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

 
Készült: Újfehértó Város Képviselı-testületének 2007. június 28-án (csütörtök) a Városüzemeltetési 
Kht. tanácskozótermében megtartott n y i l v á n o s   ü l é s é r õ l.   
 
Jelen voltak: Tóth András polgármester, Banka Attila, Buczkó Ágnes, Budai János,  
                      Elek László, Juhász Istvánné, Kovács Sándor, Nagy József, Nagy Sándor,   
                      Molnárné Mészáros Ágnes, Puhola Józsefné, Puskás László, Ricska Zsolt, 
                      Suhaj István, Szabóné Belme Ildikó, Szilágyi Antalné, Tóth János képviselık 
 
Tanácskozási joggal jelen voltak: Dr. Mátyás B. Szabolcs jegyzı, Dr. Szőcs Andrea mb. aljegyzı, 
Iványi Istvánné pénzügyi osztályvezetı, meghívott intézményvezetık, Nagy Csaba könyvvizsgáló 
 
A Polgármesteri Hivatal részérıl jelen van: Pincés Mihályné jegyzıkönyvvezetı 
 
Tóth András polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a megválasztott 18 fı 
képviselıbıl 16 fı jelen van, így a képviselı-testület határozatképes.  
 
Tóth András  
Szóbeli kiegészítésem, hogy a meghívóban szereplı nyilvános ülés napirendi javaslatát annyi 
eltéréssel javasolom változtatni könyvvizsgáló úr kezdeményezésére, hogy az írásos meghívóban 
szereplı 12, és 15. napirendet közvetlenül a 7. napirend után tárgyaljuk, valamint, hogy három plusz 
napirendet tárgyaljunk még meg, amelyek Újfehértó város rendezési tervének módosításához szükséges – a 
tervezési területre vonatkozó – településfejlesztési koncepció kiegészítésérıl szóló elıterjesztés, a második a 
DUO DSE nıi futball-csapata NB II osztályú szereplésének támogatásáról, a harmadik elıterjesztés a 
98/2006.(VI.20.) számú határozat kiegészítésérıl szólnak. 
Ezzel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel? Ki az, aki elfogadja az elhangzott javaslatokkal együtt a 
napirendet? 
 
A képviselı-testület 16 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:14-168/2007.   
          (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
           Elıadó: Tóth András polgármester 
     Juhász Istvánné alpolgármester 
     Kovács Sándor alpolgármester 
      Puskás László alpolgármester  
 
     b) Elıterjesztés a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról 
         Száma: 14-165/2007. 
         (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
         Elıadó: Tóth András polgármester 
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     c) Ismertetés az átruházott hatáskörben hozott döntésekrıl 
         (Szóbeli elıterjesztés alapján ) 
          Elıadó: Tóth András polgármester és az átruházott hatáskört  
                       gyakorló bizottságok elnökei 
 
2./ Elıterjesztés lakáscélú támogatások helyi rendszerérıl szóló 10/2007. (II. 23.) rendelet  
     módosításáról  
     Száma: 14-153/2007. 
     (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
     Elıadó: Nagy József képviselı 
 
3./ Elıterjesztés az önkormányzati vásár és piac üzemeltetésével összefüggı és annak  
     átépítésével kapcsolatos átmeneti szabályokról 
     Száma: 14-162/2007. 
     (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
     Elıadó: Tóth András polgármester 
 
4./ Elıterjesztés a hulladékkezelési közszolgáltatásról és a köztisztaságról szóló  
     9/2007. (II. 23.) rendelet módosításáról 
     Száma: 14-147/2007. 
     (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
     Elıadó: Tóth András polgármester 
 
5./ Elıterjesztés az étkezésrıl és az igénybevételéért fizetendı intézményi térítési díjakról 
     Száma: 14-161/2007. 
     (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
     Elıadó: Tóth András polgármester 
 
6./ Elıterjesztés szociális ellátások térítési díjairól 
     Száma: 14-169/2007. 
     (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
     Elıadó: Tóth András polgármester 
 
7./ Elıterjesztés ingatlanok cseréjérıl 
     Száma: 14-150/2007. 
     (Írásbeli elıterjesztés alapján 
     Elıadó: Tóth András polgármester 
 
8./ Elıterjesztés az önkormányzat banki finanszírozási szerkezetének átalakítására 
      Száma: 14-163/2007. 
      (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
      Elıadó: Tóth András polgármester 
 
9./ Elıterjesztés az önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények  
      közötti munkamegosztásra és felelısségvállalásra vonatkozó megállapodás jóváhagyására 
      Száma: 14-151/2007. 
      (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
      Elıadó: Tóth András polgármester 
 
10./ Elıterjesztés Újfehértó Városüzemeltetési KHT Alapító Okirata módosításáról és a KHT  
       mőködésével kapcsolatos egyéb döntésekrıl 
       Száma: 14-157/2007. 
       (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
       Elıadó: Tóth András polgármester 
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11./ Elıterjesztés Egészségügyi-szociális megállapodások felmondásáról 
       Száma: 14-146/2007. 
       (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
       Elıadó: Tóth András polgármester 
 
12./ Elıterjesztés a Lengyel Laura Óvoda csoportok számának a maximális létszámától való  
       eltérés engedélyezésére 
       Száma: 14-148/2007. 
       (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
       Elıadó: Tóth András polgármester 
 
13./ Elıterjesztés a Zajti Ferenc Helytörténeti Győjtemény, Mővelıdési Központ és Könyvtár  
       intézményvezetıjének megbízására 
       Száma: 14-158/2007. 
       (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
       Elıadó: Tóth András polgármester 
 
14./ Elıterjesztés az Újfehértó, Rákóczi u. 2. szám alatti – 3220. hrsz-ú ingatlanon található  
       építmények  társasházzá alapításáról 
       Száma: 14-149/2007. 
       (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
       Elıadó: Tóth András polgármester 
 
15./ Elıterjesztés önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékesítésre történı kijelölésérıl és  
       minimális értékesítési áruk meghatározásáról  
       Száma: 14-152/2007. 
       (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
       Elıadó: Tóth András polgármester 
 
16./ Elıterjesztés Díszkút megvalósítására Újfehértó központjában  
       Száma: 14-154/2007. 
       (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
       Elıadó: Tóth András polgármester 
 
17./ Elıterjesztés külterületi településrész elnevezésérıl  
       Száma: 14-167/2007. 
       (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
       Elıadó: Puskás László alpolgármester 
 
18./ Elıterjesztés Újfehértó Város Tehetséges fiataljainak támogatására benyújtott pályázatok  
       elbírálására 
       Száma: 14-155/2007. 
       (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
       Elıadó: Tóth András polgármester 
 
19./ Elıterjesztés a helyi önszervezıdı közösségek pénzügyi támogatására benyújtott önerıs  
       pályázatok elbírálására 
       Száma: 14-170/2007. 
       (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
       Elıadó: Tóth András polgármester 
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20./ Tájékozató ingatlanok értékesítésérıl   
       Száma: 14-145/2007. 
       (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
       Elıadó: Tóth András polgármester 
 
21./ Tájékozató a benyújtott pályázatokról  
       Száma: 14-160/2007. 
       (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
       Elıadó: Tóth András polgármester 
 
22./ Elıterjesztés Újfehértó város rendezési tervének módosításához szükséges – a tervezési  
       területre vonatkozó – településfejlesztési koncepció kiegészítése  
       Száma: 14-172/2007. 
       (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
       Elıadó: Tóth András polgármester 
 
23./ Elıterjesztés a DUO DSE nıi futball-csapata NB II osztályú szereplésének támogatására  
       Száma: 14-171/2007. 
       (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
       Elıadó: Tóth András polgármester 
 
24. Elıterjesztés a 98/2006. (VI. 20.) számú határozat kiegészítésére 
       (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
       Elıadó: Tóth András polgármester 
 
25./ Közérdekő bejelentések, kérdések és interpellációk 
 
1. napirendi pont megtárgyalása 
1./ a) Tájékoztató a legutóbbi testületi ülés óta történt eseményekrıl, tárgyalásokról 
          Száma:14-168/2007.   
          (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
           Elıadó: Tóth András polgármester 
     Juhász Istvánné alpolgármester 
     Kovács Sándor alpolgármester 
      Puskás László alpolgármester  
Tóth András 
Az elıterjesztéshez annyi a kiegészítésem, hogy 26-án nem tudtam elmenni a Tőzoltóság 
közgyőlésére, - ez benne van a beszámolóban. Ennyi a korrekcióm. Kérdés van-e az elıterjesztéssel 
kapcsolatban? 
 
Puhola Józsefné 
A máriapócsi város szociális intézmény vezetıjével milyen szociális feladat ellátás lehetıségérıl 
tárgyaltak? Puskás alpolgármester Úrtól kérdezem, hogy mit jelent az, hogy Országos Életfa 
Egészségmegırzı Program, és hogy milyen munkalehetıségek vannak jelenleg? 
 
Tóth András 
A máriapócsi polgármester Asszonny beszélgetésünk alkalmával jelezte, hogy van egy szociális 
intézményük, amelynek a kihasználtsága nagyon alacsony. Nálunk az átmeneti ellátásnál nagy 
problémát jelent, hogy a férıhely  hiánya miatt nagy az egy fıre esı ellátási költség. Ennek 
együttmőködésével kapcsolatban keresnénk megoldást, de tárgyalási pozícióba nem kerültünk.   
 
Puskás László 
Puholáné képviselı Asszonynak a válaszom, hogy gyógynövényekbıl készült, egészségmegırzı 
készítmények forgalmazásával foglalkozik a cég, tudomásom szerint a Mővelıdési Házban volt a 
munkavégzéssel kapcsolatos toborzás, nincs róla tudomásom, hogy hány fı volt az, akinek 
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foglalkoztatást ajánlott. Valószínőleg a jövı héten fog visszajelezni. 
 
Nagy Sándor 
A Mővelıdési Ház mellett volt az a „szín”, ennek az építménynek milyen engedéllyel történt az 
áttelepítése és milyen költségbıl valósult meg? A Hivatal elıtti járdaszakasz milyen  engedély alapján 
és milyen költséggel valósult meg?  Kovács alpolgármestertıl kérdezem, hogy milyen végzettsége van 
abba az irányban, hogy kátyúzási munkákat irányít? Milyen megállapodást kötöttek az állami 
tulajdonú Rt-vel  és esetleg származott-e az önkormányzatnak ebbıl bevétele? Milyen felhatalmazás 
alapján? Az elmúlt idıszakban hová kerültek közvilágítási lámpatestek. Végül milyen formában 
történt a középiskola területén található szolgálati lakások elbontása, ki végezte el, mi lett az elbontott 
anyagok sorsa? 
 
Tóth András 
A szín elbontásával kapcsolatban a LEDER pályázattal nyert 90 %-os támogatás, amely 
összefüggésben van a középiskola szolgálati lakások bontásával. A KHT végezte, és azokat a bizonyos 
anyagokat felhasználtak a Múzeum melletti szín építéséhez. Tekintettel arra, hogy a bontásnál 
bizonyos elemek sérültek. A Hivatal elıtti járdaszakasz; - ennek lesz folyatatása a Római Katolikus 
Templomtól az útkeresztezıdésig, valamint a Mővelıdési Ház elıtti járdaszakaszt is felújítjuk. A Kht-
val kötött szerzıdésünk alapján a Kht. adott megbízást a vállalkozónak.   
 
Kovács Sándor 
A meglévı járdaszakasznál nem kell engedély, hiszen nem építési engedély köteles a felújítás. A 
Kisrétkörrel kapcsolatban  már korábban is jeleztem az akkori képviselı-testületnek, hogy szüntessük 
meg az ott lévı problémákat. Csoda, hogy a tó körül még nem történt baleset. Ezért ennek a 
megoldását a KHT-val közösen próbáltuk megoldani 7 lámpatest elhelyezésével. A Bajcsy-Zsilinszky 
az Árvácska, valamint a Tüzér utcán 1-1 bıvítést végeztünk, ott ahol az elmúlt16 évben nem volt 
ezeknek a területeknek gazdája. Az aszfaltozással kapcsolatban: alapvégzettségem meliorációs 
üzemmérnök, ami magába foglalja ezeket a munkálatokat, végzettségemnek megfelelıen, egyébként 
soros kátyúzást látott el a Kht. A bontási engedélyek ki lettek adva.  
 
Nagy Sándor 
Nem azt kifogásoltam, hogy megvalósult a járdaszakasz, csupán azt, hogy milyen pénzbıl valósult 
meg. De örömmel tapasztalom, hogy a KHT-nak vannak még tartalékai ilyen célra, amit a 
hivatalvezetés felhasznál - mindenek elıtt - ilyen célra. A lámpatestekkel kapcsolatban abszolút nem 
volt más szándékom, csak kíváncsi voltam, hogy hány került felhelyezésre. Az aszfaltozással 
kapcsolatban, ha Ön valahol más cégnél feladatot vállal, azt úgy gondolom, hogy a polgármester 
megbízásából kellene tenni.  
 
Tóth András 
Alpolgármester Úrnak, ilyen jelleggel általános megbízása van. A másik a díszburkolattal 
kapcsolatban; korábban megkeresett bennünket egy németországi mővész, aki a Cigány Holokaust 
emlékére itt, ezen a járdaszakaszon kívánt elhelyezni – több ezer más helyen is - egy ilyen 
emlékmővet. Ennek kapcsán méltatlannak tartottam ezt a járdaszakaszt, ezért merült fel a gondolat, 
hogy akkor ezt a szakaszt rendbe lehetne tenni, ez volt a motiváció. Illetve még néhány helyen, ahol 
sarkalatosnak tartjuk ezt,  folytatni fogjuk. Illetve az utolsó napirendi pontnál említem meg majd, hogy 
néhány pályázatunk nyertes lett a tegnapi nap folytán; az Észak-alföldi Régiónál, a Mővelıdési Ház 
külsı felújítási munkálatai, a homlokzat felújítás. Megkaptuk a 90 %-os támogatást a külsı- és a belsı 
felújításra, valamint az ételbár felújításra. A Bartók Béla út rehabilitációjára is megkaptuk a kért 
támogatást, szándékom ezzel együtt a Kossuth út elejét is rendbe kellene tenni. Tegyük teljessé ezt a 
folyamatot, amivel a Fı teret rehabilitálhatjuk.  
 
Puhola Józsefné 
Köszönetemet fejezem ki, hogy olyan helyen is elhelyezésre került a lámpatest, ahol korábban is 
kérték már, lakosok nevében is köszönöm.  Oda is került, ahová már régóta kérték. 
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Kovács Sándor 
Lesz folytatása kb. 10 lámpatest felhelyezését engedélyeznek csomagonként. Egy lámpának a bıvítése 
kb. 90.000.-Ft. Ha ezt meg kellene terveztetni, akkor duplája lenne. Így tíz lámpáscsomagokban nem 
kell a tervezésért fizetni. Ott, ahol minden második oszlopon van lámpatest, ott nem tudunk sőríteni. 
Kérem, hogy egy kicsit pontosabban jelöljék meg a képviselı-társaim azokat a helyeket, ahova igény 
van a lámpatest felszerelésére.  
 
Tóth András 
Ha egyéb kérdés nincs, a vitát lezárom. Ki az, aki a tájékoztatást elfogadja? 
 
A képviselı-testület a tájékoztatót 14 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással, (1 nem 
szavazással  Kovács Sándor nem szavazott) elfogadta.  
 
     b) Elıterjesztés a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról 
         Száma: 14-165/2007. 
         (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
         Elıadó: Tóth András polgármester 
 
Tóth András 
Kérdés, vélemény van-e a napirendi ponttal kapcsolatban? Ki az, aki lejárt határidejő határozatok 
végrehajtásáról szóló elıterjesztést elfogadja? 
 
A képviselı-testület a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról szóló elıterjesztést 16 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 
 
Tóth András 
Polgármesteri hatáskörben született átmeneti segély ügyében 40 megállapító, 1 módosító határozat, 
temetési segélyt megállapító 10 db, lakásfenntartási támogatás ügyében 2 visszafizetést elıíró, 1 db 
eljárást megszüntetı 55 elutasító, 2 folyósítást megszüntetı határozat született.  
 
A Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága rendkívüli gyermekvédelmi támogatás ügyében 2 elutasító, 19 
megállapító határozatot hozott. Van-e kérdés?  Ki az, aki elfogadja a tájékoztatót? 
 
A képviselı-testület a tájékoztatót 16 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
egyhangúlag elfogadta. 
 
2. napirendi pont megtárgyalása 
2./ Elıterjesztés lakáscélú támogatások helyi rendszerérıl szóló 10/2007. (II. 23.) rendelet  
     módosításáról  
     Száma: 14-153/2007. 
     (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
     Elıadó: Nagy József képviselı 
 
Tóth András 
Az elıterjesztı Nagy József képviselı Úr, van-e kiegészítenivalója?  
 
Nagy József 
Nincs kiegészítés.  
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Tóth András 
Kérdés, észrevétel, vélemény van-e? Ha nincs, a napirendi pont vitáját lezárom. Ki az, aki elfogadja a 
rendelet-tervezetet? 
 
A képviselı-testület a rendelet-tervezetet 14 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, 1 tartózkodással 
elfogadta és az alábbi rendeletet alkotta meg: 

 
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISEL İ-TESTÜLETÉNEK 

 
19/2007. (VI. 29.)  

 
r e n d e l e te 

 
A lakáscélú támogatások helyi rendszerérıl szóló 10/2007. (II. 23.) rendelet módosításáról 

 
 
Újfehértó Város Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 
törvény 16. §. (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a lakáscélú támogatások helyi 
rendszerérıl szóló 10/2007. (II. 23.) rendeletét (a továbbiakban: rendelet) az alábbiak szerint  
módosítja: 
 

1.§. 
 
A rendelet 7.§. (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:  
 
(2)  Házastársak (élettársak) - a (3) bekezdésben foglalt eltéréssel - kizárólag együtt részesíthetık 
támogatásban, és csak akkor, ha a támogatással érintett ingatlanon egymás között egyenlı arányú 
tulajdoni illetıséget szereznek. 

 
2.§. 

 
A rendelet 7.§. –a kiegészül az alábbi (3) bekezdéssel:  
 
(3) Építés esetén a támogatás akkor is megállapítható, ha az építési telek az egyik házastárs (élettárs) 
tulajdonát képezi, feltéve, hogy az ingatlan a házassági életközösséget megelızıen került a házastárs 
(élettárs) tulajdonába. 
 

3.§. 
 
(1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. 
(2) E rendelet rendelkezéseit a rendelet hatályba lépésekor folyamatban  lévı, de el nem bírált ügyekre 
is alkalmazni kell. 
 
3. napirendi pont megtárgyalása 
3./ Elıterjesztés az önkormányzati vásár és piac üzemeltetésével összefüggı és annak  
     átépítésével kapcsolatos átmeneti szabályokról 
     Száma: 14-162/2007. 
     (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
     Elıadó: Tóth András polgármester 
 
Tóth András 
Szóbeli kiegészítésem nincs. Van-e kérdés? 
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Nagy Sándor 
A piac jelenlegi üzemeltetıjével megtörtént-e megállapodás az átadás-átvételrıl? 
 
Tóth András 
A piac üzemeltetıje május 1-jétıl a Polgármesteri Hivatal az átadás-átvétel nem történt meg jogviták 
miatt.  
 
Nagy Sándor 
Felhívom a figyelmet, hogy ebben az esetben, ha ezt a döntést meghozza a testület ezt, rendkívül 
aggályosnak tartom, ez a döntés nem lehet törvényes a testület részérıl.  
 
Tóth András 
Én meg biztos vagyok benne, hogy törvényes. Véleménykülönbség van kettınk között. Van- e még 
kérdés, észrevétel, vélemény? Ki az, aki a rendelet-tervezetet elfogadja? 
 
A képviselı-testület a rendelet-tervezetet 13 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, 2 tartózkodással 
elfogadta és az alábbi rendeletet alkotta meg: 

 
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISEL İ-TESTÜLETÉNEK 

 
20/2007. (VI. 29.)  

 
r e n d e l e t e   

 
Önkormányzati vásár és piac üzemeltetésével összefüggı és annak átépítésével kapcsolatos átmeneti 

szabályokról  
 

A KÉPVISEL İ-TESTÜLET 
 
az Alkotmány 44/A. § (2) bekezdésében és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. § 
(1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi vásár és piac átmeneti üzemeltetésének helyi 
szabályozására a következı rendeletet alkotja meg: 
 

1. § 
 

(1) Az Önkormányzat a fenntartásában lévı vásár és piac mőködését és üzemeltetését, külön 
rendeletben meghatározott módon és rend szerint kívánja biztosítani.  

(2) Elismeri a helyi piac jelenleg meghatározott – 15. hrsz. belterületen – helyszínen történı 
fenntartását, mely jelentıs társadalmi elfogadottsággal bír. 

(3) A (2) bekezdésben meghatározott társadalmi viszonyban szükséges, a piac átépítésével 
összefüggésben a helyi jogalkotás eszközével biztosítani annak átmeneti szabályozási rendjét.  

 
2. § 

 
(1) A rendelet a piac átépítésének idejére az Újfehértó 15. hrsz. belterülető ingatlant, az építési 

munkálatok biztonságos végrehajtására és a település egyik legforgalmasabb közterületére 
tekintettel, munkavédelmi szempontok alapján építési területté nyilvánítja a rendeletben 
meghatározottak szerint.  

(2) A rendelet hatályba lépésével, a Városüzemeltetési KHT köteles az építési területet külön 
kerítéssel körülvenni, a veszélyes területeket jól láthatóan megjelölni és az idegen, illetéktelen 
személyek építési-bontási területre történı bejutását megakadályozni. 

(3) A Polgármesterei Hivatal, mint a külön rendeletben meghatározott piacüzemeltetı köteles a 
helyszínen, valamint az önkormányzati újságban tájékoztatni a helyi lakosságot, az építési 
területté történı nyilvánításról és a piac részére kijelölt átmeneti – az építési munkálatok 
aktuális állapotának megfelelı – területérıl és a mőködési rendjérıl.  
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3. § 
 

(1) A településen vásár- és piac tartása kizárólag az Újfehértó 15. hrsz. belterülető ingatlanon 
történhet a külön rendeletben meghatározottak szerint, ezért a lakosság igényeinek 
messzemenı elismerésével a 2. § (1) bekezdésében kijelölt területet akképpen kell 
körülkeríteni, hogy az építési munkálatok egyidejőleg a terület 2/3 részét érintheti és a 
fennmaradó 1/3 részt a piacozó és vásározó lakosság részére kell fenntartani.  

 
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott terület hányadot, mindig az aktuális építési folyamat 

haladása és állapota szerint kell a 2. § (2) bekezdésében meghatározott módon biztosítani.  
(3) A (2) bekezdés szerinti terület „köz” részére történı biztosításáról lehetıleg 5 munkanappal 

korábban kell a nyilvánosságot tájékoztatni a Jegyzınek.  
 

4. § 
 
Az önkormányzat elismerve az átépítéssel együtt járó lakosságot érintı kellemetlenségeket és a kijelölt 
terület csökkenését, a piaci értékesítési tevékenységeket folytatókat mentesíti a külön rendeletben 
elıírt piaci díjtételek megfizetése alól.  
 

5. § 
 

Ez a rendelet 2007. július 1-jén lép hatályba.  
 
4. napirendi pont megtárgyalása 
4./ Elıterjesztés a hulladékkezelési közszolgáltatásról és a köztisztaságról szóló  
     9/2007. (II. 23.) rendelet módosításáról 
     Száma: 14-147/2007. 
     (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
     Elıadó: Tóth András polgármester 
 
Tóth András 
Gyakorlatilag az alaprendeletben díjakat nem állapítottunk meg, abban maradtunk, hogy várjuk a 
közbeszerzési eljárás eredményét. A nyertes ajánlattevı által ajánlott díjat javasolom elfogadni, ezzel a 
kiegészítéssel javasolom elfogadásra a rendelet-tervezetet. Kérdés, észrevétel, vélemény van-e? 
 
Nagy Sándor 
Arra hívom fel a figyelmet, amikor a hulladékdíj fizetés csökkenésrıl beszéltük, akkor azt mondták, 
hogy mennyivel fog kevesebbe kerülni a lakosságnak. Felhívom a figyelmet arra, hogy ebben az 
esetben ebben a megfogalmazásban 80 %-os fizetési emelkedést fog eredményezni, hiszen 1 db 120 l-
es győjtıedény szállítása kerül ennyibe.  A rendeletben a beépített kedvezmények nem kompenzálják 
ezt a többletterhet, ami ráhárul a lakosságra.  
 
Tóth András 
A rendeletben az volt a célunk, hogy a tényleges hulladéktermelés után fizessünk.  
 
Az elızıekben tárgyalt elıterjesztéseknél mulasztást követtem el, nem ismertettem a bizottsági 
véleményeket. Minden rendelet-tervezet esetében a bizottságok támogatták. Itt az Ügyrendi Bizottság 
tárgyalta, a Pénzügyi Bizottság többségi szavazattal támogatták. Van-e még észrevétel? Ha nincs a 
vitát lezárom. Ki az, aki elfogadja a rendelet-tervezetet? 
 
A képviselıtestület a rendelet-tervezetet 13 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 3 tartózkodással 
elfogadta és az alábbi rendeletet alkotta meg: 
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ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISEL İ-TESTÜLETÉNEK 
 

21/2007. (VI. 29.)  
 

r e n d e l e t e   
 

A hulladékkezelési közszolgáltatásról és a köztisztaságról szóló 9/2007. (II. 23.) rendelet 
módosításáról  

 
A KÉPVISEL İ-TESTÜLET  

 
a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (Hgt.) 23. §-ában, a környezet védelmének 
általános szabályairól szóló 1995.évi LIII.tv. 46.§.(1) bek. c.) pontjában továbbá az egyes helyi 
közszolgáltatások kötelezı igénybevételérıl szóló 1995.évi XLII. törvény 2.§.-ban kapott 
felhatalmazás alapján a hulladékkezelési közszolgáltatásról és a köztisztaságról szóló 9/2007. (II. 23.) 
rendeletét (a továbbiakban: rendelet) az alábbiak szerint módosítja: 
 

1.§. 
 

A rendelet melléklete az alábbi (2) bekezdéssel egészül ki: 
 
(2) Újfehértó Város Képviselı-testülete a települési szilárd hulladék győjtésének, szállításának és 
kijelölt ártalmatlanító helyen történı lerakásának és ártalmatlanításának díját az alábbiak szerint 
állapítja meg: 
 
1 db 120 liter őrtartalmú győjtıedény ürítése esetén  az alapszolgáltatás – legmagasabb - díja: 160.- Ft 
+ ÁFA/Ürítés 
 

2.§. 
 

Ez a rendelet 2007. július 01. napján lép hatályba. 
 
Tóth András 
Javasolom, hogy az 5-6-os napirendi pontokat együtt tárgyaljuk, de külön szavazzunk. Azért 
javasolom, mert a korábbi testületi ülésen döntöttünk arról, hogy kiszervezzük a szociális feladatainak 
kistérségi fenntartásba. Az intézmény megszőnésre került július 1-jével. A dolgozók átadás-átvétele 
folyamatban van. Ha mi vagyunk ennek az intézménynek a fenntartója, akkor rendeletben kell 
meghatározni a díjakat. Mivel erre nem kerül sor, a rendeletbıl ezt törölni kell az idevonatkozó 
díjakat. Mind a két elıterjesztést az illetékes bizottságok egyhangúlag támogatták. Az 5. napirend 
esetében az Ügyrendi és a Pénzügyi Bizottságok, a 6. napirend esetében a Társadalmi Kapcsolatok 
Bizottsága, valamint a Pénzügyi Bizottság tárgyalta. A rendelet július 1-jén lép hatályba.  
 
Kérdés, vélemény van-e? 
 
Ki az, aki a rendelet-tervezetet elfogadja elıször az 5. napirend esetében a rendelet-tervezetrıl 
beszélünk?  
 
A képviselı-testület a rendelet-tervezetet 16 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
elfogadta és az alábbi rendelet alkotta meg: 
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ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISEL İ-TESTÜLETÉNEK 
 

22/2007. (VI. 29.)  
 

r e n d e l e t e   
 

az étkeztetésrıl és az igénybevételéért fizetendı intézményi térítési díjakról 
 

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

A rendelet hatálya 
 

1. §.  
 

A rendelet hatálya Újfehértó Város Önkormányzata által fenntartott bölcsıdei ellátás keretébe 
biztosított idıszakos gyermek felügyeletre, továbbá az önkormányzat által fenntartott élelmezést 
nyújtó gyermekintézményekre (bölcsıde, óvoda, általános iskolai napközi, menzák, középiskolai 
menza és a kollégium) terjed ki. 
 

2. §. 
 

(1) Az 1. §.-ban meghatározott intézményekben alkalmazandó étkezés intézményi térítési díjait az 
alábbiak szerint állapítja meg: 
 
Intézmény megnevezése                 Térítési díj  
Bölcsıde 
 a./ háromszori étkezés                                        250.-Ft/nap  
- tízórai              45.-Ft/nap 
- ebéd                       162.-Ft/nap 
- uzsonna                        43.-Ft/nap 
 
b./ a bölcsıdei ellátás keretében biztosított idıszakos 
    gyermekfelügyelet térítési díja                   167.-Ft/óra  
 
Oktatási Intézmények 
a./ Óvoda /háromszori étkezés/                   217.-Ft/nap 
 - tízórai            42.-Ft/nap 
 - ebéd         142.-Ft/nap  
 - uzsonna         33.-Ft/nap 
 
b./ Általános Iskola napközi /háromszori étkezés/    292.-Ft/nap 

- tízórai                      50.-Ft/nap 
 - ebéd         192.-Ft/nap  
 - uzsonna         50.-Ft/nap 
 
c./ Általános Iskola menza       192.-Ft/nap 

 
d./ Középfokú oktatási intézmény menza       208.-Ft/nap 
e./ Kollégium /háromszori étkezés/       446.-Ft/nap 
 - reggeli          92.-Ft/nap 
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 - ebéd                      208.-Ft/nap 
 - vacsora                    146.-Ft/nap 
A rendeletben szabályozott térítési díjak az ÁFA-t nem tartalmazzák. 
 
                  3. §. 
 
A rendelet 2007. július 1. napján lép hatályba.  
E rendelet hatálybalépésével egyidejőleg az intézményi térítési díjak megállapításáról szóló 
1/2007.(I.26.) VKT rendelet hatályát veszti.  
 
Tóth András 
Ki az, aki a 6. napirendi ponttal kapcsolatos határozat-tervezetet elfogadja? 
 
A képviselı-testület a határozat-tervezetet 15 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, 1 
nem szavazással (Tóth András nem szavazatott) elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

 
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISEL İ-TESTÜLETÉNEK 

 
130/2007. (VI. 28.) számú 

 
h a t á r o z a t a 

 
Szociális ellátások térítési díjairól 

 
A KÉPVISEL İ-TESTÜLET 
 
a Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás fenntartásában mőködı Dél-Nyírségi 
Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Újfehértói Szociális Szolgáltató Központ (székhely: 
4244 Újfehértó, Kodály Z. u. 39.) által biztosított szociális ellátások térítési díjaival, a melléklet 
szerint egyetért.  
 
       Felelıs: polgármester 
       Határid ı: azonnal 
 

Melléklet a 130/2007. (VI. 28.) számú határozathoz 
 
 

Térítési díjak 
 

Újfehértói Szociális Szolgáltató Központ 

 

Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény    1.608.- Ft/nap  

                   48.240.- Ft/hó 

Szociális étkeztetés napidíja elvitel esetén       192.- Ft/nap 

                                              házhoz szállítással      275.- Ft/nap 

Házi segítségnyújtás óradíja        300.- Ft/óra 

Támogató szolgálat  = szállítási szolgáltatás         70.- Ft/km 

                                 = személyi segítségnyújtás   térítésmentes 

 

A térítési díjak az ÁFA összegét nem tartalmazzák. 
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7. napirendi pont megtárgyalása 
7./ Elıterjesztés ingatlanok cseréjérıl 
     Száma: 14-150/2007. 
     (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
     Elıadó: Tóth András polgármester 
 
Tóth András 
A Kht. ügyvezetıjével közösen jutottunk erre az álláspontra, ezt részletesen kifejtettem az 
elıterjesztésben. Szóbeli kiegészítésem nincs. A Pénzügyi Bizottság többségi szavazattal támogatta az 
elıterjesztést. Kérdés, észrevétel, vélemény van-e? 
 
Tóth János 
Valóban nem higiénikus ez, hogy egy szippantó jármő közvetlen közelben van a gyönyörően 
kialakított bölcsıdénk közelében. Jobb ezeket kihelyezni.  
 
Nagy Sándor 
Egyetértünk azzal, hogy kerüljön ki a telephely. Ami aggályos, az a csere idıpontja és módja. 
Javasolom, hogy fontolja meg a képviselı-testület ebben az esetben, hogy szükséges–e egy lépésben 
meghozni ezt a döntést. Kérem, hogy egy késıbbi idıpontban döntsünk errıl. Akkor lenne 
megnyugtató, hogy ha ez a két dolog kettéválna, nem egyfajta vagyonátstrukturálásról lenne szó. 
Ennek az ingatlannak az értéke, a csereingatlan értéke, - ez annyi amennyi-, csak nyilván funkciójában 
más. A kinti ingatlannak az értéke az út miatti, valamint a kiépített infrastruktúra miatt más. Bele kell 
gondolni, hogy ezzel a döntéssel a képviselı-testület a „nem túl rózsás” helyzetben lévı Kht. torkán 
lenyom egy újabb 24 millió forintot, ezzel kompenzálja a különbözetet. Csak ezzel van gondom.  
 
Tóth András 
Ha elfogadnánk, hogy nem túl rózsás helyzetben van a KHT, akkor megtehetné azt, hogy nem velünk 
„boltol” hanem azt mondaná, hogy eladó ez az ingatlan. Ez az ingatlancsere azért jó, mert jobban 
szolgálhatja a város érdekeit, a külsı ingatlan viszont jobban szolgálná a Kht. érdekeit. A bizottsági 
ülésen már ezt megvitattuk. Kérem, hogy ezt támogassák. 
 
Nagy Sándor 
Az a javaslatom, hogy a határozatban 1-1-es arányban cserélje el az önkormányzat.   
 
Tóth András 
Én nem támogatom. Ki az, aki a módosító indítványt elfogadja?  
 
A képviselı-testület a módosító javaslatot 3 igen szavazattal, 9 ellenszavazattal, 4 tartózkodással nem 
támogatja? 
 
Tóth András 
Ki az, aki az eredeti határozat-tervezetet támogatja? 
 
A képviselı-testület az eredeti határozat-tervezetet 12 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, 3 
tartózkodással elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISEL İ-TESTÜLETÉNEK 
 

131/2007. (VI. 28.) számú 
 

h a t á r o z a t a 
 

Ingatlanok cseréjérıl 
 
 



 14

A KÉPVISEL İ-TESTÜLET 
 
1., az Önkormányzat tulajdonában levı újfehértói 0551/93 hrsz-ú ingatlant elcseréli az Újfehértó 
Városüzemeltetési KHT tulajdonában levı újfehértói 218/2 hrsz-ú és a KHT ingatlan-nyilvántartáson 
kívüli tulajdonában levı 0551/94 hrsz-ú ingatlanra a mellékelt csereszerzıdés alapján. 
 
2., felhatalmazza a polgármestert a csereszerzıdés aláírására és szükséges további intézkedések 
megtételére. 
 

Határid ı: folyamatos 
       Felelıs:     Polgármester 
 

 
INGATLAN CSERESZERZ İDÉS 

 
 
amely létrejött egyrészrıl: Újfehértó Város Önkormányzata (székhelye: 4244 Újfehértó, Szent I. u. 10., 
statisztikai azonosítója: 15404792-7511-321-15, törvényes képviselı: Tóth András polgármester), másrészrıl: 
Újfehértó Városüzemeltetési Közhasznú Társaság (székelye: 4244 Újfehértó, Bartók Béla út 7., 
cégjegyzékszáma: 15-14-000089, törvényes képviselıje: Mészáros Imre ügyvezetı) szerzıdı felek (a 
továbbiakban együttes említésük esetén: Szerzıdı Felek) között a mai napon és helyen, az alábbi feltételekkel: 
 

1.) Újfehértó Város Önkormányzata 1/1-ed arányban tulajdonosa az újfehértói ingatlan-nyilvántartásban 
0551/93. hrsz. alatt felvett, „Kivett szemétlerakó telep , kommunális hulladék átrakó állomás” mővelési 
ágú, 6517 m2 területő külterületi tehermentes ingatlannak, melynek területe – az újfehértói 0551/93. és 
0551/95. hrsz.-ú földrészletek megosztása folytán – 7956 m2-rel, összesen 1 ha 4473 m2-re növekszik, 
a jóváhagyott, illetıleg záradékolt változtatási vázrajz szerint. A változás ingatlan-nyilvántartási 
átvezetése folyamatban van. 

 
2.) Újfehértó Városüzemeltetési KHT 1/1-ed arányban tulajdonosa az újfehértói ingatlan-nyilvántartásban 

218/2. hrsz. alatt felvett „Kivett iroda, mőhely, raktár, géptároló” mővelési ágú, 4255 m2 alapterülető, 
természetben Újfehértó, Bartók Béla út 7. (az ingatlan-nyilvántartásban „utca” megnevezéssel 
feltüntetett) belterületi ingatlannak, amelyet – a Tulajdoni lap III. rész 4., 5. és 6. sorszámok alatt 
bejegyzett – 5.132.000.-Ft erejéig a Miniszterelnöki Hivatal, 5.700.000.-Ft erejéig szintén a 
Miniszterelnöki Hivatal, 3.850.000.-Ft és járulékai erejéig a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi 
Minisztérium jogosultak javára bejegyzett jelzálogjog terhel. Az ingatlan-nyilvántartásban II. rész 4. 
sorszám alatt tulajdonos jogállásban a teljes neve „Újfehértó Városüzemeltetési Kommunális és 
Szociális Szolgáltató Közhasznú Társaság” megnevezés szerepel. 

 
3.) Az újfehértói ingatlan-nyilvántartásban 0551/94. hrsz. alatt „kivett telephely” mővelési ágú és 2836 m2 

területő külterülető ingatlan 1/1-ed tulajdoni hányaddal Újfehértó Város Önkormányzata tulajdonaként 
van bejegyezve, amely ingatlant a tulajdonos 2005. áprilisában apportként az Újfehértó 
Városüzemeltetési KHT tulajdonába adta, melynek ingatlan-nyilvántartási bejegyeztetésére nem került 
sor, így ezen ingatlan az Újfehértó Városüzemeltetési KHT apportjaként ingatlan-nyilvántartáson kívüli 
tulajdonát képezi. 

 
4.) Szerzıdı Felek szándéka a jelen szerzıdés aláírásával az 1.) pont alatt megnevezett ingatlannak a 2.) és 

3.) pontban nevezett ingatlanokkal történı cseréjére irányul, mely cél és szándék által vezérelve jelen 
okirat aláírásával az 1.) pontban megjelölt ingatlan kizárólagos tulajdona az Újfehértó 
Városüzemeltetési KHT tulajdonába, míg a 2.) és 3.) pontban megnevezett ingatlan Újfehértó Város 
Önkormányzata tulajdonába megy át, illetıleg a 3.) pontban írt ingatlan tulajdonosa a jelenlegi ingatlan-
nyilvántartási tulajdonos marad. 

 
5.) Szerzıdı Felek az 1.) pontban írt ingatlant 25.000.000.-Ft, azaz Huszonötmillió forint + ÁFA, a 3.) 

pontban megjelölt ingatlan értékét 1.000.000.-Ft, azaz Egymillió forint + ÁFA, míg a 2. sorszám alatti 
ingatlan értékét 50.000.000.-Ft, azaz Ötvenmillió forint + ÁFA forgalmi értékben határozzák meg, 
illetıleg fogadják el a csereérték meghatározásánál, így az értékkülönbözet 24.000.000.-Ft, azaz 
Huszonnégymillió forint + ÁFA. 
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6.) Szerzıdı Felek megállapítják, hogy a közöttük létrejött csereszerzıdés kapcsán a külterületi 
ingatlanokra elıvásárlási jogot a törvény nem biztosít kívülállók részére, a csereszerzıdés 
jóváhagyásához pedig Újfehértó Város Képviselı-Testületének jóváhagyó támogatása szükséges mint a 
szerzıdés teljesülésének, illetıleg hatályosulásának feltétele. 

 
7.) Szerzıdı Felek képviselıi kijelentik, hogy a szerzıdés tárgyát képezı ingatlanokat megtekintették, 

azokat a fentiekben meghatározottakon kívül perindítás, igényérvényesítés vagy egyéb jog nem terheli, 
az általuk képviselt Önkormányzat, illetıleg KHT ingatlanszerzési, elidegenítési joga és képessége nem 
korlátozott. 

 
8.) Szerzıdı Felek megállapodnak abban, hogy az 5.) pontban is meghatározott 24.000.000.-Ft, azaz 

Huszonnégymillió forint értékkülönbözetet az Újfehértó Városüzemeltetési KHT Újfehértó Város 
Önkormányzata részére – a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvérıl szóló 1959. évi IV. törvény 
(Ptk.) 296.§-ában biztosított lehetıséggel élve – Újfehértó Város Önkormányzatának egynemő, azaz 
forint összegben meghatározott és lejárt határidejő tartozásába történı beszámítással egyenlíti ki, tételes 
elszámolással, mely beszámítási nyilatkozatot az értékkülönbözet jogosultjaként Újfehértó Város 
Önkormányzata azzal veszi tudomásul, hogy ezen beszámítás erejéig az Újfehértó Városüzemeltetési 
KHT felé fennálló pénztartozási kötelezettségei megszőnnek. 

 
9.) Szerzıdı Felek az ügyleti ingatlanok feletti ingatlan-nyilvántartásban szereplı, illetıleg az azon kívüli 

tulajdonjogukról egymás javára, jelen okirat aláírásával lemondanak az alábbiak szerint. 
 

Újfehértó Város Önkormányzata feltétlen és visszavonhatatlan hozzájárulását adja ahhoz, hogy 
Újfehértó Városüzemeltetési KHT 1/1-ed arányú – csere jogcímén történı – tulajdonszerzése, illetıleg 
tulajdonjoga az újfehértói 0551/93. hrsz. alatti ingatlanra, annak 1 ha 4473 m2-re megnövekedett összes 
területére – a Tulajdoni lap II. rész 3. sorszám alatt bejegyzett tulajdonjog egyidejő törlése mellett – 
bejegyzésre kerüljön. 
 
Újfehértó Városüzemeltetési KHT feltétlen és visszavonhatatlan hozzájárulását adja ahhoz, hogy 
Újfehértó Város Önkormányzata 1/1-ed arányú – csere jogcímén történı – tulajdonszerzése, illetıleg 
tulajdonjoga az újfehértói 218/2. hrsz. alatti ingatlanra – a Tulajdoni lap II. rész 4. sorszám alatt 
bejegyzett tulajdonjog egyidejő törlése mellett – bejegyzésre kerüljön. 
 
Újfehértó Városüzemeltetési KHT feltétlen és visszavonhatatlan hozzájárulását adja ahhoz, hogy 
Újfehértó Város Önkormányzata ingatlan-nyilvántartásban szereplı 1/1-ed arányú tulajdonjoga 
tényleges és valóságos tulajdonjogként, jelen csere jogcímén az ingatlan–nyilvántartásban 
fennmaradjon, illetıleg szerepeljen az újfehértói 0551/94. hrsz. alatti ingatlanon, illetve bejegyzésre 
kerüljön. 

 
10.) Szerzıdı Felek a 2.) pont alatti ingatlant a rajta lévı terhekkel együtt cserélték el, megállapodnak 

abban, hogy a jelen szerzıdést követıen haladéktalanul, 8 napon belül az elcserélt ingatlanok birtokába 
lépnek, azok birtoklási viszonyait egymás között rendezik. 

 
11.) Szerzıdı Felek megállapodnak abban is, hogy a csere útján történı tulajdonszerzésük bejegyzése 

kapcsán felmerülı ingatlan-nyilvántartási bejegyzési költséget, illetıleg igazgatási szolgáltatási díjat 
maguk viselik, úgyszintén abban is, hogy az értékkülönbözet esetleges illeték-költsége Újfehértó 
Városüzemeltetési KHT-t terheli, melynek kapcsán a hatályos törvényi rendelkezés (1990. évi XCIII. 
törvény 4.§) szerint – társasági adófizetési kötelezettsége hiányában – személyes illetékmentesség illeti 
meg. 

 
 
Jelen okiratban nem szabályozott kérdésekben a Ptk., valamint a hatályos jogszabályok rendelkezései az 
irányadóak. 
 
Szerzıdı Felek törvényes képviselıi a jelen szerzıdést – elolvasás és tájékoztatás után – mint akaratukkal 
mindenben megegyezıt, a szerzıdés elkészítésére, ellenjegyzésre és ingatlan-nyilvántartási bejegyzés során 
történı képviseletük ellátásra közösen felkért és meghatalmazott ügyvéd ellenjegyzése mellett jóváhagyólag 
aláírták. 
 
Újfehértó, 2007. évi ………………… hó ……….. napján 
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……………………………………               …………………………………… 
    (Mészáros Imre) ügyvezetı          (Tóth András) polgármester 
Újfehértó Városüzemeltetési KHT                    Újfehértó Város Önkormányzata 
cserélı szerzıdı fél törvényes képviselıje   cserélı szerzıdı fél törvényes képviselıje 
 
 
Ügyvédi ellenjegyzés 
 
8. napirendi pont megtárgyalása 
8./ Elıterjesztés az önkormányzat banki finanszírozási szerkezetének átalakítására 
      Száma: 14-163/2007. 
      (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
      Elıadó: Tóth András polgármester 
 
Tóth András 
Bizottsági ülésen megkapták a határozati javaslatot. Ezt is igyekeztem kifejteni bıvebben az 
elıterjesztésben. Annyiban egészítem ki szóban, hogy a meglévı banki tartozások beváltása így 
kedvezı. Olyan felhatalmazást is kérek, hogy egy szabad mandátummal a bank felé a szerzıdést és a 
tárgyalásokat megkezdjem, erre kérek felhatalmazást. A kötvénykibocsátás most arra alkalmas, hogy a 
meglévı finanszírozási gondjainkat enyhítsünk. A jövıbeni fejlesztéseknek az önerı kiváltását 
biztosíthatja. A Pénzügyi Bizottsági ülésen elhangzott, hogy a kötvény esetében még egy kört kapjon, 
kérjem be a tárgyalási félben lévı bankok ajánlatát, és kicsit bıvebben mutassuk be a 
kötvénykibocsátás lényegét. Ezt elfogadtam, ennyi korrekcióval fogom feltenni a határozati javaslatot.  
 
Nagy Csaba könyvvizsgáló 
A támogató álláspontom benne van az anyagban. A testület tájékoztatására tettem bele, hogy milyen 
kötelezettségei vannak az önkormányzatnak, és milyen korlátok kötik. Az, hogy melyik konstrukció, 
milyen futamidıvel milyek kötelezettséget ró az önkormányzatra, az nincs benne. De, ha figyelembe 
vesszük az önkormányzat költségvetését, és figyelembe vesszük a meglévı hitelek és  
kötelezettségeket, egy pesszimista idıt számolva 10 éves futamidıben konkrétan 48 millió Ft-os + 
kamatai kötelezettséget jelent az önkormányzatnak a 10 éves futamidıre. 
 
Tóth András 
Kérdés, észrevétel, vélemény van-e? 
 
Nagy Sándor 
A könyvvizsgáló úrtól kérdezem, hogy 3. pontban elkerülte a figyelmemet, hogy egy halasztottról 
beszél a felvezetı részében, itt pedig nem utalunk rá a 4. pont esetében. Az éven túli futamidınél a 
hiteleknél a halasztás életbe lép vagy nem? Ez a kérdésem. Könyvvizsgáló Úrtól kérdezem, hogy bele 
kell –e számítani az éves kötelezettségvállalásba az összes tartozást, vagy csak az adott évben 
esedékes tıke-törlesztést. Ez fontos. Ebben megoszlanak a vélemények szakmán belül is. A másik, ha 
mind a három tervezett lépés megvalósul, nem tartja-e aggályosnak, hogy abban az esetben,  ha CHF 
alapú hitelrıl beszélünk mind a három esetben, akkor egy nagyobb pénzpiaci mozgásnál kellemetlen 
helyzetbe kerülhet az önkormányzat, errıl mi a véleménye?    
 
Tóth András 
Ha egy árfolyamváltozás van, akkor azzal együtt mozognak az importárak is. Nincs a határozatban a 
moratórium, így is kedvezı a konstrukció, de ha a moratórium benne lenne, még kedvezıbb lenne.  
 
Nagy Csaba  
Szomorúnak tartom, ha a szakmában így van, hogy megoszlanak a vélemények.  Az önkormányzati 
törvény megadja taxatíve, hogy ezt, hogyan kell megtenni. Pontosítja az éven belüli felvett hiteleket, 
valamint csak az adott évben felvett hiteleket kell figyelembe venni. Évente kell figyelni, és az évente 
esedékes adásságot kell figyelembe venni. A devizahiteleknek az árfolyamkockázata mindig meg van, 
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akár magán, vagy önkormányzat legyen az, hogy mennyire prognosztizálja a hitelképességét. Úgy 
gondolom, hogy a CHF alapúban kisebb kockázat van, mint más devizákban. Amióta mőködik ez 
Magyarországon ez a deviza volt a legkisebb ingadozású. Ha devizában gondolkodunk, és külön 
választjuk a CHF-ot és az €-t, akkor még olyannal nem találkoztunk, hogy jelentısen ellentétesen 
mozgott volna az Eu-tól. A CHF kisebb mértékben mozog. Az igazi kockázatmentességet a Ft alapú 
biztosítja, de ott nincs meg az a prémiumkamat és feltétel, amit a devizaalapúak biztosítanak.  
 
Nagy Sándor 
Örülök annak, amit elmondott a könyvvizsgáló úr, fıleg azzal, hogy újabb hiteleket nem célszerő 
felvenni. A bizottsági ülésen felmerült bennünk, hogy a tervezett kötvénykibocsátás akár rövid, vagy 
hosszú távon milyen célra kerül ez felhasználásra. Ezt kértük – és elfogadta a polgármester Úr, hogy  
kerüljön vissza ez még egyszer, ez az elkötelezettség, ha a 2. és 4. pont elfogadásra került, a képviselı-
testület a következı képviselı-testületnek 500 milliós elkötelezettséget hagy. Akkor lehet a 4. pont 
esetében nyugodt szívvel dönteni, ha bıvebben látjuk ennek a kötvénykibocsátásnak a folyamatát. 
Megkérem, hogy a deviza mellett egy forint alapú ajánlatot is adjanak az ajánlattevık. Így a konkrét 
számok esetében lehet látni a valóságban, hogy ez mit jelent pozitív, negatív irányba.   
 
Tóth András 
Van elképzelt javaslat a kötvény kibocsátásból befolyt összegbıl. Alapesetben bankbetétre javasolom 
a befolyt összeget fordítani. Ezt a költségvetésben kell rendezni. A bankok nem teszi kötelezıvé, hogy 
milyen devizanemben kívánjuk ezt végrehajtani. Az elején jeleztem, hogy miért csak most került a 
határozat-tervezet a testület elé. A pénzintézeti ajánlatokat vártam, ezért került késıbb ez a határozat-
tervezet a testület elé. Van-e még észrevétel. A vitát lezárom. Tehát azzal a korrekcióval, - 
természetesen akkor a képviselı-testület bevállalja, hogy rendkívüli testületi ülés keretében mutatom 
be a bekért tájékozatót- kötvénykibocsátás menjen a maga útján. Ezzel a korrekcióval 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 
 

132/2007. (VI. 28.) számú 
 

h a t á r o z a t a 
 

Az Önkormányzat banki finanszírozási szerkezetének átalakítására 
 
A KÉPVISEL İ-TESTÜLET 
 
1., az önkormányzat banki finanszírozási terheinek mérséklésére, az adósságszolgálati kötelezettség 
átütemezésére, a jövıbeni fejlesztések saját ereje biztosítására az Önkormányzat banki finanszírozási 
szerkezetének átalakítását határozza el. 
 
2., kezdeményezi a folyósító pénzintézetnél 100 millió forint összegő éven belüli lejáratú mőködési 
célú hitel, valamint 100 millió forint összegő folyószáma-hitelkeret hosszúlejáratú hitelfelvétellel 
történı kiváltását az alábbi feltételekkel: 

- Hitelfelvétel összege 200 millió forint, melybıl a rövidlejáratú kötelezettségek teljes  összege 
kifizetésre kerül 

 - Hitel futamidı 10-15 év 
 - Tıke fizetésére türelmi idı 2-3 év 
 - Tıke megfizetés esedékessége félévente, június 30, illetve december 31. 
 - Kamatfizetés gyakorisága negyedévente 

- Kamat mértéke nem haladhatja meg a jelenlegi rövid lejáratú kötelezettségek kamatterhét, 
illetve CHF/EUR hitel devizanem esetén a 3 havi CHF LIBOR/EURO LIBOR + 2,0 % 
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mértéket. 
 
3., Kezdeményezi az éven túli futamidejő egyes hitelek kamatterheinek csökkentését és 
tıketörlesztésének átütemezését,  az alábbiak szerint: 

 

Hitelek célja: 
( A )  útépítés /Jókai utca I. ütem és Vörösmarty utca/ 
( B ) Kökény utcai iskola felújítása 
( C ) Debreceni úti iskola felújítása 

Hitelek összege: 
( A) 12.450.703 Ft   
( B ) 35.760.000 Ft   
( C ) 35.760.000 Ft   

A hitel típusa: Éven túli futamidejő, szabad felhasználású kölcsön 

A hitelkeret futamideje: 10-15 év  

Hitel devizaneme: HUF / CHF / EUR igénybevételtıl függıen 

Kamatláb: 3 havi BUBOR/ CHF LIBOR / EURO LIBOR 

Kamatfelár: Max.: 1,5 % p.a.  

Kamatfizetési periódus: Negyedévente  

Tıkefizetés esedékessége: Félévente június 30 és december 31. 2-3 év türelmi idıvel 

Szerzıdéskötési díj -- 

Folyósítási jutalék: -- 

Kezelési költség -- 

Elıtörlesztési díj: -- 

 
4., fennálló fizetési kötelezettségeinek teljesítésére, mőködési kiadásainak részleges finanszírozására, 
jövıbeni fejlesztései saját erejének részleges kiváltására 300 millió forint értékben kötvény 
kibocsátását határozza el az alábbi feltételekkel: 
 

Kibocsátó: Újfehértó Város Önkormányzata 
 
Futamidı: 15 év / 20 év  
 
Kibocsátandó összeg: 300.000.000 Ft 
 
Kibocsátás pénzneme: forint / euró / svájci frank (Kibocsátó választása alapján) 
 
Kamatfelár (15 év/20 év): Max: releváns piaci kamatláb + 1,20% 
 
Tıke visszafizetés:  félévente június 30. és december 31., 1-3 év türelmi 

idıvel 
 
Kamatfizetés: negyedévente  
 
Forgalomba hozatali díj: díjmentes 

 
5., felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, a szerzıdési feltételek 2-4., 
pontok figyelembevételével történı megállapítására, a  2-3 pontok esetében a szerzıdések aláírására. 
 

Határid ı: folyamatos 
       Felelıs:     Polgármester 
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9. napirendi pont megtárgyalása 
9./ Elıterjesztés az önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények  
      közötti munkamegosztásra és felelısségvállalásra vonatkozó megállapodás jóváhagyására 
      Száma: 14-151/2007. 
      (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
      Elıadó: Tóth András polgármester 
 
Tóth András 
Ennek indoka, hogy az ÁMI-nak megszőnik július 1-jétıl az önálló gazdálkodási jogköre, korábbi 
mintára készítettük el a javaslatot. Ezt a könyvvizsgáló bevonásával tettük. Az Ügyrendi és a Pénzügyi 
Bizottságok tárgyalták, egyhangúlag támogatták. Kérdés, észrevétel, vélemény van-e? 
 
Nagy Sándor 
Az új anyaggal kapcsolatban nem tudom, hogy mi az a FEUVE? Minek a rövidítése? 
 
Nagy Csaba 
Ez a  Folyamatba épített Elızetes Utólagos- Vezetıi Ellenırzés-t jelent.  
 
Tóth András 
Ha egyéb észrevétel, vélemény nincs a napirendi pont vitáját lezárom. Ki az, aki elfogadja a határozati 
javaslatot? 
 
A képviselı-testület a határozat-tervezetet 16 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
egyhangúlag elfogadta és az alábbi határozat-tervezetet hozta: 
 

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISEL İ-TESTÜLETÉNEK 
 

133/2007. (VI. 28.) számú 
 

h a t á r o z a t a 
 

az önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények közötti munkamegosztásra és 
felelısségvállalásra vonatkozó megállapodás jóváhagyására 

 
 
A KÉPVISEL İ-TESTÜLET  
 
az önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények közötti munkamegosztásra és 
felelısségvállalásra vonatkozó megállapodást a mellékelt tartalommal jóváhagyja.  
 

Határid ı: folyamatos 
       Felelıs:     jegyzı 
 
 

M E G Á L L A P O D Á S  
 

mely létrejött a módosított 217/1998. (XII.30.) Kormányrendelet 14. §. (5) bekezdésében foglaltak 
alapján a Polgármesteri Hivatal (4244. Újfehértó, Szent István út 10.) (továbbiakban: önállóan 
gazdálkodó költségvetési intézmény),  
valamint a …………………….(továbbiakban: részben önálló költségvetési intézmény) között, mely 
rögzíti a tervezés, pénzkezelés, az elıirányzat-felhasználás, munkamegosztás és felelısségvállalás 
rendjét, valamint azt, hogy a mőködtetés során melyek azok a feladatok, amelyeket az önállóan 
gazdálkodó költségvetési intézmény összevontan, illetve melyek azok a feladatok, amelyeket a részben 
önálló költségvetési intézmény elkülönítetten lát el. 
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A megállapodás az érintettek között határozatlan idıre jön létre.  
 

a.) A költségvetés tervezése 
 

A Képviselı-testület az éves költségvetési rendeletben - az önállóan gazdálkodó költségvetési 
intézmény éves költségvetési elıirányzatainak jóváhagyásával egyidejőleg - a részben önálló 
költségvetési intézményekre vonatkozóan is meghatározza 
 

a személyi juttatások 
a munkaadót terhelı járulékok 
a dologi kiadások 
a felújítások elıirányzatát célonként 
a felhalmozási kiadásokat feladatonként (adott esetben)   
a bevételeket forrásonként, valamint 
az éves létszámkeretet 
 

A fenti elıirányzatok kialakításához a jegyzı által meghatározott szempontok szerint a részben önálló 
költségvetési intézmény az önálló költségvetési intézményen keresztül közvetlenül szolgáltat adatot a 
felügyeleti szervnek.  
Az önkormányzat költségvetési rendeletében meghatározott elıirányzatoknak megfelelıen az önállóan 
gazdálkodó költségvetési intézmény elkészíti a költségvetés tervezetét és indoklását, amely 
tartalmazza a részben önállóan gazdálkodó intézmények részletes költségvetési indoklásait is. 
Az önállóan gazdálkodó intézmény feladata, hogy az elkészített elemi költségvetés a jegyzı által 
meghatározott idıpontra  felterjesztésre kerüljön. 
 

b.) Számviteli, nyilvántartási és adatszolgáltatási feladatok 
 

Az elemi (az önálló és részben önálló költségvetési intézmény elıirányzatait együttesen tartalmazó) 
költségvetés, valamint az elemi (félévi és éves) beszámoló elkészítése, illetve az évközi 
adatszolgáltatás az önállóan gazdálkodó költségvetési intézmény feladata.  
Az analitikus nyilvántartások vezetése az önállóan gazdálkodó költségvetési intézmény „Számlarend”-
jében foglaltaknak megfelelıen történik.   
Az önálló költségvetési intézmény az elıirányzatok nyilvántartását, módosításait és felhasználását 
köteles gazdálkodó egységenként külön – külön vezetni úgy, hogy abból bármikor megállapítható 
legyen a részben önálló intézményre vonatkozó adat. Mindezek lehetıvé teszik az önkormányzat által 
jóváhagyott pénzmaradvány pontos megosztását is az önálló és részben önálló intézmény között, az 
önkormányzat által használt módszernek megfelelıen.  
 
A gazdálkodás lebonyolításával megbízott önálló költségvetési intézmény 
 
   az elsı negyedévet követı hó 20-ig, 
   ezt követıen havonként (a tárgyhónapot követı hó 20-ig) 
 
tájékoztatja a részben önálló költségvetési intézményt a bevételi  és kiadási elıirányzatok és azok saját 
vagy felügyeleti szerv által történt módosításának alakulásáról, valamint azok teljesítésérıl. 
 
Amennyiben a bevételek teljesítése (az intézményi kötelezı térítési díjak kivételével) meghaladja az 
eredeti (módosított) elıirányzatot, a részben önálló intézmény vezetıje az önálló költségvetési 
intézmény vezetıjénél kezdeményezheti a bevételi és kiadási (beleértve a személyi juttatásokat is) 
elıirányzatok saját hatáskörő módosítását.  
 
A saját hatáskörő elıirányzat-módosítás kezdeményezése történhet az önálló költségvetési intézmény 
részérıl is, de ebben az esetben a részben önálló intézmény vezetıjének írásbeli egyetértésére szükség 
van.  
A saját hatáskörben végrehajtott elıirányzat módosításokról az önállóan gazdálkodó költségvetési 
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intézmény vezetıje köteles a felügyeleti szervet tájékoztatni. 
 

c.) Kötelezettségvállalás, érvényesítés és utalványozás 
 

A részben önálló költségvetési intézmény vezetıjét, vagy az általa megbízott személyt a Képviselı-
testület által jóváhagyott teljes költségvetési kiadási elıirányzat terhére kötelezettségvállalási jog illeti 
meg.  
 
Az írásbeli kötelezettségvállalások egy másolati példányát a kötelezettségvállaló (részben önállóan 
gazdálkodó intézmény vezetıje) köteles megküldeni – feljegyzés végett – a gazdálkodási feladatot 
ellátó intézmény gazdasági vezetıjének.  
 
A részben önálló költségvetési intézmény vezetıje által történt kötelezettségvállalás esetén, az írásbeli 
kötelezettségvállalások ellenjegyzésére az önálló költségvetési intézmény gazdasági vezetıje vagy az 
általa felhatalmazott személy jogosult.  
 
Amennyiben az ellenjegyzéskor hibát tapasztal az önállóan gazdálkodó intézmény, köteles a részben 
önálló intézmény vezetıjének figyelmét felhívni a hiba kijavítására. 
Amennyiben a részben önálló intézmény vezetıje elismeri tévedését, írásban kell közölnie, hogy az 
elızı kötelezettségvállalását milyen módon korrigálta. 
 
Ha a részben önálló költségvetési intézmény vezetıje - a felhívásban foglaltak ellenére - jogosnak véli 
kötelezettségvállalását, azt írásban közli az önálló intézménnyel. Ebben az esetben az önálló 
költségvetési intézmény gazdasági vezetıje vagy az általa felhatalmazott személy a 
kötelezettségvállalást tartalmazó okmányt záradékolja „az ellenjegyzés utasításra történt” és errıl a 
költségvetési intézmény vezetıjét 8 napon belül értesíti.  
 
A kiadások teljesítése és a bevételek beszedésének elrendelése elıtt okmányok alapján ellenırizni és 
érvényesíteni kell azok jogosultságát, összegszerőségét, a fedezet meglétét.  
 
Mindazon kiadások teljesítése elıtt, amelyekre a kötelezettségvállalást a részben önálló költségvetési 
intézmény vezetıje adta ki, ebben az esetben csak az önálló költségvetési intézmény, írásban 
megbízott, pénzügyi-számviteli szakképesítési dolgozója végezheti az érvényesítést. 
Az utalványozás történhet az érvényesített okmányra történı rávezetéssel vagy külön írásbeli 
rendelkezés alapján, az önálló költségvetési intézmény vezetıje, vagy az általa megbízott személy 
által.  
 
Az érvényesítést végzı költségvetési intézmény köteles gondoskodni a részben önálló intézmény által 
végzett utalványozás ellenjegyzésérıl, amely nélkül kiadás teljesítési és bevétel beszedése nem 
valósulhat meg. A részben önálló költségvetési intézmény vezetıje vagy az általa felhatalmazott 
személy a kötelezettségvállalásról nyilvántartást köteles vezetni a nyomon követhetıség érdekében. 
Nem kell utalványozni a termékértékesítésbıl, szolgáltatásból számla, egyszerősített számla, számlát 
helyettesítı okirat átutalási postautalvány alapján befolyó bevételek beszedését.  
Az utalványozás ellenjegyzésére az önálló költségvetési intézmény gazdasági vezetıje vagy az általa 
felhatalmazott személy jogosult.  
 
Amennyiben az ellenjegyzı az utalványozással nem ért egyet, „az ellenjegyzés utasításra történt” 
záradékkal látja el az utalványt, és errıl 8 napon belül értesíti (a pénzellátást végzı költségvetési 
intézmény) az önálló intézmény vezetıjét. 
Az önálló intézmény vezetıje 15 napon belül köteles vizsgálni a bejelentést és kezdeményezni az 
esetleges felelısségre vonást.   
 
A kötelezettségvállalás ellenjegyzés érvényesítés, utalványozás vonatkozásában a módosított 
217/1998. (XII.30) Kormányrendeletben foglaltakat az önálló és részben önálló költségvetési 
intézménynek is alkalmazni kell.  
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A készpénzkezelésre vonatkozó részletes szabályokat az önállóan gazdálkodó költségvetési intézmény 
pénzkezelési szabályzata tartalmazza. 
 
A munkaerı gazdálkodással kapcsolatos feladatokat - a személyi juttatások kifizetésének kivételével – 
a részben önálló intézmény látja el.  
 
A FEUVE pénzügyi gazdasági feladatait az önálló gazdálkodó szervezet látja el, a szakmai feladatok 
tekintetében a részben önálló szervezet, önállóan végzi. 
 
A mőködtetés körébe tartozó intézményüzemeltetési, tárgyi eszköz felújítási, beruházási, 
vagyonkezelési feladatokat az önállóan gazdálkodó szervezet látja el. A szakmai mőködtetéssel 
kapcsolatos feladatokat a részben önálló intézmény önállóan végzi. 
 
A feladatmegosztás rendjének részletes szabályait az önállóan gazdálkodó szervezet belsı szabályzatai 
tartalmazzák, a pénzügyi-gazdasági feladatok ellátásáért felelıs személyek az ellátandó feladatok, a 
vezetık és más dolgozók feladat -, hatás- és jogkörét az önállóan gazdálkodó szervezet gazdasági 
szervezetének ügyrendje részletesen tartalmazza. Az önállóan gazdálkodó szervezet számviteli 
szabályzatainak hatálya kiterjed a részben önálló szervezetekre. 
 
A költségvetés végrehajtásának szabályait a mindenkori költségvetési rendelet, a vagyongazdálkodás 
szabályait a vagyonrendelet határozza meg. 
 
   A megállapodásban foglaltakat az érintettek tudomásul vették, és kötelesek ennek megfelelıen 
eljárni. 
 
Újfehértó, 2007……………hó……nap. 
 
-------------------------------------------                        ------------------------------------------------- 
   önálló költségvetési intézmény   részben önálló költségvetési intézmény 
                                        
A megállapodásban foglaltakat Újfehértó Város Képviselı-testülete a 133/2007. (VI. 28.) számú 

 
határozatával jóváhagyta. 
 
Újfehértó, 2007. június 28.  
                             Dr. Mátyás B. Szabolcs  

                         jegyzı 
 
10. napirendi pont megtárgyalása 
10./ Elıterjesztés Újfehértó Városüzemeltetési KHT Alapító Okirata módosításáról és a KHT  
       mőködésével kapcsolatos egyéb döntésekrıl 
       Száma: 14-157/2007. 
       (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
       Elıadó: Tóth András polgármester 
 
Tóth András 
Ismerteti az elıterjesztést.  
Az Ügyrendi Bizottság egyhangú szavazattal támogatta az elıterjesztést, a Pénzügyi Bizottság 
többségi szavazattal támogatta. Kérdés, észrevétel, vélemény van-e? 
 
Nagy Sándor 
Az eltérı álláspont a bizottsági ülésen amiatt volt, hogy a határozat-tervezet székhelyre vonatkozó 
változásával egyetértünk a határozat-tervezet 1.-2. pont miatt van problémánk. Nem a Mészáros Úr 
személyével van kifogásunk Amikor ezt korábban  megkapta arról volt szó, hogy ez az ügyvezetés  
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pályáztatás útján legyen ellátva. Az a javaslatunk, hogy a képviselı-testület értsen egyet, hogy 
kerüljön pályázat kiírásra, és az elbírálásig hosszabbítsa meg a Mészáros Úr megbízását.  
 
Tóth András 
A mostani eljárást sokkal korrektebbnek tartom, mint a korábbi ügyvezetı esetében. Továbbra is 
fenntartom az álláspontomat.  
 
Kovács Sándor 
Ha jól emlékszem, annak idején, pályázat kiírás nélkül, szakmai ismeret és papírok hiányában lett az 
ügyvezetı 5 évre megbízva.  
 
Ricska Zsolt megérkezett az ülésterembe, így a képviselı-testület létszáma 17 fıre változott.  
 
Nagy Sándor 
Arra szeretném ráirányítani a figyelmet, hogy a mostani helyzetrıl beszéljünk. Lassan eltelt egy év, és 
még mindig visszamutatnak. A mostani helyzettel kellene foglalkozni, konkrétan vetettem fel a 
határozat-tervezettel kapcsolatban dolgokat, és nem arra kapok választ. Egy önállóan gazdálkodó 
intézmény esetében furcsának tartom, hogy nem önállóan végezheti a dolgát az intézmény vezetıje. 
Nem olyan jelzések jönnek, hogy a Kht- ügyvezetıje önálló döntéseket hoz. Ezért javasoltuk, hogy 
pályáztassuk meg. Ha megpályázza és İ nyeri, akkor hagyjuk dolgozni.  
 
Tóth András 
Nem visszamutogatásról van szó, csupán a hozzászólás, és a hozzászóló hitelességét próbálom 
megkérdıjelezni ezzel a visszamutogatással.  
 
Kovács Sándor 
Én nem kérdıjelezném meg a szakmai munkáját, csak nem rendelkezik még annyira helyismerettel, 
egyébként, kb. 400 millió Ft-os büdzsével rendelkezik a Kht. Egy kicsik besegítek neki, valamint 
alpolgármesterként, ha elıveszem a munkaköri leírásomat ezek a sorok találhatók benne, mint amit 
ellátok. 
 
Puhola József 
Tényleg korlátozzák-e a munkában a Mészáros Urat? 
 
Mészáros Imre a Városüzemeltetési Kht.  
Az alpolgármesterrel harmonikus az együttmőködés, sokat segít, úgy gondolom, hogy amikor 
megválasztottak, akkor nem arra kaptam felhatalmazást, hogy az İ irányítása alatt végezzem, hanem 
egy önkormányzati Kht feladatait lássam el, ezt maximális felelısséggel végzem, azt visszautasítom, 
hogy  nem önálló döntéseket hozva.  
 
Tóth András 
Ha egyéb nincs a napirendi pont vitáját lezárom. Ki az, aki támogatja a módosító indítványt, hogy 
írjuk ki pályázatot? 
 
A képviselı-testület a módosítást 5 igen szavazattal, 10 ellenszavazattal, 2 tartózkodással nem fogadta 
el.  
 
Tóth András 
Ki az, aki az eredeti határozati javaslatot elfogadja?  
 
A képviselı-testület az eredeti határozat-tervezetet 11 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 6 
tartózkodással elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
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ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISEL İ-TESTÜLETÉNEK 
 

134/2007. (VI. 28.) számú 
 

h a t á r o z a t a 
 

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

 
 

A KÉPVISEL İ-TESTÜLET 
 
1./ az Újfehértó Városüzemeltetési KHT ügyvezetıi feladatainak megbízási jogviszony keretében 
történı ellátásával Mészáros Imrét (anyja neve: Barna Erzsébet, lakcíme: 4232 Geszteréd, Kossuth u. 
110.) 2007. július 01. napjától 2009. június 30. napjáig megbízza. 
 
2./ hozzájárul ahhoz, hogy az ügyvezetı az Újfehértó Városüzemeltetési KHT tevékenységi körével 
azonos, illetve ahhoz hasonló tevékenységet végzı más gazdálkodó szervezetben munkaviszonyt és 
munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyt létesítsen, továbbá vezetı tisztséget töltsön be azzal a 
feltétellel, hogy az ügyvezetı megbízatásának idıtartama alatt az adott gazdálkodó szervezet az 
Újfehértó Városüzemeltetési KHT tevékenységi körében meghatározott feladatokat a KHT mőködési 
területén nem végezhet. 
 
3./ a Városüzemeltetési KHT ügyvezetıje  

a.) megbízási díját 2007. július 01. napjától havi bruttó 180. 000.- Ft-ban, 
b.) elszámolható saját tulajdonú gépkocsi használatát 2007. július 01. napjától havi 
2000 km-ben állapítja meg. 

 
4./ a 150/1999. (IX. 15.) VKT. számú határozatával elfogadott, többször módosított Újfehértó 
Városüzemeltetési KHT Alapító Okiratát  2007. július 01. napi hatállyal az alábbiak szerint módosítja: 
 
4.1. Az Alapító Okirat I.2. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
I.2. A Közhasznú társaság székhelye, telephelyei: 

 
a.) A társaság székhelye: 
  
 4244 Újfehértó külterület 0551/93 hrsz. 
 
b.) A társaság telephelyei: 
  
 4244 Újfehértó Bartók Béla u. 7. 
 4244 Újfehértó, Kodály Z. u. 1.  
 4244 Újfehértó, Kökény u. 22. 
 4244 Újfehértó, Debreceni út 204. 
 4244 Újfehértó, Árvácska út 2. 
 4244 Újfehértó, Széchenyi u. 3.  
 4244 Újfehértó, Bocskai u. 2. 
 4244 Újfehértó, Debreceni u. 206. 
 4244 Újfehértó, Eötvös u. 25. 
 4244 Újfehértó, Kodály Z. u. 39. 
 4244 Újfehértó, Bartók B. u. 5. 

 
4.2. Az Alapító Okirat IV./4.2. pontjának a társaság ügyvezetıjének megbízási idejére vonatkozó 
szövegrésze helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
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4.2. Az ügyvezetı 
 
A társaság ügyvezetıjének a megbízatása 2007. július 01. napjától 2009. június 30. napjáig tart.  
 
5./ megbízza az ügyvezetıt, hogy jelen határozat 4./ pontjában foglalt módosításokat az Alapító 
Okiraton vezesse át és azt egységes szerkezetbe foglalva, törvényes határidın belül nyújtsa be a 
cégbíróság felé bejegyzés végett. 
 
6./ felhatalmazza a polgármestert a módosításokat tartalmazó egységes szerkezetbe foglalt Alapító 
Okirat alapító nevében történı aláírására. 
 

Felelıs: polgármester 
     Határid ı: 2007. július 01. 
 
11. napirendi pont megtárgyalása 
11./ Elıterjesztés Egészségügyi-szociális megállapodások felmondásáról 
       Száma: 14-146/2007. 
       (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
       Elıadó: Tóth András polgármester 
 
Tóth András 
A projekt „elırehaladását” nem nagyon értem, hogy miért nem akarják. Van egy megállapodás, ami az 
Egészségügyi Szakértıi Mőhelyhez delegálja ennek a feladatnak az ellátását,  és ennek van egy része 
amit átengedtük a részükre. A passzivitás miatt is javasolom, hogy a megállapodásokat felmondjuk. 
Az Ügyrendi és a Pénzügyi Bizottság tárgyalta, a Pénzügyi Bizottság javasolta volt, hogy az 1. 
pontban a megfogalmazást át kellene javítani, erre kérek javaslatot. Kérdés, észrevétel, vélemény van-
e?  
 
Puhola Józsefné 
Ha ez felmondásra került, akkor ebbıl nem is lesz semmi? 
 
Tóth András 
A szerzıdésbıl nem: Éppen azért javasolom, hogy a mozgásterünk megnyíljon. Az a baj, hogy mi 
addig nem léphetünk ebben az ügyben, amíg a szerzıdést fel nem mondjuk, és ebben elkezdhessünk 
mozogni, akár más bevonásával is.  
 
Puskás László elhagyta az üléstermet, így a képviselı-testület létszáma 16 fıre változott.  
 
Juhász Istvánné 
A határozat-tervezet akkor úgy szóljon, hogy  
 
A KÉPVISEL İ-TESTÜLET 
 
1., az Egészségügyi Szakértı Mőhely Kft-vel megkötött egészségügyi Szolgálat….  
 
és innen változatlan formában szólna a határozat.  
 
Tóth András 
Elfogadom a módosító indítvány. Ki az, aki a módosítással együtt elfogja a határozat-tervezetet? 
 
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 
 

135/2007. (VI. 28.) számú 
 

h a t á r o z a t a 
 

Egészségügyi-szociális megállapodások felmondásáról 
 
 
A KÉPVISEL İ-TESTÜLET 
 
1., az Egészségügyi Szakértı Mőhely Kft-vel megkötött, a 99/2006. (VI.20.) számú határozattal 
jóváhagyott „önkormányzat által ellátandó közfeladat átadásáról” szóló együttmőködési megállapodás, 
valamint a 2006. szeptember 14-én szakértıi és szakmai koordinátori feladatok ellátására megkötött 
megbízási szerzıdés felmondását kezdeményezi. 
 
2., felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 

Határid ı: folyamatos 
       Felelıs:     Polgármester 
 
12. napirendi pont megtárgyalása 
12./ Elıterjesztés a Lengyel Laura Óvoda csoportok számának a maximális létszámától való  
       eltérés engedélyezésére 
       Száma: 14-148/2007. 
       (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
       Elıadó: Tóth András polgármester 
 
Tóth András 
Ismeretei az elıterjesztést.  
A Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága tárgyalta, egyhangúlag támogatta.  A határozatot kiegészítem, 
hogy a 2007/2008-as nevelési évre vonatkozik. Kérdés, vélemény van-e? 
 
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: 
 

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISEL İ-TESTÜLETÉNEK 
 

136/2007. (VI. 28.) számú 
 

h a t á r o z a t a 
 

a Lengyel Laura Óvoda csoportok számának a maximális létszámtól való eltérés engedélyezése 
 
A KÉPVISEL İ-TESTÜLET 
 

1. a Lengyel Laura Óvoda csoportok számának a maximális létszámtól való eltérését 30 fıig 
engedélyezi a 2007-2008-as nevelési évben. 

 
2. felkéri a jegyzıt, hogy az OKÉV  részére a kérelmet és határozatot küldje el, a szükséges 

intézkedéseket tegye meg.  
 

Határid ı: azonnal 
       Felelıs:     jegyzı 
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13. napirendi pont megtárgyalása 
13./ Elıterjesztés a Zajti Ferenc Helytörténeti Győjtemény, Mővelıdési Központ és Könyvtár  
       intézményvezetıjének megbízására 
       Száma: 14-158/2007. 
       (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
       Elıadó: Tóth András polgármester 
 
Tóth András 
Az elıterjesztés az elızı testületi ülésre készült el. Akkor levettük napirendrıl, mert a pályázó kérte, 
hogy vegyük le, mert nem tudott jelen lenni. A Bíráló Bizottság támogatta Buczkó József 
intézményvezetıi megbízását. Az elmúlt idıszakban én átértékeltem az álláspontomat, és 
messzemenıen elismerve az İ munkásságát a benyomásaim alapján én most nem javasolom az 
intézményvezetıi megbízását, de ettıl függetlenül felteszem szavazásra. Kérdés, észrevétel, vélemény 
van-e? 
 
Nagy Sándor 
Általánosságban a többi intézmény esetében a garantált munkáltatói kereset kiegészítés mőködik-e? 
 
Tóth András 
Az ÁMI-nál igen. A többieknél nincs. Ha egyéb kérdés nincs a vitát lezárom. Ki az, aki elfogadja a 
határozati javaslatot? 
 
A képviselı-testület a határozat-tervezetet 4 igen szavazattal, 4 ellenszavazattal, 8 tartózkodással nem 
fogadta el.  
 
Tóth András 
Jelen pillanatban Buzckó Józsefnek ideiglenes megbízása van a pályázat eredményes elbírálásáig. Új 
kiírást fogok kezdeményezni, melyet a következı testületi ülésre be fogok hozni.  
 
14. napirendi pont megtárgyalása 
14./ Elıterjesztés az Újfehértó, Rákóczi u. 2. szám alatti – 3220. hrsz-ú ingatlanon található  
      építmények  társasházzá alapításáról 
      Száma: 14-149/2007. 
      (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
      Elıadó: Tóth András polgármester 
 
Tóth András 
Az elıterjesztés lényege, hogy egy nagyon sok funkciót befogadó épületrıl van szó. Úgy gondoljuk, 
hogy ezeknek a jogi helyzetének kezelésére a társasház- mint fogalom – jobb lehetıség. Erre kérek 
felhatalmazást, hogy az ezzel kapcsolatosan megkapjuk. Kérdés, észrevétel, vélemény van-e? 
 
Nagy Sándor 
Az elıterjesztés 2. fejezetében arra utal, hogy a be nem épített terület is önálló hrsz-t kap? Ez azt 
jelenti, hogy önálló hrsz-t kap pld, a kollégium épülete, de a be nem épített terület más hrsz-on lesz?   
 
Tóth András 
A ráépítéssel hasznosítható ingatlanrészre vonatkozik ez.  
 
Nagy Sándor 
Miután lesz rendkívüli, az a kérésem, hogy tegyen meg annyit, hogy egy sima vázrajz formájában 
nyújtsa be a testület elé, hogy legyen valamilyen formában fogalmunk ezekrıl.   
 
Telepóczki Miklós 
A helyi építési szabályzatnak megfelelıen kell elkészíteni ezeket a megosztásokat.  
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Tóth András 
Természetesen meg fogom ezt tenni. Ha egyéb kérdés nincs a napirendi pont vitáját lezárom. Ki az, 
aki elfogadja határozat-tervezetet.  
 
A képviselı-testület a határozat-tervezetet 15 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül 
elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 

 ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISEL İ-TESTÜLETÉNEK 
 

137/2007. (VI. 28.) számú 
 

h a t á r o z a t a 
 

az Újfehértó Rákóczi út 2. szám alatti – 3220. hrsz-ú – ingatlanon található építmények  
társasházzá alapításáról 

 
A KÉPVISEL İ-TESTÜLET 
 

1. a Polgári törvénykönyvrıl szóló 1959. évi IV. törvény (PTK), valamint a társasházakról szóló 
2003. évi CXXXIII. törvény alapján az önkormányzat tulajdonában álló belterületi 
földrészleten, Újfehértó Rákóczi út 2. szám alatti – 3220. hrsz-ú – ingatlanon és azon található 
építményeken, egyszemélyi alapítói elhatározással társasháztulajdont alapít.  

 
2. felhatalmazza a polgármestert az alapítással kapcsolatos teendık ellátására – ideértve az 

alapító okirat teljes körő elkészítését és a földhivatali nyilvántartásba történı bejegyzését.  
 

Határid ı: folyamatos 
       Felelıs:     polgármester 
 
15. napirendi pont megtárgyalása 
15./ Elıterjesztés önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékesítésre történı kijelölésérıl és  
       minimális értékesítési áruk meghatározásáról  
       Száma: 14-152/2007. 
       (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
       Elıadó: Tóth András polgármester 
 
Tóth András 
Korábban az új ingatlanokra vonatkozó javaslatot azért nem terjesztettem elı, mert nem voltak olyan 
jogi helyzetben, hogy ezt megtegyem. Egyrészt ¾-ed részben voltunk tulajdonosok, másrészt 
haszonélvezık is voltak. A másik a piac melletti szükséglakások - erre volt korábban testületi döntés,  
hogy ezeket már le kellett volna bontani, ez nem történt meg. Volt korábban  a testületnek egy olyan 
technikája, hogy lakott ingatlanként adják el és a szerzıdésben kellett rögzíteni, hogy a tulajdonosnak 
kell a lakó elhelyezésérıl gondoskodni.  Egyeztetéseket folytattunk a tulajdonosok tulajdonostársaival, 
tettek egy ajánlatot.  De mégis azt javasolom, hogy ezt a két ingatlant is összesen 3.000.000.-Ft- ért 
jelöljük ki árverésre. Kérdés, észrevétel, vélemény van-e a napirendi ponttal kapcsolatban? 
 
Nagy Sándor 
Szociális bérlakások az elnevezése ezeknek, pontosan. 
 
Tóth János  
Ezt nem lehetne úgy megoldani, hogy lebontanánk és parkolónak kialakítanánk. 
 
Tóth András 
Egyrészt ez nem társasház, másrészt akkor a két lakót el kell helyezni. Ki az, aki támogatja a 
határozat-tervezetet? 
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A képviselı-testület a határozat-tervezetet 15 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül 
elfogadja és az alábbi határozatot hozta: 

 
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISEL İ-TESTÜLETÉNEK 

 
138/2007. (VI. 28.) 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. 2007. július 01. napjával értékesítésre kijelöli az 1/1 önkormányzati tulajdonú ingatlanokat és 
az ingatlanok minimális értékesítési árát az alábbiak szerint állapítja meg: 

 
� a 4680 helyrajzi számú kivett lakóház, udvar megnevezéső 984 m2 területő ingatlant, 

mely a valóságban a 4244 Újfehértó, Árpád út 1. száma alatt található 1.000.000.-Ft 
(ÁFA-val) összegben  

 
� az 1986/A/1 és 1986/A/2 helyrajzi számú, együttesen 133 m2 területő lakás 

megnevezéső ingatlanokat, melyek a valóságban 4244 Újfehértó, Béke tér 31. szám 
alatt találhatóak 3.000.000.-Ft (ÁFA-val) összegben  

 
2. felkéri  a polgármestert a nyilvános értékesítés lebonyolítására.  

 
Határid ı: folyamatos 

       Felelıs:     polgármester 
 
16. napirendi pont megtárgyalása 
16./ Elıterjesztés Díszkút megvalósítására Újfehértó központjában  
       Száma: 14-154/2007. 
       (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
       Elıadó: Tóth András polgármester 
 
Tóth András 
Minden bizottság támogatta a határozat-tervezetet, a Pénzügyi Bizottság egy olyan javaslattal, hogy 
kerüljön bele az, hogy szökıkút megvalósítása is legyen benne. Van-e kérdés, észrevétel, vélemény? 
Én az eredeti határozat-tervezetet javasolom támogatni.  
 
Molnárné Mészáros Ágnes 
A Zenével Újfehértóért Fiatalokkal lett-e egyeztetve ez a makett és nekik mi a véleményük ebben? 
 
Tóth András 
Nem volt egyeztetve, a határozat-tervezetben egy elvi döntést kérnék, és azt követıen lenne 
egyeztetés. Szándékaim szerint szeretném megajánlani nekik azt, hogy a korábban szökıkútra győjtött 
pénzt forgassák be ebbe. Amit İk összegyőjtöttek az sajnos nagyon kevés. Amikor a lektorátussal a 
helyszínt bejártuk, akkor gyakorlatilag voltak  más helyszínek is, pld. a Rió-ház és a Mővelıdési Ház 
közötti rész, ott egy kisebb szökıkútnak alkalmasabb lenne a hely. Igazán azon a helyen, ahol 
tervezzük egy monumentális alkotás kellene, hogy legyen, ami uralná a helyet. Ez az én véleményem. 
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Ricska Zsolt 
Minél szélesebb körben kellene ezt az alkotást véleményeztetni és kikérni a véleményt, hogy milyen 
legyen maga az alkotás, mit ábrázoljon? Támogatjuk, hogy elinduljon a folyamat, de abban, hogy mi 
legyen a mőalkotás tárgya arról ne döntsünk, kérjük ki szélesebb körben a véleményt.  
 
Tóth András 
Korábban volt már, a 90-es években olyan döntés, hogy meg kellene örökíteni korábbi 
elıtelepüléseket, ezen az alkotáson már jelen vannak bizonyos motívumok – a vízköpık -.  Kevesen 
vagyunk az országban, akik az Árpád évnek az apropójából indítanánk el források bevonását. Ha ezt a 
szimbólumot kiiktatjuk, akkor kevesebb a lehetıségünk erre, hogy innen forrásokhoz jussunk. 92 óta 
eltelt határozzuk el, hogy meg akarjuk valósítani, kezdeményezıbbnek és aktívnak kell lenni ebben. 
15 évet már elvesztettünk ezzel.  
 
Kovács Sándor 
Nem kellene húzni tovább ezt.   
 
Juhász Istvánné 
Valóban városképi szempontból is fontos, valamint az újfehértói emberek település helytörténeti 
ismereteihez is hozzájárulna.  
 
Nagy Sándor 
Kerüljön be a határozat-tervezetbe, hogy ezt más fórumon is meg kell vitatni. Maga az, hogy 
megvalósuljon az nem kétséges, a másik az, hogy a mővész Urat személyesen ismerem, neve garancia 
arra, hogy a mő az tényleg olyan legyen, hogy az lezsőrizhetı lesz. 
 
Tóth András 
Javasolom, hogy  legyen benne a határozatban, hogy a mőalkotás tervet társadalmi vitára bocsátjuk. 
Ha nincs egyéb észrevétel, a vitát lezárom.  
 
Ki az, aki a módosítással együtt elfogadja a határozat-tervezetet? 
 
A képviselı-testület a határozat-tervezetet a módosítással együtt 15 igen szavazattal, ellenszavazat 
nélkül, 1 tartózkodással elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

 
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISEL İ-TESTÜLETÉNEK 

 
139/2007. (VI. 28.) számú 

 
h a t á r o z a t a 

 
Díszkút megvalósítására Újfehértó központjában 

 
A KÉPVISEL İ-TESTÜLET 
 
1., az Árpád fejdelem emlékév keretében díszkút megvalósítását határozza el Újfehértó központjában. 
 
2., felhatalmazza a polgármestert a megvalósításhoz szükséges intézkedések megtételére, a díszkút makettjérıl 
társadalmi vita megrendezésére, a mőalkotás megvalósítása költségvetésének és szerzıdéstervezetének 
elıkészítésére, a megvalósításhoz elérhetı források koordinálására, az ehhez kapcsolódó megállapodások, a 
megvalósítás gazdasági hátterére vonatkozó elıterjesztés döntésre történı elkészítésére. 
 

Határid ı: 2007. augusztus 31, 
                  illetve folyamatos 

       Felelıs:     Polgármester 
 
 



 31

17. napirendi pont megtárgyalása 
17./ Elıterjesztés külterületi településrész elnevezésérıl  
       Száma: 14-167/2007. 
       (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
       Elıadó: Puskás László alpolgármester 
 
Tóth András 
Tekintettel arra, hogy minden ingatlant sikerült eladni a hulladék-kezelı környékén, célszerő azoknak 
a területeknek nevet adni, így talán könnyebben lehet megtalálni. Felvetıdött még a bizottsági ülésen 
Városkapu Üzleti Park, illetve Innovációs Negyed név is. Az Ügyrendi Bizottság tárgyalta és 
támogatta. Épp itt voltak a javaslatok de ebben nem szavaztak. Kérdés, vélemény van-e? Javaslat van-
e? 
 
Szilágyi Antalné 
Javasolom az eredeti Déli Ipartelep elnevezést.  
 
Tóth András 
Ki az, aki az eredeti határozat-tervezetet elfogadja? 
 
A Képviselı-testület a határozat-tervezetet 14 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, 1 nem szavazással 
(Budai János nem szavazott) elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISEL İ-TESTÜLETÉNEK 
 

140/2007. (VI. 28.) számú 
 

h a t á r o z a t a 
 

Külterületi településrész elnevezésérıl 
 

A KÉPVISEL İ-TESTÜLET 
 
1./ az Újfehértó déli, külterületi részén lévı, az ingatlan nyilvántartásban a 0551/30, 0551/85,  
0551/91, 0551/92, 0551/93, 0551/94, 0551/95, 0551/96, 0551/97, 0551/98, 0551/99, 0551/101, 
0551/105, 0551/106, 0551/107, 0551/108, 0551/109, 0551/110, 0551/111  hrsz.-on szerepelı 
ingatlanokat magába foglaló, a valóságban egységet képezı külterületi településrészt  Déli-
Ipartelepnek nevezi el.   
 
2./ felkéri a Jegyzıt, hogy a külterületi településrész nyilvántartásba történı bejegyzésérıl 
gondoskodjon. 
 
                                     

          Felelıs: Jegyzı 
          Határid ı: azonnal 
 
18. napirendi pont megtárgyalása 
18./ Elıterjesztés Újfehértó Város Tehetséges fiataljainak támogatására benyújtott pályázatok  
       elbírálására 
       Száma: 14-155/2007. 
       (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
       Elıadó: Tóth András polgármester 
 
Tóth András 
Két javaslat szerepel a határozati javaslatban. A Pénzügyi Bizottság és a Társadalmi Kapcsolatok 
Bizottsága egyenként foglalt állást a két pályázatról. A Tóth Attila kérelmét elutasításra javasolták, 
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Marovszki Enikıét támogatják. Kérdés, észrevétel vélemény van-e a napirendi ponttal kapcsolatban? 
 
Juhász Istvánné 
 A Milyen indokkal utasították el a bizottságok? 
 
Tóth András 
Egyrészt utaltunk rá, hogy korábban kapott támogatást, másrészt nem a rendeletnek megfelelı a 
kérelem, ugyanis nyelvvizsgára nem kérheti. Ez volt az indoka, erre kérte a támogatást.  
 
Juhász Istvánné 
Korábban is adtunk már ki nyelvvizsgára támogatást. A munkája után, amit a városban végez, erre 
való tekintettel. Rendszeresen részt vett a nyári napközik alkalmával, a Mővelıdési Házban szervezett 
programokban, İ már megelılegezte azt, ami a pályázathoz szükséges. Igaz, nem csatolt különösebb 
javaslatot. Kelet-Magyarországról egyedül İ az, aki ezen az egyetemen tanul Pécsen. Érdemes lenne 
ezt átgondolni.  
 
Nagy Sándor 
Ragaszkodnék ahhoz a rendelethez, amit mi alkottunk. Ennek alapján az İ kérelme nem támogatható, 
amellett, hogy messzemenıkig elismerem a munkáját. A korábbi testület a korábbi munkássága 
alapján elfogadná. Jelen pillanatban nincs olyan ok, ami miatt ebben a formában támogatható legyen. 
Ha bead egy olyan kérelmet, hogy annak alapján elfogadható legyen, akkor minden további nélkül 
támogatom. Óva inteném a testületet, hogy egy ilyen pályázatra most adjon, mert akkor nem lesz 
megállás.  
 
Budai János 
Az elızı testületnek téves volt az a megfogalmazása, hogy nyelvvizsgára nem adhat. Ez nyilvánvaló, 
hogy e nélkül nincs diploma. Javasolom, hogy adjuk meg a támogatást.  
 
Nagy József 
Egyetértek azzal, hogy a rendeletnek megfelelıen bíráljuk el.  
 
Puhola József 
Tudok olyan fiatalt, aki nemzetközi nyelvvizsgával rendelkezik és még középiskolás. Csatlakozom 
Nagy Sándor véleményéhez.  
 
Tóth András 
A véleménykülönbség azért van, mert alpolgármester asszony úgy értelmezi, hogy a tehetsége 
kibontakozásához szükséges költség ez. Ez összefügghet-e a nyelvvizsgával, mások szerint szociálisan 
rászorulás alapján támogassák a nyelvvizsgát, ez a vélemény különbség oka úgy látom.   
 
Nagy Sándor 
A szociálisan rászorultak támogatására van kitalálva a BURSA pályázat.  
 
Juhász Istvánné 
A tehetség kibontakozására kell a támogatás, az nincs a rendeletben meghatározva, hogy mire kéri. Én 
így értelmezem.  
 
Tóth András 
A pályázat nem felel meg formailag, hiszen nem a tehetséget mutatja be. A pályázat megfogalmazása 
nem jó. Ha úgy beadja, hogy bemutatja a tehetségét, és igazolja akkor támogatható.  
 
Kovács Sándor 
Nem ismerem, de az alpolgármester asszony bemutatása alapján eseti kivétellel kegyet 
gyakorolhatnánk, és támogathatnánk. Nagyobb hibát követünk el azzal, hogy ezt csak azért utasítjuk  
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el, mert ıszintén leírta, hogy mire kéri.  
 
Nagy Sándor elhagyta az üléstermet, így a képviselı-testület létszáma 15 fıre változott.  
 
Molnárné Mészáros Ágnes 
Ha csak annyi változást lenne, hogy nyelvkönyv helyet szakkönyv lenne, akkor már megfelelne a 
rendeletnek.  
 
Nagy József 
Az elmúlt testület sem tudott mit kezdeni a tehetség meghatározásával. Egyszer ukrán nyelvvizsgára 
adtunk.   
 
Kovács Sándor 
Nyelvvizsgára is adhatnánk neki ezt a támogatást, amennyiben a tanulmányai befejezte után egy 
50.000.-Ft-os kisplasztikával hozzájárul a város szépítéséhez.  
  
Szilágyi Antalné 
Támogatom, az indokolásrészt kell megváltoztatni.  
 
Tóth András 
Azzal a javaslattal, hogy tandíjra 50.000.-Ft támogatást kapjon teszem fel a határozati javaslatot. Ki 
az, aki támogatja ezzel a korrekcióval a határozati javaslatot? 
 
A képviselı-testület  8 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal, 5 tartózkodással elfogadta és az alábbi 
határozatot hozta: 

 
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISEL İ-TESTÜLETÉNEK 

 
141/2007. (VI. 28.) 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 

Tóth Attila 
 

Újfehértó, Váci M. 28. 50.000.-Ft Tandíj 

 
2. Felkéri a jegyzıt, hogy a pályázó kiértesítésérıl, a támogatás összegének a pályázó bankszámlájára történı 
átutalásáról gondoskodjon. 
 
       Határidı: azonnal 
       Felelıs: jegyzı 
 
Nagy Sándor visszaérkezett az ülésterembe, így a képviselı-testület létszáma 16 fıre változott.  
 
Tóth András 
Ki az, aki Marovszki Enikı pályázatát támogatja? 
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A képviselı-testület  13 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, 2 tartózkodással elfogadta és az alábbi 
határozatot hozta: 

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISEL İ-TESTÜLETÉNEK 
 

142/2007. (VI. 28.) 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 

Marovszki Enikı Újfehértó, Debreceni u. 
93.  

150.000.-Ft Tandíj, utazás 

 
2. Felkéri a jegyzıt, hogy a pályázó kiértesítésérıl, a támogatás összegének a pályázó bankszámlájára történı 
átutalásáról gondoskodjon. 
       Határidı: azonnal 
       Felelıs: jegyzı 
 
19. napirendi pont megtárgyalása 
19./ Elıterjesztés a helyi önszervezıdı közösségek pénzügyi támogatására benyújtott önerıs  
       pályázatok elbírálására 
       Száma: 14-170/2007. 
       (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
       Elıadó: Tóth András polgármester 
 
Tóth András 
A Pénzügyi Bizottság támogatta mind a két esetben a pályázatot. Kérdés, észrevétel, vélemény van-e? 
 Ki az, aki elfogadja a határozat-tervezetet?  
 
A képviselı-testület 15 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással elfogadta és az alábbi 
határozatot hozta: 

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISEL İ-TESTÜLETÉNEK 
 

143/2007. (VI. 28.) számú 
 

h a t á r o z a t a 
 

a helyi önszervezıdı közösségek pénzügyi támogatására benyújtott 
 önerıs pályázatok elbírálására 

 
A KÉPVISEL İ-TESTÜLET 
 
1./ a CSUKI Tömegsport Egyesület és a „Jövınk Újfehértón” Ifjúsági Egyesület pályázatát az Önerı 
Alap terhére támogatásban részesíti az alábbiak szerint: 
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Támogatott szervezet Támogatás összege Támogatandó események, 
elszámolható költségek 

 
CSUKI Tömegsport Egyesület 

 
50.000.-Ft 

Adminisztrációs költségek 
fedezetére, reklám és 
propaganda költségeire fordítja 

a „Jövınk Újfehértón” Ifjúsági 
Egyesület 

30.000.-Ft Könyvelési, adminisztrációs 
feladatok 

 
 
2./ felkéri a jegyzıt, hogy pályázók kiértesítésérıl, a döntés közzétételérıl, valamint a támogatott 
szervezettel szerzıdés kötésérıl gondoskodjon.  
 

Határid ı: folyamatos 
                                                                 Felelıs: polgármester 
 
20. napirendi pont megtárgyalása 
20./ Tájékozató ingatlanok értékesítésérıl   
       Száma: 14-145/2007. 
       (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
       Elıadó: Tóth András polgármester 
 
Tóth András 
Szóbeli kiegészítésem nincs.  Van-e kérdés? Ki az, aki tudomásul veszi a tájékoztatót?  
 
A képviselı-testület a tájékoztatót 15 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással 
tudomásul vette.   
 
21. napirendi pont megtárgyalása 
21./ Tájékozató a benyújtott pályázatokról  
       Száma: 14-160/2007. 
       (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
       Elıadó: Tóth András polgármester 
 
Tóth András 
Az elıterjesztést a Pénzügyi Bizottság támogatta. Igyekeztünk bemutatni, hogy az önkormányzat és az 
intézmények milyen pályázatokat nyújtottak be a választások óta. A Mővelıdési Központ és a külsı 
homlokzat, valamint a kamaraterem felújítás támogatás, valamint a  Bartók Béla út felújítását, és a 
tanyagondnoki pályázatát 90 %-ban szintén támogatták. Ez a három pályázat nyert. További lehetıség 
nyílik utak felújításával kapcsolatban, a Széchenyi út felújítása, járdák, burkolat megerısítéssel, 
szélesítéssel, csapadékelvezetı kialakításával. A másik pályázat, amire készülünk az a kerékpárút, itt 
50 milliós a limit. Itt már az utolsó simítások vannak a tervezésekben. Az I. része már majdnem 
készen van, s ahhoz, hogy  a felsı limitet el tudjuk érni, ahhoz még bıvíteni kell a tervet. Emellett 
kiemelten átment a középiskola felújítása, július 25-én döntenek ebben.  Kérdés, észrevétel van-e? Ki 
az, aki tudomásul veszi a tájékoztatót? 
 
A képviselı-testület a tájékoztatót 15 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással 
tudomásul vette.   
 
22. napirendi pont megtárgyalása 
22./ Elıterjesztés Újfehértó város rendezési tervének módosításához szükséges – a tervezési  
       területre vonatkozó – településfejlesztési koncepció kiegészítése  
       Száma: 14-172/2007. 
       (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
       Elıadó: Tóth András polgármester 
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Tóth András 
Ez az elıterjesztés idıközben készült, és úgy gondolom, hogy olyan állapotban van, amit érdemes a 
testület elé hozni. Ennek a lényege, hogy korábban volt egy kezdeményezés egy befektetı részérıl,  
meg akart megvalósítani egy projektet. Annak reményében, hogy ebbıl a város adóbevételt érhet el, 
módosítanánk az elıírásainkat. Ennek tükrében került ez ide. Kérdés, észrevétel van-e? Ki az, aki 
támogatja a határozati javaslatot? 
 
A képviselı-testület a határozat-tervezetet 15 igenszavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással 
elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 

. ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISEL İ-TESTÜLETÉNEK 
 

144/2007. (VI. 28.) számú 
 

Újfehértó város rendezési tervének módosításához szükséges – a tervezési területre vonatkozó – 
településfejlesztési koncepció kiegészítése 

 
A KÉPVISEL İ-TESTÜLET  
 
Újfehértó város településszerkezeti tervének elvi módosításához szükséges településfejlesztési 
koncepció kiegészítését t á m o g a t j a 
 
a külterületi 0573/7 hrsz-ú ingatlan vonatkozásában, a felmerülı költségek az ingatlan tulajdonosa 
általi átvállalásával.  
 

Határid ı: folyamatos 
                                                                 Felelıs: polgármester 
23. napirendi pont megtárgyalása 
23./ Elıterjesztés a DUO DSE nıi futball-csapata NB II osztályú szereplésének támogatására  
       Száma: 14-171/2007. 
       (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
       Elıadó: Tóth András polgármester 
 
Tóth András 
Szóbeli kiegészítésem nincs. A Pénzügyi Bizottság támogatta. Kérdés, észrevétel, vélemény van-e?  
 
Ki az, aki támogatja a határozati javaslatot? 
 
A képviselı-testület a határozat-tervezetet 16 igenszavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
egyhangúlag elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

 
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISEL İ-TESTÜLETÉNEK 

 
145/2007. (VI. 28.) számú 

 
h a t á r o z a t a 

 
DUO DSE nıi futball-csapata NB II osztályú szereplésének támogatására 

 
A KÉPVISEL İ-TESTÜLET 
 
 1., elismerve a DUO DSE nıi labdarúgó csapatának eddigi sporteredményét, a csapatnak, mint a 
Kölyök Sport Club NB II osztályú U-15 korosztályú utánpótlás csapataként történı indulását 
anyagilag támogatja. 
 
2., az Egyesület ezen tevékenysége támogatására a 2007/2008 bajnoki évre a 2007. évi költségvetés 
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terhére, annak átcsoportosításával 500.000 forint, a 2008. évi költségvetés terhére 500.000 forint 
önkormányzati támogatást  állapít meg.  
 
3., felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, a támogatási szerzıdés 
aláírására. 
 

Határid ı: folyamatos 
       Felelıs:     polgármester 
 
24. napirendi pont megtárgyalása 
24. Elıterjesztés a 98/2006. (VI. 20.) számú határozat kiegészítésére 
       (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
       Elıadó: Tóth András polgármester 
 
Tóth András 
2006. június 20-án fogadta el a testület az OTP épületre vonatkozó vásárlási ajánlatát. Akkor a 
polgármester csak arra kapott felhatalmazást, hogy ebben eljárjon, abban nem, hogy ha elfogadják a 
határozatot a szerzıdést alá is írhatja. Idıközben formálisan megkaptuk az OTP döntést. Kérem, hogy 
a korábbi határozat kiegészüljön ezzel a javaslatot. Ezt a költségvetésbe terveztük, vannak 
elképzeléseink ezzel kapcsolatosan,  javaslatunk lesz az ingatlanfejlesztésre. Kérdés, vélemény van-e?  
 
Ki az, aki támogatja a határozati javaslatot?  
 
A képviselı-testület a határozat-tervezetet 15 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással 
elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISEL İ-TESTÜLETÉNEK 
 

146/2007. (VI. 28.) számú 
 

h a t á r o z a t a 
 

98/2006.(VI.20.) számú határozat kiegészítésére 
 
A KÉPVISEL İ-TESTÜLET 
 
 a 98/2006.(VI.20.) számú határozat 2. pontját kiegészíti, annak szövegét az alábbiak szerint állapítja 
meg: 
  
„ 2., felhatalmazza a polgármestert, hogy az adásvétel tárgyában eljárjon és a szükséges 
intézkedéseket megtegye, az ajánlat elfogadása esetén az adásvételi szerzıdést aláírja.”  
 
 

Határid ı: folyamatos 
       Felelıs:     Polgármester 
25. napirendi pont megtárgyalása 
25. Közérdekő bejelentések, kérdések és interpellációk 
 
Nagy Sándor 
Három témában szeretnék szólni. A tehetséges fiatalok támogatásával kapcsolatban alpolgármester Úr 
azt mondta, hogy kegyet kell gyakorolni. Úgy gondolom, hogy a képviselı-testületnek a saját 
szabályai szerint kell eljárni. A másik dolog, hogy megjelent a testületi ülésrıl a tájékoztatóban, hogy 
a Kossuth útról eltőntek a 30-as táblák, ez így nem „elegáns” megfogalmazás, ugyani a másikoldalon 
még ki vannak téve.  
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Tóth János 
2000-ben az iskolánk 940.000.- Ft- értékben nyert a téglát a WINENBERG KFT-tıl. Ez Tószegi 
Mihály telepén van elhelyezve. Tájékozató jelleggel közlöm, hogy folyamatosan kapjuk mindig a 
felszólítást, hogy mikor küldjük a beépítésrıl a képet.   
 
Mivel egyéb kérdés, észrevétel, vélemény nem hangzott el, Tóth András a nyilvános ülést 19 órakor 
bezárta.  
 

K. m. f.  
 

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

 
 
 
 


