Pénzügyi Bizottság egyhangúlag támogatta. Kérdés, észrevétel, 
vélemény van-e? Ki az, aki a határozat-tervezetet elfogadja? 
 
A képviselı-testület az elhangzott javaslatokkal együtt 17 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül egyhangúlag elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
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ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISEL İ-TESTÜLETÉNEK 
 

62/2007. (III. 29.) számú 
 

h a t á r o z a t a 
 

„Helyi közforgalmú közlekedés normatív támogatása” elnevezéső támogatás-
igénylés benyújtásáról 

 
 
A KÉPVISEL İ-TESTÜLET 
 
 

1. támogatásigénylést nyújt be a gazdasági és közlekedési miniszter, valamint a 
belügyminiszter 10/2006. (II.28.) GKM-BM együttes rendelete alapján meghirdetett 
„Helyi közforgalmú közlekedés normatív támogatásá”-ra, a helyi közforgalmú 
közlekedés ráfordításának részleges támogatására. 

  
2. a helyi közlekedés mőködtetéséhez (folyamatos üzemeltetéséhez és eszközfenntartási 

ráfordításaihoz) és/vagy fejlesztéséhez (beruházásaihoz) 2007. évben 14.000.000 Ft 
összegő saját forrásból származó vissza nem térítendı önkormányzati  támogatással 
járul hozzá, mely a helyi önkormányzati költségvetésbe beépítésre került.  

 
3. a helyi közlekedést 2007. január 1-jétıl 2007. december 31-éig folyamatosan 

fenntartja. 
 

Határidı: folyamatos. 
 Felelıs: polgármester 
 

7. napirendi pont megtárgyalása 
7./ Elıterjesztés Újfehértó Város Tehetséges fiataljainak támogatására benyújtott pályázat  
     elbírálására (Posgay-Nagy Krisztina) 
     Száma: 14-76/2007.  
    (írásbeli elıterjesztés alapján) 
     Elıadó: Tóth András polgármester 
 
Tóth András 
Két elıterjesztés van, elıször a Posgay-Nagy Krisztina pályázatáról beszélünk, az 
elıterjesztésekkel kapcsolatban annyi a kiegészítésem, hogy a tavalyi keretet duplájára emelte 
a költségvetésünk, évi szinten 1.000.000,-Ft-ra. A Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága 
támogatta az elıterjesztést. Kérdés, észrevétel, vélemény van-e ezzel kapcsolatban? 
 
Elek László elhagyta az üléstermet, így a képviselı-testület létszáma 16 fıre változott.  
 
Tóth András 
Ki az, aki Posgay-Nagy Krisztina vonatkozásában támogatja a határozat-tervezetet? 
 
A képviselı-testület az elhangzott javaslatokkal együtt 16 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül egyhangúlag elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

 
 



 20

 
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISEL İ-TESTÜLETÉNEK 

 
63/2007. (III. 29.) számú 

 
h a t á r o z a t a 

 
Újfehértó Város Tehetséges fiataljainak támogatására  

benyújtott pályázatok elbírálására 
 

 
A KÉPVISEL İ-TESTÜLET 
 
1. Újfehértó Város Tehetséges fiataljainak támogatására benyújtott pályázatot, egyszeri 
támogatásban részesíti, az alábbiak szerint: 
 

Név 
 

Lakcím Támogatás 
összege 

Támogatás jogcíme 

Posgay Nagy 
Krisztina 

Újfehértó, Arany 
János u 71. 

150.000.-Ft Szállás, taneszköz 
vásárlás 

 
2. Felkéri a jegyzıt, hogy a pályázó kiértesítésérıl, a támogatás összegének a pályázó 
bankszámlájára történı átutalásáról gondoskodjon. 
 
       Határidı: azonnal 
       Felelıs: jegyzı 
Tóth András 
Ki az, aki Horváth Klára vonatkozásában támogatja a határozat-tervezetet? 
 
A képviselı-testület az elhangzott javaslatokkal együtt 16 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül egyhangúlag elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

 
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISEL İ-TESTÜLETÉNEK 

 
64/2007. (III. 29.) számú 

 
h a t á r o z a t a 

 
Újfehértó Város Tehetséges fiataljainak támogatására  

benyújtott pályázatok elbírálására 
 

A KÉPVISEL İ-TESTÜLET 
 
1. Újfehértó Város Tehetséges fiataljainak támogatására benyújtott pályázatot, egyszeri 
támogatásban részesíti, az alábbiak szerint: 
 

Név 
 

Lakcím Támogatás 
összege 

Támogatás jogcíme 

Horváth Klára Újfehértó, Mária 
utca 4 

150.000.-Ft Szállás, utazás 
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2. Felkéri a jegyzıt, hogy a pályázó kiértesítésérıl, a támogatás összegének a pályázó 
bankszámlájára történı átutalásáról gondoskodjon. 
 
       Határidı: azonnal 
       Felelıs: jegyzı 
 
Elek László visszaérkezett az ülésterembe, így a képviselı-testület 17 fıre változott. 
 
8. napirendi pont megtárgyalása 
8./ Elıterjesztés Újfehétó Város Önkormányzat 2007. évi összesített közbeszerzési tervének  
     jóváhagyásáról 
     Száma: 14-71/2007.  
    (írásbeli elıterjesztés alapján) 
     Elıadó: Tóth András polgármester 
 
Tóth András  
A Pénzügyi Bizottság tárgyalta, egyhangúlag támogatta. Kérdés, észrevétel, vélemény van-e? 
 
Nagy Sándor 
A két testületi ülés közötti napirendben több esetben említi, hogy különbözı tervek meg lettek 
rendelve, ezek közül egyik sem érte el az  értékhatárt? 
 
Tóth András 
Nem érték el. Ha nincs egyéb a napirendi pont vitáját lezárom. Ki az, aki elfogadja a 
határozat-tervezetet? 
 
A képviselı-testület a határozat-tervezetet 17 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül egyhangúlag elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

 
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISEL İ-TESTÜLETÉNEK 

 
65/2007. (III. 29.) számú 

 
h a t á r o z a t a 

 
Újfehértó Város Önkormányzat 2007. évi összesített közbeszerzési tervének jóváhagyásáról 

 
A KÉPVISEL İ-TESTÜLET 
 
1./ Újfehértó Város Önkormányzat 2007. évi összesített közbeszerzési tervét a melléklet 
szerinti tartalommal jóváhagyja. 

 
Határidı: folyamatos 

Felelıs: jegyzı 
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ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 

 
 

 2007. ÉVI ÉVES ÖSSZESÍTETT KÖZBESZERZÉSI TERVE 
 
 
 

Idıbeli ütemezés

S
o
rs
zá
m
 

 
 

Besorolás 
(szolgáltatási 
kategória1, 
CPV kód2, 
NACE 

csoport3) 

 
 

Közbeszerzés 
megnevezése 

 
 

Közbeszerzés 
tárgya 

 
 

Közbeszerzés  
becsült értéke  

(nettó) 

 
 

Tervezett 
eljárástípus 

a közbeszerzési eljárás 
megindításának 

tervezett 
idıpontja 

 

 
 
 

1. 

 
 
 
Szolgáltatási 
kategória: 25 

 

 
 
 

Újfehértó városban 
háziorvosi központi 

orvosi ügyelet 
ellátása 

 
 

 
 
 

Szolgáltatás 
megrendelése 

 
 
 

51.800.000.-Ft 
 

 
 
 

Egyszerősített 
eljárás 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

I. negyedév 
 

 
 
 
2. 

 
 
 
Szolgáltatási 
kategória: 16 

 

 
 
 

Újfehértó városban 
a települési szilárd 
hulladék kezelési 
közszolgáltatás 

ellátása 
 

 

  
 
 
Szolgáltatás 
megrendelése 

 
 
 

52.800.000.-Ft 
 

 
 

 
Nyílt eljárás 

 
 

 
I. negyedév 

  
 
 
3. 

 
     

 
CPV kód: 

45.21-00.00-2   
 
 

 
 

 
Közétkeztetési 

feladatokat ellátó 
konyha kivitelezése  

 
 

   
 

  
Építési 

beruházás 

 
 
 

150.000.000.-Ft 

 
 
 

Nyílt eljárás 

 
 
 

II. negyedév 

 
 
 
4. 

 
      

 
Szolgáltatási 
kategória: 12 

 
 
 
 
 

 
  
 

Tornacsarnok 
kivitelezése és 

üzemeltetése PPP 
konstrukcióban 

 

 
 
 

Szolgáltatás 
megrendelése  

 
        
 
800.000.000.-Ft 

 
 

 
Nyílt eljárás 

 
 

 
I. negyedév 

                                                           
1 A Kbt. 3.-4. számú mellékletében meghatározott kategóriák 
2 CPV (Common Procurement Vocabulary ) jelentése: Közös Közbeszerzési Szószedet, melyet az Európai 
Bizottság 2151/2003/EK rendelete tartalmaz. 
3 A gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozása az Európai Közösségekben. 
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 5. 

     
     
 

CPV kód: 
45.00-00.00-7 

 
 
 
 

 
 
 

Mővelıdési 
Központ 

állagmegóvó 
munkálatai 

 
 

 
 
 

Építési 
beruházás 

 
 
         
7.000.000.-Ft 

 
 
 

Egyszerő 
eljárás 

 
 

    
I. negyedév 

 

 
 
 
 6. 

 
 

 
CPV kód: 

45.00-00.00-7 
 
 
 

 
      

 
 
 

Csicsergı Óvoda 
épületének 

átalakítása idısek 
nappali otthonává 

 
 
 

Építési 
beruházás 

 
    
      
      
30.600.000.-Ft 

 

 
 

  
  

Egyszerő 
eljárás 

 
 
    
     

II. negyedév 
 

 
 
 
 7. 

 
 
 

CPV kód: 
36.10-00.00-2 

 
 
 
 
 

 
 
 

Csicsergı Óvoda 
épületébıl 

átalakított idısek 
otthona 

berendezéseinek 
beszerzése 

 
 
 
Árubeszerzés 

 
 
 

5.500.000.-Ft 

 
 
 

Egyszerő 
eljárás 

 
 
 

II. negyedév 
 

 
 
 
 8. 

 
 
 

CPV kód: 
45.00-00.00-7 

 
 

 
 

 
 
 

Újfehértó 193 hrsz. 
használaton kívüli 

iskola épület 
átalakítása idısek 
nappali otthonává 

 
 

 
 
 

Építési 
beruházás 

 
 

 
39.200.000.-Ft 

 
 
 
 

Egyszerő 
eljárás 

 
 
 
 

II. negyedév 
 
 

 
 
  
 9. 

 
 

 
  CPV kód: 
36.10-00.00-2 
 
 
 
 

 
    
 

Újfehértó 193 hrsz. 
használaton kívüli 
iskola épületbıl 
átalakított idısek 

otthona 
berendezéseinek 

beszerzése 
 

 
 
 

Árubeszerzés 

 
   
      
7.500.000.-Ft 

 
 
 

Egyszerő 
eljárás 

 
    

   
 II. negyedév 
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Közbeszerzési tábla 3. 
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9. napirendi pont megtárgyalása 
9./ Elıterjesztés Önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékesítésre történı kijelölésérıl és  
     minimális értékesítési áruk meghatározásáról 
     Száma: 14-81/2007.  
    (írásbeli elıterjesztés alapján) 
     Elıadó: Tóth András polgármester 
 
Tóth András 
Kiosztással megkapták a kiegészített táblázatot, és egy tájékoztatót a pénteki értékesítésrıl, 
ahol már egyszer alkalmaztuk az árcsökkentést, ott már nem javasolom az új kijelölésnél az 
árcsökkentést. A Pénzügyi Bizottság tárgyalta és egyhangúlag elfogadásra javasolta. Kérdés, 
vélemény van-e az elıterjesztéssel kapcsolatban? 
 
Puskás László 
Módosító javaslatom van, amely az értékbecsléssel kapcsolatos, a 477/31-es hrsz-ú ingatlan 
ez a valóságban erdı terület, ezt hasonlóan az elızı területő ingatlanhoz 600.000,-Ft-ra 
javasolom a minimális értékelési árat.  
 
Tóth András 
Ki az, aki a módosító javaslatot elfogadja? 
 
A képviselı-testület a módosító javaslatot 15 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 
tartózkodással elfogadta.  
 
Tóth András 
Ki az, aki a módosítással együtt elfogadja a határozat-tervezetet? 
 
A képviselı-testület a határozat-tervezetet 17 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül egyhangúlag elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

 
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISEL İ-TESTÜLETÉNEK 

66/2007. (III. 29.) számú 
h a t á r o z a t a 

 
Önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékesítésre történı kijelölésérıl és minimális 

értékesítési áruk meghatározásáról 
 
A KÉPVISEL İ-TESTÜLET 
 
1. a mellékletben meghatározott önkormányzati tulajdonú ingatlanokat 2007. április 01. 
napjával értékesítésre kijelöli. 
 
2. az értékesítésre kijelölt ingatlanok minimális nettó értékesítési árát a mellékletben foglaltak 
szerint állapítja meg.  
 
3. felkéri a polgármestert a nyilvános értékesítés lebonyolítására. 
 

Határid ı: folyamatos 
       Felelıs: polgármester 
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TÁBLA 
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10. napirendi pont megtárgyalása 
10./ Elıterjesztés a NYÍRSÉGVÍZ Zrt-ben lévı részvénycsomag értékesítésérıl 
       Száma: 14-82/2007.  
      (írásbeli elıterjesztés alapján) 
      Elıadó: Tóth András polgármester 
 
Tóth András 
Az elızmény mindenki számára ismert, az azóta történt tárgyalásokról ismertetem az 
elıterjesztésben a testületet, az Ügyrendi Bizottság egyhangúlag elfogadta. A Pénzügyi 
Bizottság a határozat-tervezet 1., 2., 4., pontját többségi szavazattal támogatta, a 3. pontját 
nem támogatta, szavazategyenlıség volt. 
 
Nagy Sándor 
A Pénzügyi Bizottsági ülésen az volt a vita, hogy egyáltalán lehet-e ezt értékesítésre kijelölni, 
ha igen akkor milyen formában.  A 3. pont vonatkozásában -  ezt aggályosnak találtuk-, ezért 
bontottuk szét, a vagyon kihozatalt rossznak találjuk.  
 
Tóth András 
El kell gondolkodni azon, hogy a törvény változtatás elıtt áll, lehet hogy el fog veszni az 
önkormányzatnak a lehetısége arra, hogy efelett rendelkezzünk. Ez a vagyon, mindenképpen 
többre jogosít bennünket, ha nem lenne ilyen likviditási helyzetben a város, nem is a részvény 
értékesítést javasoltam volna, hanem a másik lehetıséget.  A 2. pontban javasoljuk, hogy a 
Gazdasági Társaságnak lehetısége lenne vásárlásra, ami gazdaságilag elınyös a számára. A 
630 milliós közmővagyon átkerülhetne náluk vagyonkezelésbe, megtérülés lehetne az İ 
számukra, ráadásul 8 évet javasolok.  
 
Nagy Sándor 
Egyrészt sajnálom, hogy részvénytársaság vezetıje nem került meghívásra, ennyit 
megérdemelt volna, hogy kifejtse a véleményét a testület elıtt. Gondolja meg az elıterjesztı, 
adjunk lehetıséget, hogy az Rt az érveit elmondhassa. Ugyanúgy vett vízzel fogjuk 
üzemeltetni ezt a rendszert. A másik, hogy a szennyvíztelep nem az önkormányzat 
kezelésében van, ezt meg kellene, hogy vásárolja az önkormányzat, vagy aki ezt üzemelteti. 
Ez nem mőködıképes. Nem vagyok az ellen, hogy értékesítésre kerüljön, az ellen, hogy a 
vagyon kihozzuk ellene vagyok. Lehetıséget kellene kapnia a Rt. vezetıségnek, hogy 
elmondja az indokait, hogy miért éri-, vagy nem-, meg nekünk, hogy kihozzuk a vagyont. 
 
Tóth András 
Közgyőlésen is kifejtettem, hogy a menedzsmentnek nem kifejezetten az kell, hogy legyen az 
álláspontja, mint egyes tulajdonosok álláspontja. Az hogy a tulajdonrészével valaki mit kezd, 
azt ne a menedzsment mondja meg.   
 
Budai János 
Újfehértó Város érdekeit megfelelıen képviseli a polgármester, ez az elıterjesztésben kitőnik. 
 
Nagy Sándor 
Azt is tudni kell, hogy a legutóbbi közgyőlésen téma volt a szennyvízhálózat bıvítés üteme, 
úgy tudom, hogy készült egy olyan döntés, hogy a nyíregyházi konstrukcióhoz hasonlóan a 
szennyvízhálózat építéséhez a saját erırészt a pályázatoknál a NYÍRSÉGVÍZ támogatná. Ez 
is egy plusz érv. 
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Tóth András 
A tulajdonosnak is értesülni kellett volna errıl.  A napirendi pont vitáját lezárom. Külön 
fogunk szavazni a 3. pontról. Ki az, aki a határozat-tervezet 1.,2., 4.  pontját elfogadja? 
 
A képviselı-testület a határozat-tervezet 1.,2., 4.  pontját 16 igen szavazattal, ellenszavazat 
nélkül, 1 tartózkodással elfogadta. 
 
Tóth András 
Ki az, aki a határozat-tervezet 3. pontját elfogadja? 
 
A képviselı-testület a határozat-tervezet 3. pontját 10 igen szavazattal, 5 ellenszavazattal,  2 
tartózkodással elfogadta, és az alábbi határozatot hozta: 

 
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISEL İ-TESTÜLETÉNEK 

 
67/2007. (III. 29.) számú 

 
h a t á r o z a t a 

 
NYÍRSÉGVÍZ ZRT-ben lev ı részvénycsomag értékesítésérıl 

 
A KÉPVISEL İ-TESTÜLET 
 
1., a NYÍRSÉGVÍZ Zrt-ben meglevı 359.400.000 forint névértékő részvénycsomagját 
értékesíti az alábbi feltételekkel: 
 a., csak a teljes részvénycsomag kerül értékesítésre 
 b., az értékesítési ár a névérték 110 %-a 
 c., elıvásárlási jog gyakorlására az Alapszabály 8. pontja alapján van lehetıség 
 d., részletfizetés lehetısége biztosított oly módon, hogy a késıbb esedékes részletre  
                 banki leszámitolásra alkalmas váltó kerül kibocsátásra a vevı részérıl, ez esetben a  
                 részvény vételárának meghatározásakor 7 %-os, a fizetés idıpontjáig felszámításra  
                 kerülı kamat, mint vételár növekmény felszámításra kerül  
 
2., a részvénycsomag Társaság által történı megvásárlása esetére az alábbi fizetési 
könnyítéseket, illetve  jogosítványokat  biztosít: 
 a., a vételárból 50 millió forint összeg oly módon kerülhet kiegyenlítésre, hogy az  
                értékesítı önkormányzat és intézményei által igénybevett víz- és csatorna        
                szolgáltatás ellenértéke a vételárba kompenzálással kerül beszámításra 
 b., az önkormányzat tulajdonában levı, 2004. évben megvalósult 14 758 m  
                hosszúságú, 2006. december 31-én 602.553.875 Ft könyv szerinti nettó értéken  
                 szereplı szennyvízcsatorna hálózat közmő jellegő vagyonának vagyonkezelıjeként              
                8 éves idıtartamra a NYÍRSÉGVÍZ Zrt-t jelöli ki. 
 
3., arra az esetre, ha a részvényértékesítés 2007. július 31. napjáig nem realizálódik, a 
Szindikátusi Szerzıdés 2. pontja alapján a korábban apportált teljes vagyon társaságból 
történı kivitelét kezdeményezi. 
 
4., Felhatalmazza a polgármestert az értékesítéssel kapcsolatos teendık elvégzésére, az 
értékesítési szerzıdés elıkészítésére és jóváhagyás végett a Képviselı-testület elé 
terjesztésére, illetve a vagyon kivitelével kapcsolatos teendık elvégzésére. 
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Határid ı: folyamatos, illetve 2007. július 31. 

      Felelıs:  Polgármester 
 
11. napirendi pont megtárgyalása 
11./ Elıterjesztés a háziorvosi központi ügyelet ellátásában való részvételre vonatkozó  
       szerzıdés felmondásáról 
       Száma: 14-85/2007.  
       (írásbeli elıterjesztés alapján) 
       Elıadó: Tóth András polgármester 
 
Tóth András 
Szóbeli kiegészítésem nincs az elıterjesztéshez, részletesen leírtam az ezzel kapcsolatos 
történetet.  Az Ügyrendi Bizottság egyhangúlag támogatta az elıterjesztést. Kérdés, 
észrevétel, vélemény van-e a napirendi ponttal kapcsolatban? 
 
Dr. Stéfán Katalin kollegiális orvos 
Az elıterjesztéssel kapcsolatban a kollegáim, valamint a magam részérıl nem értünk egyet. 
Azért mert az érpataki orvos, illetve az érpataki orvos mentesítése az ügyeletben való 
részvételtıl, automatikusan az újfehértói kollegák, illetve a mi terheinek növelnék meg. Az 
érpataki betegek ugyanúgy eljönnek az ügyeletre, illetve nekünk ugyanúgy ki kell menni 
Érpatakra. A másik az, hogy Makszin doktor nem vett részt azon az informális 
megbeszélésen, ami októberben történt. Nem tudhatott róla, hogy valamennyire toleránsak 
leszünk abban, hogy nem kapunk ügyeleti díjat. İ az elvégzett munkájáért kérte az 
ellenszolgáltatást. Ahogyan az történt, az némileg kifogásolható, ezt elismerem.   
 
Tóth András 
Az álláspontom az, hogy amennyiben nınek a terhei az ügyeletben lévı orvosoknak, azzal 
arányosan fognak nıni a bevételei. Érpatak kérdése, ma már ott tart, hogy mindenféle 
egyezséget fel akar mondani Újfehértóval. Lehet, hogy a központi orvosi ügyeletet is külön 
fogjuk venni. Úgy emlékszem, hogy a Makszim doktor is részt vett azon a megbeszélésen.  
Nem tartom ezt az eljárást jónak, amikor valaki zsarolóképpen lép fel.  
 
Nagy Sándor 
Az eljárást tartom rendkívül veszélyesnek. Egy jogos követelést nem kapott meg. Akkor fel 
kell mondani a szerzıdést vele? Ha ezt kifogásolni fogja, a követelésének helyt fognak adni.   
 
Tóth András 
Kötelezettségünk ebben a szerzıdéses jogviszonyban, úgy, mint korábban is lett volna az, 
hogy idıben fizessünk. Ha nem teljesítünk idıben, akkor helyt kell állni. A másik oldalon is 
van egyfajta kötelezettség, az is meg van fogalmazva, hogy neki mit kell teljesíteni. Nem 
mondhatja azt, hogy nem fogja ezt ellátni. Neki kötelezettsége az, hogy ellássa a feladatát és 
ne veszélyeztesse az ellátást Újfehértón. Ez az álláspontom. Szigorúan kötöttünk egy 
szerzıdést, e szerint járunk el. Rendes felmondás szabályait betartva kezdeményeztem. A 
vitát lezárom. Ki az, aki elfogadja a határozat-tervezetet? 
 
A képviselı-testület a határozat-tervezetet 12 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal, 3 
tartózkodással elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
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ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISEL İ-TESTÜLETÉNEK 
 

68/2007. (III. 29.) számú 
 

h a t á r o z a t a 
 

Háziorvosi központi ügyelet ellátásában való részvételre vonatkozó 
szerzıdés felmondásáról 

 
A KÉPVISEL İ-TESTÜLET 
 
A Dr. Makszin Mihály háziorvossal Háziorvosi központi ügyelet ellátásában való részvételre 
vonatkozó 2007. január 01-étıl hatályos szerzıdést – 3 hónapos felmondási határidı 
figyelembe vételével - 2007. június 30. napra felmondja. 
 
 

Határid ı: 2007. március 31. 
       Felelıs:  Polgármester 
 
12. napirendi pont megtárgyalása 
12/ Elıterjesztés az iskola-egészségügyi (3-18 éves korúak) önkormányzati kötelezı feladat  
       ellátásának vállalkozási formában történı mőködtetésérıl 
      Száma: 14-88/2007.  
       (írásbeli elıterjesztés alapján) 
       Elıadó: Tóth András polgármester 
 
Tóth András 
A gyermekorvosok kerestek meg ezzel, hogy a korábban a TB finanszírozás 50 %-át kapták 
meg mint díjat, kérték, hogy a teljes finanszírozás összegét kapják meg. Az alternatívák 
egyike ezt támogatja. Tájékoztatást kaptam, hogy ebbıl nekünk a dologi finanszírozást 
fedezni kell.  A harmadik javaslat szerint a mostani szerzıdésben foglaltak szerint maradjon 
továbbra is. A Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága  egyhangúlag támogatta.  
 
Gyermánné Szabó Katalin 
A bizottság a határozat-tervezet 2. pontjában a „B” pontját támogatta egyhangúlag, valamint 
annak megfelelıen, ahogyan most a kiosztott határozat-tervezetet megkaptuk. Az ülésen 
elhangzott, hogy az iskolafogászattal kapcsolatos feladatokat lássák el az óvodásokat is. Jó 
lenne, ha eljönne a fogorvos az óvodába is, a kicsikkel nehezebb elmenni a fogászatra. A 
nevelık tudnák irányítani így a szülıket, hogy vigyék kezelésre.  
 
Tóth András 
A vitát lezárom. Elıször a 2. pontban az alternatívák közül kell választani. Ki az, aki a 2. pont  
„A” alternatívájával egyetért? 
 
A képviselı-testület a  2. pont  „A” alternatíváját 3 igen szavazattal, 10 ellenszavazattal,  4 
tartózkodással nem fogadata el.  
 
Tóth András 
Ki az, aki a 2. pont  „B” alternatívájával egyetért? 
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A képviselı-testület a  2. pont  „B” alternatíváját 17 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül egyhangúlag elfogadta.  
 
Tóth András 
Ki az, aki az elfogadott alternatívával együtt elfogadja a határozat-tervezetet? 
 
A képviselı-testület a határozat-tervezetet 16 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül elfogadta, - 1 nem szavazással (Tóth András nem szavazott) - , és az alábbi határozatot 
hozta: 

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISEL İ-TESTÜLETÉNEK 
 

69/2007. (III. 29.) számú 
 

h a t á r o z a t a 
 

Az iskola-egészségügyi (3-18 éves korúak) önkormányzati kötelezı feladat ellátásának 
vállalkozás formában történı mőködtetésérıl 

 
A KÉPVISEL İ-TESTÜLET 
 
az iskola egészségügyi (3-18 éves korúak ellátása) ellátási kötelezettséggel járó feladatát 
vállalkozási formában, megbízási szerzıdés ellenében e határozat szerinti feltételekkel 
kívánja biztosítani.  
 

1. 2007. január 01-tıl határozatlan idıtartamra ifjúságvédelmi, óvodai és iskolai 
egészségügyi feladatokat a módosított 26/1997. (IX. 3.) NM rendelet alapján az abban 
leírtakra tekintettel,  

� „LURKÓ MEDICINA” Gyógyító és Szolgáltató Bt. (Dr. Both Attila) 
� ART-SANO KFT. (Dr. Venyige Gabriella) 
� SUNSHINE MED. Egészségügyi Szolgáltató Bt. (Dr. Kiss Magdolna) 

 
             vállalkozásokkal kívánja megbízási szerzıdések keretében ellátatni.  
 

2. a vállalkozások az 1. pontban meghatározott tevékenység  ellátásáért: 
 
az Egészségbiztosítási Pénztár által fizetett összeg 100 %-át kapják díjazásként, ellátandó 
gyermeklétszám arányában, azzal a feltétellel, hogy az 1. pontban meghatározott 
tevékenység ellátásán kívül kötelesek a mőködéshez szükséges kiadásokat is ezen 
díjazásból finanszírozni.  
 
3. felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerzıdések aláírására.  

 
Határid ı: folyamatos 

       Felelıs: polgármester 
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S Z E R Z İ D É S   
 

iskola egészségügyi orvosi teendık ellátására 
 
mely létrejött egyrészrıl Újfehértó Város Önkormányzata (képviseletében Tóth András 
polgármester) Újfehértó, Szent István u. 10. mint megbízó (továbbiakban megbízó), 
másrészrıl ……………………………………………. ……………………….. tagja (anyja 
neve: ………………….  születési helye ideje: ……………………………… Orvosok 
Országos Nyilvántartási száma: ……… lakcím ……………………………  sz.) mint 
megbízott (továbbiakban megbízott) között az alulírott napon és helyen az alábbi 
feltételekkel: 
 
1./ Szerzıdı felek megállapodnak abban, hogy Dr. …………………………… gyermekorvos az 
alábbi önkormányzati intézményekben iskola egészségügyi orvosi teendıket lát el. 
 
 Intézmény 
 Intézmény 
 Intézmény 
 Intézmény 
 
az alábbi szempontok szerint: 
 

 a.) A fenti oktatási intézményekben a házi gyermekorvos az iskola egészségügyi  

orvosi 

                  teendıket védını közremőködésével végzi az általános iskolában, a 

középiskolában és az 

                  óvodában kialakított orvosi szobában. 

      A védını az önkormányzat alkalmazásában áll. 

 

 b.) A fenti iskola egészségügyi tevékenység során a  házi gyermekorvos fıbb feladatai: 

 

- Az intézmény vezetıivel egyeztet és szakmai javaslatával segíti az intézmény 

vezetıjét. 

- Elvégzi az iskolások korhoz kötött kötelezı védıoltását. 

- Elvégzi a fertızı betegekkel kapcsolatos teendıket, a szükséges környezet oltásokat. 

- Gondozásjellegő ellátásban részesíti az arra rászoruló gyermekeket, intézi  

             kivizsgálásukat. 

- Elızetes beütemezés alapján évente legalább kétszer, részletes szőrıvizsgálatot végez  

              minden érintett gyereknél. 

- Rendszeresen részt vesz az egészségnevelésben - egészségügyi nevelı, tájékoztató  

             elıadásokat tart - ezen belül különös gondot fordít a drog megelılegezésére. 

- Tanácsot ad a pályára irányításban, e téren az osztályfınökkel tartja a kapcsolatot. 

- Áthelyezı bizottság elé irányítja a szükségesség felmerülése esetén a gyermekeket. 

- Elvégzi a beiskolázási, iskolaérettségi vizsgálatokat. 
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- Gondoskodik a törzslapok vezetésérıl. 

- Elvégzi a nyári táborozások elıtti vizsgálatokat. 

- Elvégzi mindazon feladatokat, amelyeket módszertani útmutatók, jogszabályok, 

utasítások 

             az iskolát ellátó orvos feladatkörébe utalnak.  

 
 c.) Átlagosan, legalább heti 5 órát tölt az általa ellátott gyermekintézményben, a  
                 védınıvel egyeztetett saját maga által megszabott ütemezés szerint, s évenként  
                 tájékoztatja az  önkormányzatot saját munkájáról. 
 
 d.) A fenti tevékenység ellátásáért a megbízottat megilleti a MEP –el megkötött  
                 finanszírozási szerzıdésben szereplı, az iskola egészségügy finanszírozására  
                 havonta utalásra kerülı havi normatív díj és gyermeklétszám figyelembe vételével  
                 megállapított összeg. 
 
 e.) Jelen szerzıdés megkötése a vállalkozói szerzıdés megkötésének feltétele. 
 
 f.) Jelen szerzıdés 2007. január 01. napjától határozatlan ideig érvényes. A korábbi  
                idıszakban ebben a tárgyban megkötött szerzıdések jelen szerzıdés hatályba  
                lépésének napjával  
                érvényüket vesztik.  
 
 
Újfehértó, 2007. március hó …….. 
            
            
 …………………………     ………………………..
  
                      megbízott                                  megbízó 
 
Szabóné Belme Ildikó elhagyta az üléstermet, így a képviselı-testület létszáma 16 fıre 
változott.  
 
13. napirendi pont megtárgyalása 
13/ Elıterjesztés az óvodai és általános iskola mőködési körzeteinek meghatározásáról  
       Száma: 14-83/2007.  
       (írásbeli elıterjesztés alapján) 
       Elıadó: Juhász Istvánné alpolgármester 
 
Juhász Istvánné 
Az új határozat-tervezetet vegyék figyelembe, a bizottsági ülésen felvetıdött, hogy az 
utcajegyzékeken pontosítani kellett.  
 
Tóth András 
A Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága egyhangúlag támogatta. Kérdés, észrevétel, vélemény 
van-e az elıterjesztéssel kapcsolatban? Ki az, aki a határozat-tervezetet elfogadja? 
  
A képviselı-testület a határozat-tervezetet 16 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül egyhangúlag elfogadta és az alábbi határozatot hozta:  
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ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISEL İ-TESTÜLETÉNEK 

 
70/2007. (III. 29.) számú 

 
h a t á r o z a t a 

 
az óvoda és általános iskola mőködési körzeteinek megállapításáról 

 
A KÉPVISEL İ-TESTÜLET 
 
 fenntartásában mőködı Általános, Mővészeti Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat mőködési 
körzetét az alábbiak szerint határozza meg: 
 
 
1./ Erkel Ferenc Általános Iskolai  tagintézmény  mőködési körzete: 
 
- Ady Endre utca  - Kossuth Lajos utca 
- Árvácska utca  - Levente utca   
- Bajcsy-Zsilinszky utca  - Liliom utca 
- Bartók Béla utca  - Madách Imre utca 
- Bem apó utca - Margaréta utca 
- Béke tér - Mártírok utca 
- Obsitos utca - İz utca 
- Böszörményi út eleje az Alkotmány utcáig  - Petıfi Sándor utca 
- Budai Nagy Antal utca - Puskin utca 
- Deák Ferenc utca - Rákóczi Ferenc utca 
- Debreceni út 102-ig - Rozmaring utca 
- Dohány utca  - Szarvas utca 
- Dózsa György utca  - Síp utca 
- Egészségház utca  - Sólyom utca 
- Eötvös József utca  - Szegfő utca 
- Esze Tamás utca  - Szent István út páratlan oldala a Tímár utcáig 
- Fecske utca                                          - Szent István út páratlan oldala a Damjanich  utcáig 
- Széchenyi u. eleje Garibaldi utcáig  - Vadastag 
- Fı tér   - Szikes utca  
- Hársfa utca  - Tábornok út 
- Homok út  - Táncsics Mihály utca 
- Katona József utca  - Tokaji utca 
- Kisrétkör - Tolsztoj utca 
- Kodály Zoltán utca                                                           - Széchenyi út eleje Garibaldi utcáig 
- Farkasnyári - Hunyadi utca  
- Óvoda utca - Part utca   -  
-. Pipacs utca  - Vasvári P. utca 
 
 
2./ Vasvári Pál Általános Iskolai Tagintézmény mőködési körzet: 
 
- Akácfa utca  - Lehel utca 
- Alma utca  - Lujza utca 
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- Arany János utca  - Mária utca 
- Attila utca  - Márvány utca 
- Bercsényi utca  - Mókus utca 
- Bocskai utca  - Móricz Zsigmond utca 
- Damjanich utca - Németh László utca 
- Epreskert utca  - Nyíl utca 
- Gábor Áron utca  - Nyíregyházi utca 
- Gárdonyi Géza utca  - Nyírfa utca 
- Gyár utca  - Széchenyi utca vége a Garibaldi utcától 
- Gyöngyvirág utca  -            Szent István út páros oldal  a Tímár utcától a Nyíregyházi    
- Garibaldi utca                                                                                          utcáig 
- Hóvirág utca  - Szövı utca 
- Ibolya utca  - Ifjúság utca 
- Jókai Mór utca             - Váci Mihály utca  
- Kereszt utca  - Vasút utca 
- Kökény utca  - Vörösmarty utca 
-.Kürt utca  Éva utca 
- Szılı utca                - Tímár utca   
    
 
3./ Mályváskerti Általános IskolaiTagintézmény mőködési körzet: 
 
- Alkotmány utca - Pacsirta utca 
- Árpád utca - Radnóti Miklós utca 
- Balkányi utca - Rezeda utca 
- Böszörményi út vége az Alkotmány utcától - Rigó utca 
- Csillag utca - Rózsa utca 
- Debreceni út 103-tól - Százados utca 
- Galamb utca - Ereszvény-tanya 
- Görgey utca - Tó utca 
- Határ utca - Toldi utca 
- Honvéd utca - Trombitás utca  
- Tüzér utca                                                                         - Munkás utca 
- József Attila utca - Víz utca 
- Kölcsey utca - Zrínyi Ilona utca 
 
A Képviselı-testület a fenntartásában mőködı Lengyel Laura óvoda mőködési körzetét az 
alábbiak szerint határozza meg: 
 
1.Lengyel Laura Központi Óvoda 
 
- Ady Endre utca  - Kossuth Lajos utca vége Deák F.  
     u.-tól 
- Árvácska utca  - Levente utca   
- Liliom utca        - Tokaji út 
- Bem apó ut - Sólyom utca   
- Obsitos utca       - Rozmaring utca 
- Bajcsy- Zsilinszky E. út ,a Deák Ferenc utcától - İz utca 
- Hársfa utca  - Tábornok út 
- Homok út - Dohány utca     
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-. Szegfő utca  -.Farkasnyári utca   
-. Vadastag  - Fecske utca 
- Esze Tamás utca       - Szarvas utca 
- Hunyadi utca      - Tolsztoj utca   
  
 
2 „Aranykapu”óvoda Tagintézmény  mőködési körzete: 
 
- Kossuth Lajos utca eleje a Deák F. u-ig - Kisrétkör 
- Bajcsy-Zsilinszky utca  eleje a Deák F. u-ig - Kodály Zoltán utca 
- Bartók Béla utca  - Madách Imre utca 
- Mártírok utca - Béke tér  
- Böszörményi út eleje 102-ig - Petıfi Sándor utca 
- Budai Nagy Antal utca   - Pipacs utca 
- Táncsics Mihály utca  - Puskin utca 
- Deák Ferenc utca - Rákóczi Ferenc utca 
- Debreceni út eleje 102-ig  
- Katona József utca - Szılı utca  
- Vasvári Pál utca - Part utca 
- Dózsa György utca - Egészségház utca   
- Fı tér - Széchenyi u 100-ig 
- Eötvös József utca  - Százados utca 
- Szent István 100-ig             - Óvoda utca 
- Margaréta utca   - Szikes utca     
- Síp utca  
 
3.Napsugár Óvoda Tagintézmény mőködési körzet: 
 
- Akácfa utca  - Lehel utca 
- Alma utca  - Lujza utca 
- Arany János utca  - Mária utca 
- Attila utca  - Márvány utca 
- Bercsényi utca  - Mókus utca 
- Bocskai utca  - Móricz Zsigmond utca 
- Damjanich utca  - Tímár utca 
- Kürt utca  - Németh László utca 
- Epreskert utca  - Nyíl utca 
- Gábor Áron utca  - Nyíregyházi utca 
- Gárdonyi Géza utca  - Nyírfa utca 
- Gyár utca                                - Széchenyi utca 101-tıl 
- Gyöngyvirág utca                                - Szent István út 101-tıl 
- Hóvirág utca  - Szövı utca 
- Ibolya utca  - Ifjúság utca 
- Jókai Mór utca              - Váci Mihály utca  
- Kereszt utca  - Vasút utca 
- Kökény utca  - Vörösmarty utca  
- Éva utca               - Garibaldi utca 
 
 
4. Mályváskerti Óvoda Tagintézmény mőködési körzet: 
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- Alkotmány utca - Pacsirta utca 
- Árpád utca - Radnóti Miklós utca 
- Balkányi utca - Rezeda utca 
- Böszörményi út103-tıl - Rigó utca 
- Csillag utca - Rózsa utca 
- Debreceni út103-tól - Görgey utca 
- Galamb utca - Tó utca 
- Határ utca - Toldi utca 
- Honvéd utca - Trombitás utca   
- József Attila utca - Víz utca 
- Kölcsey utca - Zrínyi Ilona utca 
- Munkás utca                                                                     - Ereszvény-tanya 
- Táncsics-tag                                                                      - Tüzér utca 

 
 

                                                           Határidı: 2007. április 16. és 2007. szeptember 01. 
     Felelıs: alpolgármester, intézményvezetık 
 
14. napirendi pont megtárgyalása 
14/ Elıterjesztés az Inform Média Kft. ajánlatáról 
       Száma: 14-87/2007.  
       (írásbeli elıterjesztés alapján) 
       Elıadó: Tóth András polgármester 
 
Tóth András 
Az Ügyrendi Bizottság egyhangúlag támogatta, a Pénzügyi Bizottság többségi szavazattal 
támogatta az elıterjesztést. Kérdés, vélemény van-e? Kiegészítésként annyit, hogy  az R-port 
Kft tulajdonosa megkeresett, ezt a megkeresést eljuttattuk a képviselı-testületnek. Vélemény 
van-e?  
 
Ricska Zsolt  
Javasolom, hogy külön szavazzunk a 3. pontról, ha többséget kap, akkor a következı pont az 
legyen, hogy egy új eljárást hirdessünk ki, és annak alapján válasszuk ki az új vállalkozót. 
Azért, mert azt látom, hogy úgy akarjuk megbízni az Inform Média Kft-t, hogy nincs 
közbeszerzési eljárás. Ebben az esetben az lenne a megnyugtató, hogy az R-port is meg kapná 
ezt a lehetıséget.   
 
Tóth András 
Ez a javaslat arról szól, hogy van egy ajánlat, ami a tartalmában más, mint a korábbi. Jelenleg 
a mővelıdési központ végzi az elıkészítı munkát, és minden egyéb munkára van egy 
vállalkozó. Ez attól más, hogy elvégzi a szerkesztést is, tartalmában a nyomdai és tördelési 
munka is más, illetve plusz megjelenési lehetıséget biztosítana az Inform Média 
kiadványaiban. Azt mondom, hogy ha a testület ezt az ajánlatot elfogadja, akkor mondja fel az 
R-port-tal a szerzıdést. Egy 60 napos próbaidı van meghatározva, ezzel el lehet érni, hogy a 
közbeszerzési értékhatárt ne érjük el ebben az esetben és nem kell a közbeszerzést meglépni.   
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Ricska Zsolt 
Meg kellene adni másnak is a lehetıséget, hogy egy ilyen kiterjedt feladatkörrel 
megmérettesse magát. A sorrend más kellene, hogy legyen, el kellene dönteni elıször, hogy 
fel akarja-e a képviselı-testület az R-port-tal a szerzıdést bontani.  
 
Tóth András 
Volt egy jogvita, melyet az elıterjesztésben rögzítettem, a vita az volt, hogy a kiírásban 
nyilatkozatokat kértünk, az ellenérdekő fél arra hivatkozott, hogy ez nem biztos, hogy fedi a 
valóságot. Elfogadtuk, hogy ezt nem vizsgálhatjuk, és gyıztest hirdettünk. Közben 
pontosítódott az Inform Média ajánlata, ráadásul megjelent két száma, amely 
megalapozottabbá teszi azt a feltevést, hogy nem biztos, hogy a nyilatkozatok megfeleltek. A 
döntı érvem az az, hogy tartalmában más ez az ajánlat, a képviselı-testület döntse el, hogy 
akarja e ezt. Ha igen, akkor az automatikusan a másikat fel kell bontani. Nem akarom 
minısíteni, csak tényszerő dolgokat írtam le az elıterjesztésben.   
 
Nagy Sándor 
Inkorrektnek tartom az eljárást. Amikor a könyvtár és a múzeum összevonása volt, akkor 
kértek két létszámot azért, hogy az lesz a sajtófelelıs, aki szerkeszti az újságot. 
Megfogalmazódott bennem, hogy akkor az adott területnek nagy a létszám, és a képtelenek 
olyan színvonalon biztosítani az újságot, hogy az megjelentethetı legyen? Akkor mi szükség 
van arra, hogy ott emberek ebben a formában foglalkozzanak? Meggyızıdésem, ha az Inform 
Média készítené ezt a dolgot, akkor is ugyanúgy, ugyanazokkal az emberekkel készíttetnék el 
az anyagot, legfeljebb stilisztikai, tördelési feladatokat készítenének. A másik, hogy amit 
becsatolt az elıterjesztı, az a FIDESZ levelezırendszerén keresztül jelenik meg. Akkor 
milyen formában folytatja a polgármester Úr a dolgait. Odaérkezett március 20-án az anyag. 
Inkorrekt volt ez, hiszen január 30-án már a kezében volt az Inform Média ajánlata, ennek 
ellenére a két pályázó végigvitte az eljárást, holott tisztában volt, hogy İ nem akarja hosszabb 
távon folytatni ezt az újságkiadást ebbıl a szempontból. Ez egy tudatos, klasszikus kikerülése 
a közbeszerzésnek. Ezt a tevékenységet nem félévre szeretné végeztetni a város. A 
közbeszerzési törvény idevonatkozó részét ha ideveszik, akkor ez ennek a tudatos 
megkerülése.  
 
Tóth András  
A magán e-mailjeimet a világ bármely pontjáról tudom olvasni, kérek technikai segítséget, 
hogy a polgármester e-mailemet is tudjam bárhonnan olvasni, ne kelljen bejönni a hivatalba. 
Fıleg a jogi bizonytalansága miatt megtehettük volna azt korábban, hogy akkor nem jelölünk 
ki gyıztest. A közbeszerzésben hogyan fogalmazták volna meg most ezeket, ami most ebben 
van.  A mostani feladatát a könyvtár nem hogy nem tudja betölteni, de majdhogynem 
betördeli, mindent a helyére.  
 
Ricska Zsolt visszavonta a javaslatát.  
 
Tóth András 
A napirendi pont vitáját lezárom. Ki az, aki elfogadja a határozat-tervezetet? 
 
A képviselı-testület a határozat-tervezetet 11 igen szavazattal, 4 ellenszavazattal, 1 
tartózkodással elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
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ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISEL İ-TESTÜLETÉNEK 
 

71/2007. (III. 29.) számú 
 

h a t á r o z a t a 
 

Inform Média Kft ajánlatáról 
 
A KÉPVISEL İ-TESTÜLET 
 
1., Az Inform Média Kft-nek a Fehértói Újság szerkesztésére, nyomdai munkálataira, 
terjesztésére vonatkozó ajánlatát elfogadja, ezen munkálatok elvégzésével 2007. július 01-
december 31. közötti idıszakra az ajánlattevıt megbízza. 
 
2., felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerzıdés elıkészítésére és elfogadás végett 
történı elıterjesztésére. 
 
3., az R-Port Informatika Kft-vel helyi idıszaki önkormányzati lap nyomtatott kiadásának 
elıkészítésére, nyomdai elıállítására, valamint terjesztésére vonatkozó megbízási szerzıdést – 
figyelemmel a 3 hónapos felmondási idıre is – 2007. június 30. napra felmondja. 
 
4., felhatalmazza a polgármestert a szerzıdés felmondásával kapcsolatos teendık megtételére. 
 

Határid ı: 2007. március 31., illetve   
                   folyamatos 

       Felelıs:     Polgármester 
 
15. napirendi pont megtárgyalása 
15/ Beszámoló az Újfehértó Mályváskert Polgárır Egyesület, valamint az Újfehértó Város 
       Polgárır Egyesülete 2006. évi tevékenységérıl 
       Száma: 14-70/2007.  
       (írásbeli elıterjesztés alapján) 
       Elıadó: Puskás László alpolgármester 
 
Puskás László 
Szóbeli kiegészítésem nincs.  
 
Tóth András 
Az Ügyrendi Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolta a beszámolót. Kérdés, észrevétel, 
vélemény van-e? Ki az, aki a beszámolót elfogadja? 
 
A képviselı-testület a határozat-tervezetet 16 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül egyhangúlag elfogadta és az alábbi határozatot hozta:  
 

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISEL İ-TESTÜLETÉNEK 
 

72/2007. (III. 29.) számú 
 

h a t á r o z a t a 
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az Újfehértó Mályváskert Polgárır Egyesület, valamint az Újfehértó Város Polgárır 

Egyesülete 2006. évi tevékenységérıl szóló beszámoló elfogadásáról 
 

A KÉPVISEL İ-TESTÜLET  
 
az Újfehértó Mályváskert Polgárır Egyesület, valamint az Újfehértó Város Polgárır 
Egyesülete 2006. évi tevékenységérıl szóló beszámolót a melléklet szerint elfogadja. 

 
        Határid ı: azonnal 

                                         Felelıs: Puskás László alpolgármester 
 
 
16. napirendi pont megtárgyalása 
16./ Beszámoló az Újfehértó, Vasvári Pál u. 1. szám alatti társasház mőködésérıl, az alapítói  
       jogok gyakorlásáról  különös tekintettel a Szervezeti és Mőködési Szabályzatra és  
       Alapító Okiratra  
       Száma: 14-90/2007.  
       (írásbeli elıterjesztés alapján) 
       Elıadó: Kovács Sándor alpolgármester 
 
Tóth András 
Az Ügyrendi és a Pénzügyi Bizottságok tárgyalták, egyhangú szavazattal javasolják 
elfogadásra a beszámolót. Kérdés, észrevétel van-e a napirendi ponttal kapcsolatban? 
 
Gyermánné Szabó Katalin 
A lakók magasnak tartják a költségeket, ezt az ott lakók vetették fel a lakógyőlésen.   
 
Elek László elhagyta az üléstermet, így a képviselı-testület létszáma 15 fıre változott.  
 
Tóth András 
Egyetértek, hogy könnyíteni kellene, de ez költségalapú lakás, más visszacsatolással, a 
támogatási rendszerünkkel lehetne talán ezt megoldani. A szociális rendeletünk 
felülvizsgálatánál ezzel fogunk foglalkozni, erre visszatérünk. Ki az, aki elfogadja a 
beszámolót?  
 
A képviselı-testület a határozat-tervezetet 15 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül egyhangúlag elfogadta és az alábbi határozatot hozta:  

 
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISEL İ-TESTÜLETÉNEK 

 
73/2007. (III. 29.) számú 

 
h a t á r o z a t a 

 
a 4244 Újfehértó,  Vasvári Pál út 1. szám alatti társasház mőködésérıl, az alapítói jogok 

gyakorlásáról szóló beszámoló elfogadásáról  
 
 
A KÉPVISEL İ-TESTÜLET 
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a 4244 Újfehértó,  Vasvári Pál út 1. szám alatti társasház mőködésérıl, az alapítói jogok 
gyakorlásáról szóló beszámolót elfogadja.   
 
 

        Határid ı: azonnal 
                                         Felelıs: Kovács Sándor alpolgármester 

 
17. napirendi pont megtárgyalása 
17./ Elıterjesztés Újfehértó Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervérıl  
       szóló 8/2005. (IV. 13.) VKT rendeletben szabályozott zöldövezetek kialakításának  
       lehetıségérıl 
       Száma: 14-77/2007.  
       (írásbeli elıterjesztés alapján) 
       Elıadó: Kovács Sándor alpolgármester 
 
Tóth András 
Az elıterjesztınek szóbeli kiegészítése nincs. A Pénzügyi Bizottság egyhangúlag támogatta a 
tájékoztatót. Kérdés van-e? 
 
Gyermánné Szabó Katalin 
A hétkeresztút környékén a háromszög alakú sziget zöldövezetté nyilvánítása lehetséges-e? 
Ezt a tulajdonosok el is adnák, 1370 m2 ez nem kerülne sokba, az italbolt, vagy büfé épülete  
is lebontható lenne. Ez megvalósítható lenne e? 
 
Tóth András  
Ha megfogalmazzák a javaslatot a tulajdonosok, akkor annak alapján tudnánk lépni.  
 
Gyermánné Szabó Katalin 
Kis terület ez. Meg fogom kérdezni a tulajdonosokat. 
 
Tóth András  
A napirendi pont vitáját lezárom. Ki az, aki tudomásul veszi a tájékoztatót? 
 
A képviselı-testület a tájékozatót 15 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
egyhangúlag tudomásul vette.  
 
Elek László visszaérkezett az ülésterembe, így a képviselı-testület létszáma 16 fıre változott.  
 
18. napirendi pont megtárgyalása 
18./ Elıterjesztés Országos Labdarúgópálya Létesítési Program (OLLÉ) keretében mőfüves   
       labdarúgó pályák létesítésére, megtervezésére és megvalósítására közbeszerzési eljárás  
       kiírására és lebonyolítására 
       Száma: 14-93/2007.  
       (írásbeli elıterjesztés alapján) 
       Elıadó: Tóth András polgármester 
 
Tóth András 
Érkezett egy megkeresés az OLLÉ Program Irodától, amely arról szól, hogy tájékoztat 
bennünket, hogy közel 400 önkormányzat jelentkezett már, közbeszerzési eljárást kell 
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lefolytatni ennek keretében, elsı körben ki kell választani azokat a szervezeteket, akikkel 
majd megvalósításra kerül ez a labdarúgó létesítmény. Az elsı szakaszban egyfajta testületet 
kell létrehozni. A kiválasztás után, minden önkormányzatnak saját közbeszerzési eljárás 
keretében kell eljárni. Ennek megfelelıen készítettük el a javaslatot. Kérem, hogy a testület 
hatalmazzon fel, illetve akadályoztatásom esetén Kovács Sándor alpolgármester, hogy a 
folyamatban részt vegyünk. Ezt bizottság nem tárgyalta. Kérdés, észrevétel, vélemény van-e? 
Ki az, aki elfogadja a határozati javaslatot? 
 
A képviselı-testület a határozati javaslatot 16 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül egyhangúlag elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

 
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISEL İ-TESTÜLETÉNEK 

 
74/2007. (III. 29.) számú 

 
h a t á r o z a t a 

 
„Országos Labdarúgópálya Létesítési Program (OLLÉ) keretében mőfüves labdarúgó 
pályák létesítésére, megtervezésére és megvalósítására közbeszerzési eljárás kiírása és 

lebonyolítása 
 
A KÉPVISEL İ-TESTÜLET 
 

1. jóváhagyja, hogy Újfehértó Város Önkormányzata, mint ajánlatkérı a Magyar 
Köztársaság területén lévı más önkormányzatokkal együtt az „Országos 
Labdarúgópálya Létesítési Program (OLLÉ) keretében mőfüves labdarúgó pályák 
létesítésére, megtervezésére és megvalósítására” keretmegállapodásos közbeszerzési 
eljárást folytasson le.  

 
2. a nevezett közbeszerzési eljárással kapcsolatos valamennyi döntési hatáskörét a 

polgármesterre, akadályoztatása esetére Kovács Sándor alpolgármesterre ruházza át.  
 

 
3. felhatalmazza a polgármestert (alpolgármestert), hogy a nevezett közbeszerzési eljárás 

során az önkormányzat képviseletét ellássa, a közbeszerzési eljáráshoz szükséges 
döntésekben részt vegyen. A polgármester (alpolgármester) hatásköre kiterjed a 
közbeszerzési eljárással érintett összes többi önkormányzattal kötendı, a 
közbeszerzési eljárás lebonyolítását szabályozó megállapodás kidolgozására és 
elfogadására, valamint a közbeszerzési szabályzat elfogadására. 

 
Határidı: azonnal 
Felelıs: polgármester 
 

19. napirendi pont megtárgyalása 
19./  Közérdekő bejelentések, kérdések és interpellációk 
 
Tóth András 
A napirendi pont keretében kíván-e valaki szólni? 
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Ricska Zsolt 
Ki a felelıse a városi honlapnak? Ki az, aki frissíti, gondozza? Sokan megkerestek azzal, 
hogy kevés új információ jelenik meg a honlapon. 
 
Tóth András 
Van gazdája, kötöttünk egy megállapodást, hogy díjazás nélkül egy vállalkozás karbantartja, 
valójában két honlap fog üzemelni, jelentıs mértékben Suhaj képviselı Úr dolgozik a 
honlapon. Gyakorlatilag a város honlapja meg fog ajánlani két linket, az egyik a hivatalos 
honlapra vezet rá új arculattal, ez csak napok kérdése, hogy rá lehet lépni. A másik egy üzleti 
információs vonalra vezet, itt  lehetıség lesz bizonyos kódokat igényelni, erre be lehet majd 
jelentkezni kívülállóknak is. Itt tartunk most, bonyodalmat okozott a dolgok jogi átadása, az 
M-SZIONET-tel van egy megállapodás, most még ez nem elérhetı a kívülállók számára. De 
már az arculatát láttuk sokan, lényeges elırelépés az elıbbihez képest.  
 
Nagy Sándor 
Ki ez a FATIMEX EURÓ Kft? Másrészt tudatos volt-ez  kérdıív osztás, akik megkapták és 
tılük kérték vissza ezeket a kérdéseket? 
 
Tóth András 
A kistérségi elnök Úr egyfajta tájékoztatón vett részt, ott biztatták, hogy ezt a programot el 
kell készíteni. A tájékozató végén keresték İket, hogy  ajánlkoznak ilyen cégek. A Többcélú 
Kistérségi szerzıdött ezzel a céggel, az eredeti ajánlati ár 20 %-áért szerzıdött ezzel a céggel. 
Feltérképezést végeznek, kérték, hogy minél szélesebb körben juttassák el ezeket a kérdéseket 
a város lakosságához. Javasolták, hogy civilszervezetek, intézményeken keresztül keresték  
meg az embereket. Kértük, hogy lehetıség szerint szubjektív vélemények tükrözıdjenek a 
válaszokban. Ez olyan anyag elıkészítı munkájáról szól, hogy ezt a  gazdasági programot 
meg lehessen fogalmazni és ezzel jó eséllyel lehessen abból a bizonyos 120 milliárdból 
részesülni. Errıl szól.  
 
Tóth János 
Tavasszal elkezdıdött a lakossági önerıs útalapok elkészítése, lehetne-e kérni, hogy a 
Radnóti, Honvéd útnál, és a város más részein egy gréderrel még egyszer végigmennének, 
hiszen az esı után kikátyúsodtak ezek az utak.  
 
Gyermánné Szabó Katalin 
A bizottsági ülésen is megfogalmaztuk, hogy az orvosok a rendelési idejüket jó lenne, ha 
betartanák. A másik, hogy ha egy beteg átmegy az egyik orvostól a másikhoz, akkor az 
adatokat adja át az orvos. Ez a betegeket hátrányosan érinti.  
 
Tóth András 
Egy jelzéssel fogunk élni feléjük. 
 
Nagy Sándor 
Egy dologra hívnám fel a figyelmet, a közcélú és a közhasznú munkások vezénylésével 
kapcsolatosan jobban figyeljünk, jelzések érkeztek ezzel kapcsolatban. 
 
Tóth András 
Alpolgármester urat kérem, hogy ezt vizsgálja meg. 
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Kovács Sándor 
Az Országos Közútkezelı KHT, Április 21-én a Föld Napján, országos szemétgyőjtési akciót 
szervez, az intézmények vezetıi megkapták az ezzel kapcsolatos információkat. Kérem, hogy 
a saját körzetükben a képviselık, valamint a város lakossága a propagandát támogassák.  
 
Tóth András 
Tájékoztatom Önöket, hogy megnyíltak egyes pályázati források, ezért április 12-ére 
rendkívüli testületi ülés összehívását kezdeményezem.  
 
Mivel egyéb kérdés, észrevétel nem hangzott el, Tóth András polgármester a nyilvános ülést 
18 óra 53 perckor bezárta.  
 
 
 

K. m. f.  
 
 
 
 

Tóth András             Dr. Mátyás B. Szabolcs 
Polgármester               j e g y z ı 
 


