
 

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS 
POLGÁRMESTERI HIVATALA 
4244 Újfehértó, Szent István út 10. 
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Web: www.ujfeherto.hu 
 

Száma:13-…/2007. 
J E G Y Z Õ K Ö N Y V  

 
Készült: ÚjfehértóVáros Képviselı-testületének 2007. április 12-én (csütörtök) a 
Városüzemeltetési Kht. tanácskozótermében megtartott rendkívüli n y i l v á n o s  
ü l é s é r õ l.   
 
Jelen voltak: Tóth András polgármester, Banka Attila, Buczkó Ágnes, Budai János, Elek  
                       László, Juhász Istvánné, Kovács Sándor, Molnárné Mészáros Ágnes, 
                       Nagy József, Nagy Sándor, Puhola Józsefné, Puskás László,  
                       Suhaj István, Szilágyi Antalné, Tóth János képviselık 
 
Tanácskozási joggal jelen voltak: dr. Mátyás B. Szabolcs jegyzı 
 
A Polgármesteri Hivatal részérıl jelen van: Bodnárné Nyíri Andrea 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 napirendhez szóbeli kiegészítésem nincs. Ezzel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel? Ki 
az, aki elfogadja a napirendet: 
 
A képviselı-testület 16 igenszavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag 
elfogadta az alábbi napirendet állapította meg: 

 
N a p i r e n d  

 
1./ Elıterjesztés az Önkormányzat 2007. évi költségvetésérıl és végrehajtásának szabályairól  
     szóló 8/2007. (II. 23.) rendelet módosítására 
     Száma: 14-102/2007.  
     (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
     Elıadó: Tóth András polgármester 
 
2./ Elıterjesztés „Újfehértó Bartók B. út burkolat felújítása” címő pályázat benyújtásáról 
     Száma: 14-96/2007.  
     (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
     Elıadó: Tóth András polgármester 
 
3./ Elıterjesztés „Újfehértó Mártírok út burkolat felújítása” címő pályázat benyújtásáról 
     Száma: 14-95/2007.  
     (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
     Elıadó: Tóth András polgármester 
 



4./ Elıterjesztés „Újfehértó Petıfi u. 269. hrsz- alatti Egészségügyi Centrum” címő pályázat  
     benyújtásáról 
     Száma: 14-100/2007.  
     (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
     Elıadó: Tóth András polgármester 
 
5./ Elıterjesztés „Személygépjármő beszerzés a tanyagondnoki szolgálat számára” címő  
     pályázat benyújtásáról 
     Száma: 14-97/2007.  
     (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
     Elıadó: Tóth András polgármester 
 
6./ Elıterjesztés „A községi és városi könyvtárak állománygyarapítási összegének  
     támogatására ” címő pályázatok benyújtására 
     Száma: 14-99/2007.  
     (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
     Elıadó: Tóth András polgármester 
 
7./ Elıterjesztés „Zajti Ferenc Helytörténeti Győjtemény, Mővelıdési Központ és Könyvtár  
     külsı felújítása és az ételbár átalakítása kamara teremmé” címő pályázat benyújtásáról 
     Száma: 14-98/2007.  
     (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
     Elıadó: Tóth András polgármester 
 
8. / Elıterjesztés „Zajti Ferenc Helytörténeti Győjtemény, Mővelıdési Központ és Könyvtár  
     Színháztermének felújítása székcserével” címő pályázatok benyújtására 
     Száma: 14-101/2007.  
     (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
     Elıadó: Tóth András polgármester 
 
1. napirendi pont megtárgyalása 
1./ Elıterjesztés az Önkormányzat 2007. évi költségvetésérıl és végrehajtásának szabályairól  
     szóló 8/2007. (II. 23.) rendelet módosítására 
     Száma: 14-102/2007.  
     (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
     Elıadó: Tóth András polgármester 
 
Tóth András 
A könyvvizsgálói véleményt megkapták kiosztással. Kiosztással szintén megkapták az új  
rendelet-tervezetet. A kipontozott helyekre a Mártírok út felújítására 1.167.000.-Ft, Bartók 
Béla út felújítására 2.821.000.-Ft, egyéb fejlesztési forrás 16.514.000.-Ft kerül 
meghatározásra. A rendeletmódosítást az tette indokolttá, hogy pályázatok benyújtására kerül 
sor - ezzel kapcsolatosak a további napirendi pontok - és  a pályázati kiírás is megkívánja, 
hogy a határozat-tervezetben nevesítsük a forrást a normaszövegben és a mellékletekben is 
átvezetésre kell, hogy kerüljön. A mai nap folyamán mindegyik elıterjesztést a Pénzügyi 
Bizottság, valamint az Ügyrendi Bizottság megtárgyalta és mindegyik elıterjesztést, illetve 
rendelet, határozat-tervezetet egyhangú igen szavazattal támogatták. Az elıterjesztéssel 
kapcsolatosan van-e kérdés, észrevétel, vélemény?  
 
Ki az, aki elfogadja a rendelet-tervezetet? 



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

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISEL İ-TESTÜLETÉNEK 
 

15/2007. (IV. 13.) 
 

r e n d e l e t e   
 

az Önkormányzat 2007. évi költségvetésérıl és végrehajtásának szabályairól szóló 8/2007. 
(II.23.) rendelet módosításáról 

 
 

Újfehértó Város Önkormányzat Képviselı-testülete az államháztartásról szóló módosított 1992. évi 
XXXVIII. tv. 65.§. (1) bekezdése alapján az önkormányzat 2007. évi költségvetésérıl és 
végrehajtásának szabályairól szóló 8/2007. (II.23.) rendeletét (továbbiakban: R ) az alábbiak szerint 
módosítja: 
 

1. §. 
 

A R. 7. §.-a az alábbi új (3) - (8) bekezdésekkel egészül ki: 
 

(3) Az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács által meghirdetett a 
leghátrányosabb helyzető kistérségek felzárkóztatásának támogatására szolgáló 
decentralizált helyi önkormányzati fejlesztési programra (LEKI) az Újfehértó Petıfi u. 
269 hrsz alatti Egészségügyi Centrum építése céljából benyújtandó pályázathoz 
szükséges saját forrást a Polgármesteri Hivatal költségvetésében 12.354.644 Ft 
összegben, önkormányzati fejlesztési forrásból biztosít. 
 
(4) Az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács által meghirdetett a 
leghátrányosabb helyzető kistérségek felzárkóztatásának támogatására szolgáló 
decentralizált helyi önkormányzati fejlesztési programra (LEKI) a „Zajti Ferenc 
Helytörténeti Győjtemény, Mővelıdési Központ és Könyvtár külsı felújítása és az 
ételbár átalakítása kamara teremmé” elnevezéső, benyújtandó pályázathoz szükséges 
saját forrást a Polgármesteri Hivatal költségvetésében 1.661.087 Ft összegben, 
önkormányzati fejlesztési forrásból biztosít. 
 
(5) Az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács által meghirdetett a helyi 
önkormányzatok fejlesztési feladatainak támogatására, az önkormányzati 
szolgáltatások és az ezekhez kapcsolódó tárgyi eszközök fejlesztésére, immateriális 
javak beszerzésére szolgáló decentralizált helyi önkormányzati fejlesztési programra 
(TEKI) a „Zajti Ferenc Helytörténeti Győjtemény, Mővelıdési Központ és Könyvtár 
Színháztermének felújítása székcserével” elnevezéső, benyújtandó pályázathoz 
szükséges saját forrást a Polgármesteri Hivatal költségvetésében 1.408.839 Ft 
összegben, önkormányzati fejlesztési forrásból biztosít. 
 
(6) Az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács által meghirdetett a 
leghátrányosabb helyzető kistérségek felzárkóztatásának támogatására szolgáló 
decentralizált helyi önkormányzati fejlesztési programra (LEKI) a „Személygépjármő 
beszerzés a tanyagondnoki szolgálat számára” elnevezéső, benyújtandó pályázathoz 
szükséges saját forrást a Polgármesteri Hivatal költségvetésében 872.500 Ft 
összegben, önkormányzati fejlesztési forrásból biztosít. 
 
(7) Az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács által meghirdetett a települési 



önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat felújítására szolgáló 
decentralizált helyi önkormányzati fejlesztési programra (ÉA-TEUT) „a Mártírok út 
burkolat felújítására” elnevezéső, benyújtandó pályázathoz szükséges saját forrást a 
Polgármesteri Hivatal költségvetésében 1.166.796 Ft összegben, önkormányzati 
fejlesztési forrásból biztosít. 
 
(8) Az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács által meghirdetett a települési 
önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat felújítására szolgáló 
decentralizált helyi önkormányzati fejlesztési programra(ÉA-TEUT) „a Bartók B. út 
burkolat felújítására” elnevezéső, benyújtandó pályázathoz szükséges saját forrást a 
Polgármesteri Hivatal költségvetésében 2.820.504 Ft összegben, önkormányzati 
fejlesztési forrásból biztosít. 
 

2. §. 
A R. 8.§. (2) bekezdése helyébe az alábbi szabályozás lép: 
 

(2) Az Önkormányzat elismerve azon személyek munkáját, akik tárgyév január 01. napján az 
önkormányzat intézményeiben 10, 20, 30, 40 éves folyamatos foglalkoztatási jogviszonyban 
állnak – és 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.§. 

 
A R. 6. számú melléklete helyébe ezen rendelet melléklete lép 
 

4.§. 
 
(1) Ezen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. 
 
(2) Ezen rendelet hatályba lépésével egy idıben az Újfehértó Város Helyi Építési 
Szabályozásáról és Szabályozási Tervérıl szóló 8/2005.(IV.13.) VKT rendelet 4.§. (1) 
bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 

(1) A Fı tér és Béke tér területén elhelyezkedı, illetve a fenti tereket határoló 
építmények felületképzési, színezési munkáinak végzéséhez fıépítészi véleményezés 
szükséges.  

 
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 
-  Mentıállomás kialakítása 

 
 
 
 

16.500 
     353 
51.075 



-  Buszváró kialakítása  
- Számítástechnikai eszközbeszerzés 
- Egészségügyi Centrum építése 
- Zajti Ferenc Helytörténeti Győjtemény, Mővelıdési 
Központ és Könyvtár külsı felújítása és az ételbár 
átalakítása kamara teremmé 
- Zajti Ferenc Helytörténeti Győjtemény, Mővelıdési 
Központ és Könyvtár Színháztermének felújítása szék 
cseréve 
- Személygépjármő beszerzés a tanyagondnoki szolgálat 
számára 
- a Mártírok út burkolat felújítására 
- a Bartók B. út burkolat felújítására 

 - egyéb fejlesztési forrás 
 
2. Általános és Mővészeti Iskola 
 
  - BZSE Gimnázium és Szakképzı Iskola 
     kazánbeszerzés 

     175 
     500 
12.355 
   1.661 

 
 
 

  1.409 
 

     873 
 

 1.167 
 2.821 
16.514 

 
 
 

     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 

 
2. napirendi pont megtárgyalása 
2./ Elıterjesztés „Újfehértó Bartók B. út burkolat felújítása” címő pályázat benyújtásáról 
     Száma: 14-96/2007.  
     (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
     Elıadó: Tóth András polgármester 
 
Tóth András 
Ennél és a következı napirendnél is az összegeket vezessük át. 2.821.000.-Ft a sajáterı 
összege. Jegyzı úr javasolja, hogy a határozatban úgy szerepeljen, hogy …„A pályázathoz 
szükséges saját forrást …. összegben…”, a szokásos szövegrésszel folytatódjon a határozat. A 
bizottsági véleményeket már ismertetem. Kérdés, vélemény van-e a napirendi ponttal 
kapcsolatban?  
 
Ki az, aki elfogadja a határozat-tervezetet a javaslattal együtt?  
 
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 
76/2007. (IV. 12.) számú 

határozata 
 

„Újfehértó Bartók B. út burkolat felújítása ” 



 címő  pályázat benyújtásáról 
 

 
A KÉPVISEL İ-TESTÜLET 

 
1. Pályázatot nyújt be az Észak-Alföldi Regionális Tanács által meghirdetett a 

decentralizált települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat 
felújítására irányuló támogatás elnyerésére a 2007. évre. 

 
2. A pályázathoz szükséges saját forrást 2.820.504 Ft összegben az önkormányzat a 

2007. évi költségvetésrıl és végrehajtásának szabályairól szóló többször módosított 
8/2007. (II. 23.) rendelet 7. § (8) bekezdése alapján költségvetési forrásból biztosítja . 

 

                                                            Határidı: folyamatos 
 Felelıs: polgármester 
 

3. napirendi pont megtárgyalása 
3./ Elıterjesztés „Újfehértó Mártírok út burkolat felújítása” címő pályázat benyújtásáról 
     Száma: 14-95/2007.  
     (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
     Elıadó: Tóth András polgármester 
 
Tóth András 
Az összeget, a saját forrást, akkor itt is vezessük át a rendelet szövege szerint. Kérdés, 
észrevétel, vélemény van-e a napirendi ponttal kapcsolatban? 
 
Ki az, aki elfogadja a határozat-tervezetet? 
 
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 
 

77/2007. (IV. 12.) számú 
 

határozata 
 

„Újfehértó Mártírok út burkolat felújítása ” 
 címő  pályázat benyújtásáról 

 
 

A KÉPVISEL İ-TESTÜLET 
 
1. Pályázatot nyújt be az Észak-Alföldi Regionális Tanács által meghirdetett a 

decentralizált települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat 
felújítására irányuló támogatás elnyerésére a 2007. évre. 

 
2. A pályázathoz szükséges saját forrást a 1.166.769 Ft összeget az önkormányzat 2007. 

évi költségvetésrıl és végrehajtásának szabályairól szóló többször módosított 8/2007. 
(II. 23.) rendelet 7. § (7) bekezdése alapján költségvetési forrásból biztosítja. 



 

                                                            Határidı: folyamatos 
 Felelıs: polgármester 
 

4. napirendi pont megtárgyalása 
4./ Elıterjesztés „Újfehértó Petıfi u. 269. hrsz- alatti Egészségügyi Centrum” címő pályázat  
     benyújtásáról 
     Száma: 14-100/2007.  
     (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
     Elıadó: Tóth András polgármester 
 
Tóth András 
Ennél a határozatnál a rendelet számát kell beírni. A bizottsági véleményt már szintén 
ismertettem. Kérdés, észrevétel van-e? 
 
Ki az, aki elfogadja a határozat-tervezetet? 
 
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 

 
78/2007. (IV. 12.) számú 

 
határozata           

 
 

„Újfehértó Petıfi u. 269. hrsz.  alatti Egészségügyi Centrum” 
címő  pályázat benyújtásáról 

 
 
A KÉPVISEL İ-TESTÜLET 

  
 

1. Pályázatot nyújt be a Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetésérıl szóló CXXVII. 
törvény 16. számú mellékletében foglaltak, valamint a decentralizált helyi 
önkormányzati fejlesztési támogatási programok elıirányzatai, és a vis maior tartalék 
felhasználásának részletes szabályairól szóló 12/2007. (II.6.) Kormányrendelet alapján 
a „leghátrányosabb helyzető kistérségek felzárkóztatásának támogatására. „  
Egészségügyi Centrum építése céljából. 

 
2. A pályázathoz szükséges saját forrást 12.354.644  Ft összeget az önkormányzat 2007. 

évi költségvetésrıl és végrehajtásának szabályairól szóló  8/ 2007. (II. 23.) rendelet  7. 
§ (3) bekezdése alapján költségvetési forrásból biztosítja. 

 

Határidı: 2007. április 16. 
 Felelıs: polgármester 

5. napirendi pont megtárgyalása 
5./ Elıterjesztés „Személygépjármő beszerzés a tanyagondnoki szolgálat számára” címő  
     pályázat benyújtásáról 



     Száma: 14-97/2007.  
     (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
     Elıadó: Tóth András polgármester 
 
Tóth András 
A bizottsági véleményt már szintén ismertettem. Kérdés, észrevétel van-e? 
 
Ki az, aki elfogadja a határozat-tervezetet? 
 
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 

 
79/2007. (IV. 12.) számú 

 
határozata 

 
„Személygépjármő beszerzés a tanyagondnoki szolgálat számára” 

 címő  pályázat benyújtásáról 
 
 
A KÉPVISEL İ-TESTÜLET 

 
 

1. Pályázatot nyújt be az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács által meghirdetett 
leghátrányosabb helyzető kistérségek felzárkóztatásának támogatására (LEKI), a 
tanyagondnoki szolgálat számára személygépjármő beszerzés céljából. 

 
2. A pályázathoz szükséges saját forrást 872.500 Ft összeget az önkormányzat a 2007. 

évi költségvetésrıl és végrehajtásának szabályairól szóló módosított 8/2007. (II.23.) 
rendelet 7. § (6) bekezdése alapján költségvetési forrásból biztosítja. 

 
Határidı: folyamatos 
  Felelıs: polgármester 

 
6. napirendi pont megtárgyalása 
6./ Elıterjesztés „A községi és városi könyvtárak állománygyarapítási összegének  
     támogatására ” címő pályázatok benyújtására 
     Száma: 14-99/2007.  
     (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
     Elıadó: Tóth András polgármester 
 
Tóth András 
A bizottsági véleményt már szintén ismertettem. Kérdés, észrevétel van-e? 
 
Ki az, aki elfogadja a határozat-tervezetet? 
 
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 

 
80/2007. (IV. 12.) számú 

 
h a t á r o z a t a  

 
„a községi és városi könyvtárak állománygyarapítási összegének támogatására” 

címő pályázat benyújtására  
 

A KÉPVISEL İ-TESTÜLET 
 
   

1. pályázatot nyújt be az Oktatási és Kulturális Minisztérium által „A helyi 
önkormányzatok könyvtári és közmővelıdési érdekeltségnövelı támogatásáról” szóló 
4/2004. (II.20.) NKÖM rendelet alapján a  községi és városi könyvtárak 
állománygyarapítási összegének támogatására meghirdetett pályázati kiírásra. 

 
2. A pályázathoz szükséges saját forrást 400.000 Ft összegben a már jóváhagyott 

költségvetési támogatáson felül a Zajti Ferenc Helytörténeti Győjtemény, Mővelıdési 
Központ és Könyvtár részére, a könyvtár beszerzési keretének kiegészítésére 
biztosítja, mely összeget a 2007. évi költségvetés általános tartalékának terhére 
biztosítja, melynek átcsoportosításról a költségvetési rendelet módosítása során 
gondoskodik. 

 
3. Kötelezettséget vállal arról, hogy a pályázaton elnyert és az önkormányzat által 

felajánlott összeget a Zajti Ferenc Helytörténeti Győjtemény, Mővelıdési Központ és 
Könyvtár rendelkezésére bocsátja. 

 
Határidı: 2007. december 31. 

 Felelıs: polgármester 
 

7. napirendi pont megtárgyalása 
7./ Elıterjesztés „Zajti Ferenc Helytörténeti Győjtemény, Mővelıdési Központ és Könyvtár  
     külsı felújítása és az ételbár átalakítása kamara teremmé” címő pályázat benyújtásáról 
     Száma: 14-98/2007.  
     (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
     Elıadó: Tóth András polgármester 
 
Tóth András 
A bizottsági véleményt már szintén ismertettem. Kérdés, észrevétel van-e? 
 
Ki az, aki elfogadja a határozat-tervezetet? 
 
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 
 

81/2007. ( IV. 12.) számú 



 
h a t á r o z a t a  

 
„Zajti Ferenc Helytörténeti Győjtemény, Mővelıdési Ház és Könyvtár külsı felújítása és az 

ételbár átalakítása kamara teremmé ” 
címő  pályázat benyújtásáról 

 
A KÉPVISEL İ-TESTÜLET  
 

1. Pályázatot nyújt be az Észak-Alföldi Regionális Tanács által meghirdetett a 
leghátrányosabb helyzető kistérségek felzárkóztatásának támogatására szolgáló 
decentralizált helyi önkormányzati fejlesztési program 2007. évi támogatásának 
elnyerésére. 

 
2. A pályázathoz szükséges saját forrást 1.161.087 Ft. összegben az önkormányzat  2007. 

évi költségvetésrıl és  végrehajtásának  szabályairól szóló módosított 8/2007. (II. 23.)  
rendelet 7 §. (4) bekezdése alapján költségvetési forrásból biztosítja. 

 
                                                            Határidı: folyamatos 

 Felelıs: polgármester 
 
8. napirendi pont megtárgyalása 
8. / Elıterjesztés „Zajti Ferenc Helytörténeti Győjtemény, Mővelıdési Központ és Könyvtár  
     Színháztermének felújítása székcserével” címő pályázatok benyújtására 
     Száma: 14-101/2007.  
     (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
     Elıadó: Tóth András polgármester 

 
Tóth András 
A bizottsági véleményt már szintén ismertettem. Kérdés, észrevétel van-e? 
Ki az, aki elfogadja a határozat-tervezetet? 
 
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 
 

82/2007. (IV. 12.) számú 
 

h a t á r o z a t a  
 

„Zajti Ferenc Helytörténeti Győjtemény, Mővelıdési Központ és Könyvtár Színháztermének 
felújítása székcserével” 

címő  pályázat benyújtásáról 
 
A KÉPVISEL İ-TESTÜLET 

  
1. Pályázatot nyújt be az Észak-Alföldi Regionális Tanács által meghirdetett „a helyi  

önkormányzatok fejlesztési feladatainak támogatására, az önkormányzati 



szolgáltatások  és az ezekhez kapcsolódó tárgyi eszközök fejlesztésére, immateriális 
javak beszerzésére, a meglévı egyenlıtlenségek mérséklésére 2007. évre.” 

 
2. A pályázathoz szükséges saját forrást 1.408.839  Ft-t Újfehértó  Város         

Önkormányzatának  2007. évi költségvetésrıl és végrehajtásának  szabályairól       
szóló  8/2007. (II. 23.) 7. § (5) bekezdése alapján költségvetési  forrásból biztosítja 

 
 

Határidı: 2007. április 16 
 Felelıs: polgármester 

 
Mivel egyéb kérdés, észrevétel, vélemény nem hangzott el, Tóth András polgármester a 
rendkívüli nyilvános ülést 17 óra 32 perckor bezárta. 
 

K. m. f.  
 

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


