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Száma:13- ..…./2007. 

J E G Y Z Õ K Ö N Y V  
 

Készült: Újfehértó Város Képviselı-testületének 2007. augusztus 30. (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, Elek László, Gyermánné  
                       Szabó Katalin, Juhász Istvánné, Kovács Sándor, Nagy József, Nagy Sándor,  
                       Molnárné Mészáros Ágnes, Puhola Józsefné, Ricska Zsolt, Suhaj István,  
                       Szilágyi Antalné, Tóth János képviselık 
  
Tanácskozási joggal jelen voltak: Dr. Mátyás B. Szabolcs jegyzı, Iványi Istvánné pénzügyi 
osztályvezetı, Demendi László országgyőlési képviselı, meghívott intézményvezetık,  
 
A Polgármesteri Hivatal részérıl jelen van: Pincés Mihályné jegyzıkönyvvezetı 
 
Tóth András polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a megválasztott 18 fı 
képviselıbıl 14 fı jelen van, így a képviselı-testület határozatképes.  
 
Tóth András  
A meghívóban szerepelı napirendi pontokat javasolom megtárgyalásra. Van-e kiegészítés, kérdés, 
észrevétel, vélemény a napirendi ponttokkal kapcsolatban? Ki az, aki elfogadja az írásos napirendi 
pontokat?  
 
A képviselı-testület a napirendi javaslatot 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
egyhangúlag elfogadta és az alábbi napirendet állapította meg: 
 

Napirendi pontok 
 

1./ a) Tájékoztató a legutóbbi testületi ülés óta történt eseményekrıl, tárgyalásokról 
          Száma:14-204/2007.   
          (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
           Elıadó: Tóth András polgármester 
     Juhász Istvánné alpolgármester 
     Kovács Sándor alpolgármester 
      Puskás László alpolgármester  
 
     b) Elıterjesztés a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról 
         Száma: 14-196/2007. 
         (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 a pénzben és a természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól  
     szóló módosított 6/2007. (I. 26.) rendelet módosításáról  
     Száma: 14-206/2007. 
     (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
     Elıadó: Tóth András polgármester 
 
3./ Elıterjesztés a „3000 adagos fızıkonyha kivitelezése és finanszírozása” tárgyú a Kbt. VI.  
     fejezete szerinti nyílt közbeszerzési eljárás ajánlati felhívásának jóváhagyásáról 
     Száma: 14-195/2007. 
     (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
     Elıadó: Tóth András polgármester 
 
4./ Elıterjesztés a „Újfehértó Város belterületén lévı út felújítási és korszerősítési munkái  
     I., II. részajánlat” tárgyú egyszerő közbeszerzési eljárás során beérkezett ajánlatok  
     elbírálásáról  
     Száma: 14-208/2007. 
     (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
     Elıadó: Tóth András polgármester 
 
5./ Elıterjesztés a  Bursa Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2008. évi  
     fordulójához való csatlakozásról, a pályázat kiírásáról és a pályázat lebonyolításához  
     szükséges költségvetési fedezet biztosításáról  
     Száma: 14-194/2007. 
     (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
     Elıadó: Tóth András polgármester 
 
6./ Elıterjesztés pályázati kiírás jóváhagyásáról   
     Száma: 14-199/2007. 
     (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
     Elıadó: Tóth András polgármester 
 
7./ Elıterjesztés orvosi ügyeleti ellátással kapcsolatos szerzıdések felülvizsgálatáról 
     Száma: 14-200/2007. 
     (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
     Elıadó: Tóth András polgármester 
 
8./ Elıterjesztés Helyi Vidékfejlesztési Közösséghez, illetve LEADER Akciócsoporthoz  
     történı csatlakozásról 
     Száma: 14-201/2007. 
     (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
     Elıadó: Tóth András polgármester 
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9./ Elıterjesztés Díszkút megvalósítására vonatkozó ajánlatról 
     Száma: 14-202/2007. 
     (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
     Elıadó: Tóth András polgármester 
 
10./ Elıterjesztés „Az újfehértói Idıskorúak Gondozóházának komplex akadálymentesítése” 
       Címő pályázat benyújtásáról 
       Száma: 14-193/2007. 
       (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
       Elıadó: Tóth András polgármester 
 
11./ Elıterjesztés a „Gyalog- és kerékpárút építése és csapadékvíz csatorna hálózat kiépítése a  
       4912 sz. önkormányzati út mellett” címő pályázat benyújtásáról 
       Száma: 14-209/2007. 
       (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
       Elıadó: Tóth András polgármester 
 
12./ Elıterjesztés Újfehértó 218/1 és 21/2 hrsz-ú ingatlanokkal kapcsolatos döntésekrıl 
       Száma: 14-203/2007. 
       (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
       Elıadó: Tóth András polgármester 
 
13./ Elıterjesztés Önkormányzati tulajdonú ingatlanok tulajdonjogának megszerzésére tett  
       ajánlatokról 
       Száma: 14-205/2007. 
       (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
       Elıadó: Tóth András polgármester 
 
14./ Elıterjesztés Újfehértó Város Önkormányzat intézményeinek vagyonbiztosításáról  
       szóló szerzıdés felmondására 
       Száma: 14-207/2007. 
       (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
       Elıadó: Tóth András polgármester 
 
15./ Beszámoló a 2007/2008. tanév indításának feltételeirıl  
       Száma: 14-198/2007. 
       (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
       Elıadó: Juhász Istvánné alpolgármester 
 
16. / Közérdekő bejelentések, kérdések és interpellációk 
 
1. napirendi pont megtárgyalása 
1./ a) Tájékoztató a legutóbbi testületi ülés óta történt eseményekrıl, tárgyalásokról 
          Száma:14-204/2007.   
          (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
           Elıadó: Tóth András polgármester 
     Juhász Istvánné alpolgármester 
     Kovács Sándor alpolgármester 
      Puskás László alpolgármester  
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Tóth András 
A napirendi ponttal kapcsolatban szóbeli kiegészítésem nincs, az alpolgármestereknek sincs. 
Kérdés van-e a napirendi ponttal kapcsolatban.  
 
Ricska Zsolt 
Az Országzászlóval kapcsolatban kérdezem, hogy milyen forrásból, támogatásból valósult 
meg. A másik dolog Kovács alpolgármester beszámolójával kapcsolatos, az új testület 
megalakulásakor merült fel, hogy mivel 3 fıállású alpolgármester van, ezért a polgármesteri 
beszámoló mellett havonta számoljanak be İk is a munkájukról. Ezzel nem is volt probléma, 
mindenki megcsinálta eddig. Most tapasztaltuk, hogy alpolgármester Úr elég ironikusan 
fogalmazott a beszámolóban. Ha van egy ilyen kötelezettség, akkor kérem, hogy vegyük 
egymást komolyan. Ha kifogásolják, akkor legyen egy döntés, hogy nem kell a beszámoló.  
 
Nagy Sándor 
Ez a megfogalmazás, ahogyan Ricska képviselı-társam fogalmazott a beszámolóval 
kapcsolatban nagyon finom megfogalmazás. Az, - és ahogyan Kovács alpolgármester Úr 
leírta a beszámolóban - az a képviselı-testület és a demokrácia megcsúfolása. Kérem, hogy 
vegye komolyan. Egy fıállásban lévı alpolgármester - ha a beszámolót komolyan vennénk -, 
nem az önként vállalt feladatait látja el fıállásban, hanem azt, amire felhatalmazást kapott.  
 
Tóth András 
Az országzászlóval kapcsolatban az, hogy mennyire minısül ez köztéri alkotásnak, én úgy 
ítéltem meg, hogy ezzel nem kell foglalkozni a képviselı-testületnek. 100 e Ft- volt a 
megvalósítás költsége a polgármesteri keret terhére, dologi kiadásként. 
  
Puhola Józsefné 
Az  EUTÉR Kht-val folytatott egyeztetés alkalmával milyen ingatlanfejlesztési lehetıségek és 
milyen vállalkozások és milyen szereppel vehetnek részt ebben?   
 
Tóth András 
Késıbbi napirendi pont keretében fogunk foglalkozni a 218/1-es és a 218/2-es hrsz-ú 
ingatlanokkal, ez a beszélgetés ennek a kihasználásának lehetıségérıl szólt. Nagyon kezdeti 
volt ez. Vélhetıen szeptemberben, egy önálló elıterjesztésben kívánom majd ezt a testület elé 
hozni. A helyi képviselık szerepvállalása pedig az építési munkákban nyilvánulna meg.  
 
Kovács Sándor 
Talán kicsit Ricska képviselı Úr fogalmazott jól a beszámolómmal kapcsolatban, igen, kicsit 
ironikusnak hangzik, de annak is szántam. A korábbi beszámolóim kapcsán nem merülhet 
kifogás, hogy nem volt elég részletes.  Korábban jelenlétemben, és két alkalommal a hátam 
mögött számon kérték a munkámat. Az ismétlıdı kérdések: „ezt miért tehettem, ezzel miért 
tárgyalhatok, volt-e jogosítványom, volt- intézkedési jogköröm, hogyan mertem 
megcsinálni”, miközben mindent - még az önként vállalt feladatait is – a város érdekében 
vállalt feladatokat elvégeztem. Ezért most bátorkodtam elhozni mindazon jogosítványokat, 
melyekkel rendelkezem. És Nagy Sándor Urat kérem, hogy vizsgálja meg, hogy mire van 
jogosítványom.  
 
Gyermánné Szabó Katalin megérkezett az ülésterembe, így a képviselı-testület létszáma 15 
fıre változott. 
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Nagy Sándor 
Attól, hogy megválasztották alpolgármesternek, ez nem jogosítja fel arra, hogy korlátok 
nélkül, fıleg olyan döntéseket, ami nem a kompetenciája hozzon. Ami az elmúlt testületi 
ülésen elhangzott, sajnálom, hogy nem volt jelen. Itt azokra hívtuk fel a figyelmet, ami nem 
az alpolgármester kompetenciája.  Olyan vállalkozóval tárgyalt, aki nem vállalkozó, olyan 
munkára kötött megállapodást, amire nem volt jogosítványa a vállalkozónak. Nem akarom 
sorolni tovább. Még egyszer, mi csak arra irányítjuk a figyelmet, hogy ne kelljen azt mondani, 
hogy folyamatosan törvénysértıen látja el az alpolgármester a feladatát. A másik két 
alpolgármesterrel szemben miért nem merült fel semmi kifogás?  
 
Tóth András 
Tisztelettel köszöntöm az idıközben körünkbe érkezett Demendi László országgyőlési 
képviselı Urat.  
 
A napirendi ponttal kapcsolatban van-e még kérdés? Ki az, aki a tájékoztatót tudomásul 
veszi? 
 
A képviselı-testület a tájékozatót 10 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 4 tartózkodással,  
1 nem szavazással (Kovács Sándor nem szavazott) tudomásul vette.  
 
 b) Elıterjesztés a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról 
     Száma: 14-196/2007. 
     (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
     Elıadó: Tóth András polgármester 
 
Tóth András  
Szóbeli kiegészítésem nincs. Van-e kérdés, észrevétel a napirendi ponttal kapcsolatban?  
 
Nagy Sándor 
A kötvénykibocsátással kapcsolatban „két mondatban” tudna –e polgármester Úr valami 
tájékoztatást mondani? 
 
Tóth András 
A szabadságolások miatt csúszik a dolog. Azt ígérték, hogy a következı hét végén pénz lesz a 
számlán. Ha nincs egyéb kérdés, ki az, aki tudomásul veszi a tájékoztatót? 
 
A képviselı-testület a tájékozatót 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, 1 
nem szavazással (Kovács Sándor nem szavazott) tudomásul vette.  
 
     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 átmeneti segély esetében megállapító 59, elutasító 4db született. 
Temetési segélynél 2 megállapító, 2 elutasító döntés szültetett. Lakásfenntartási támogatásnál 
110 megállapító, 36 elutasító, 26 eljárást megszüntetı döntés született, 1 db, ami módosított 
egy korábbi határozatot. Támogatás megszüntetésérıl 1 db., kijavító döntés 3 db, 
visszafizetésre kötelezı 5 db.  
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A Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága rendkívüli gyermekvédelmi támogatást 44 esetben 
állapított meg, 2 kérelmet utasított el. Szociális étkeztetésnél 1 db megállapító és 1 db 
elutasító döntést hoztak. Van –e kiegészítése az elnök Asszonynak. Van-e kérdés? Ki az, aki 
elfogadja a tájékoztatást? 
 
A képviselı-testület a tájékoztatót 15 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
egyhangúlag tudomásul vette.  
 
2. napirendi pont megtárgyalása 
2./ Elıterjesztés a pénzben és a természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól  
     szóló módosított 6/2007. (I. 26.) rendelet módosításáról  
     Száma: 14-206/2007. 
     (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
     Elıadó: Tóth András polgármester 
 
Tóth András 
Kiosztással megkaptunk egy olyan anyagot, amely tartalmazza az Ügyrendi Bizottsági ülésen 
felvetıdött javaslatot, itt egységes szerkezetbe van foglalva ez a rendelet-tervezet. Kérem, ezt 
így vegyék figyelembe. Szóbeli kiegészítésként annyit, hogy megváltozott – bıvült- az 
ingyenes tankönyvekre jogosultak köre. Ennek a kezelésére javasoljuk ezt a rendeletben 
meghatározott megoldást, ezen kívül vannak családok, akik rászorultak a 
tankönyvtámogatásra. A mostani javaslatom az, hogy a szociális rendelet egy önálló új §-sal 
egészüljön ki, mely a beiskolázási támogatásról szólna. Ezzel a rendelkezéssel egészüljön ki. 
Ez a gyakorlati feltételeknek is megfelel. Felvetıdött bizottsági ülésen, hogy a nevelıszülık 
esetében ne részesülhessenek a támogatásban, mert İk más „csatornákon keresztül jelentıs 
támogatásban részesülnek. Ezért kezdeményezték ezt a javaslatot, és az Ügyrendi Bizottság 
ezzel a módosítással javasolja elfogadásra. A Pénzügyi és a Társadalmi Kapcsolatok 
Bizottságai is tárgyalták a rendelet-tervezetet, elfogadásra javasolták. Kérdés, észrevétel, 
vélemény van-e? 
 
Buczkó Ágnes 
Az egyedülállók nevében kérdezném, miért kell ilyen mostohán kezelni az egyedülállókat?  
Nagyon örülnék, ha helyben megkapnák a támogatást egyedülálló szülık és 2.000 Ft-tal 
többet kaphatnának. Nem lehet egyedülállók között és a két fizetéssel rendelkezık között 
különbséget tenni? A másik a %-ra vonatkozó támogatás. Nem lehetne-e választhatóvá tenni, 
hogy %-os, vagy forintos támogatás legyen. Kérem, hogy az egyedülállókat vegyék támogatás 
alá.  
 
Tóth András 
Azért eltérı filozófiát alkalmaztunk, mert ha minden esetben személyenként ki kellene 
számolni a támogatási szintet, ez a szociális iroda számára rettenetes leterheltséget jelentene. 
Ezért választottuk ezt a formát. Így is a támogatottak száma kétszerese lesz a tavalyinál. 
Tágítottuk a támogatottak körét, korábban csak az újfehértóiakat, és újfehértói oktatási 
intézményben tanultakat támogattuk. Most azokra is kiterjed, aki újfehértói, de nem újfehértói 
oktatási intézményben tanul.  Az egyedülállókra vonatkozó javaslatot módosító indítványként 
kezeljem?  Tehát a 17/A § (4) bekezdésben a támogatási összeg  gyermekeket egyedül 
nevelık esetében  7.000.Ft/fı/év. Ez a módosító indítvány? Így fogalmazná meg a képviselı 
Asszony?  
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Buczkó Ágnes  
Igen. 
 
Nagy József 
Amit hiányolok, az a régi könyvek használatával kapcsolatos, sajnos csak az a divat, hogy 
csak új könyvekbıl tanulhat a gyerek.  
 
Tóth András 
Az intézmények kompetenciája a tankönyvrendelés, ebbe mi nem szólhatunk bele.  
 
Tóth János 
A tankönyvrendelés már januárban elkezdıdik, nyomtatványt kell kitölteni a gyerekeknek, 
hogy használt, új, illetve a szülı is rendelheti, erre már van választási lehetısége a szülınek. 
A rendelet, ha elfogadja, akkor az újságban jelenjen már meg errıl egy cikk.  
 
Tóth András 
Holnap a hivatalban megfogalmaztatok egy szöveget ezzel kapcsolatban, amit a szülık 
megkapnak. Kérem a szociális irodát, hogy ha ki tudják osztani az iskolákban, akkor ezt nem 
kellene mindenkinek postázni, és akár ezt vissza is lehetne oda vinni, ha ennek nincs 
akadálya. Így tájékoztatva lenne mindenkit.  
 
Az Ügyrendi Bizottság javaslatát elfogadom. Buczkó Ágnes módosító javaslata arról szól, 
mely a 17/A (4 ) bekezdésében kiegészül azzal, hogy az egyedülálló szülık esetében 7.000.-Ft 
ez a támogatás. Ki az, aki elfogadja a módosító javaslatot? 
 
A képviselı-testület a módosító javaslatot 10 igen szavazattal, 4 ellenszavazattal, 1 
tartózkodással elfogadta.  
 
Tóth András 
A módosítással együtt  ki az, aki elfogadja a rendelet-tervezetet? 
 
A képviselı-testület a rendelet-tervezetet a módosítással együtt 14 igen szavazattal, 
ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással elfogadta és az alábbi rendeletet alkotta meg: 
 

 ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISEL İ-TESTÜLETÉNEK 
 

24/2007. (VIII. 31.)  
 

r e n d e l e t e 
 

a pénzben és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól szóló módosított 
6/2007. (I.26.) rendelet módosításáról 

 
Újfehértó Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a szociális igazgatásról és szociális  
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 1.§ (2), 10.§ (1), 25.§ (3), 26.§, 
32.§ (1), illetve (3), 37/D.§ (5), 38.§ (9), 45.§ (1), 46.§ (1), 47.§ (2), 50.§ (3) bekezdésében 
kapott felhatalmazás alapján a pénzben és természetben nyújtott szociális ellátások helyi 
szabályairól szóló módosított 6/2007. (I.26.) rendeletét (a továbbiakban: rendelet) az alábbiak 
szerint módosítja: 

1.§. 
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A rendelet 3.§. (1) bekezdés a.) pontja  az alábbi af.) ponttal egészül ki:  
(1) a.)… 
af.) beiskolázási támogatás 

2.§. 
A rendelet az alábbi 17./A §. –al egészül ki: 

17./A §. 
 

Beiskolázási támogatás 
 

(1) Beiskolázási támogatásra jogosult – az (5) bekezdésben meghatározottak kivételével - az 
a tankönyvpiac rendjérıl szóló 2001. évi XXXVII. törvény 1.§.-ában szabályozott 
közoktatási intézményben nappali rendszerő iskolai oktatásban részt vevı  személy, aki 
külön jogszabály alapján nem jogosult ingyenes tankönyvre, feltéve, hogy a  családjában az 
egy fıre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének a 350%–át. 
(2) A kérelemhez mellékelni kell: 
 a.) jövedelemnyilatkozatot, 
 b.) annak igazolását, hogy a tanulói jogviszonyban álló személy ingyenes tankönyvben 
nem részesült. 
(3) A beiskolázási támogatás iránti kérelmeket minden év szeptember 01.- szeptember 30. 
között lehet benyújtani. 
(4) A beiskolázási támogatás összege: 5000.- forint/fı/év, az egyedülálló szülı által nevelt 
tanulók esetén: 7000.- forint/fı/év 
(5) Gyermekvédelmi gondoskodásban részesülı – nevelıszülınél, gyermekotthonban, vagy 
más bentlakásos intézményben nevelkedı – ideiglenes hatállyal elhelyezett, átmeneti vagy 
tartós nevelésbe vett tanuló után nem vehetı igénybe a támogatás. 

 
Záró rendelkezés 

3.§. 
 

(1) Újfehértó Város Képviselı-testülete és Szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról 
szóló 29/2006. (XII.15.) VKT. rendelet mellékletének 8.§. (1) bekezdése kiegészül az alábbi 
f.) ponttal: 
(A polgármesterre átruházott hatáskörök) 
(1)… 
f.) beiskolázási támogatás. 
(2) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.   
 
3. napirendi pont megtárgyalása 
3./ Elıterjesztés a „3000 adagos fızıkonyha kivitelezése és finanszírozása” tárgyú a Kbt. VI.  
     fejezete szerinti nyílt közbeszerzési eljárás ajánlati felhívásának jóváhagyásáról 
     Száma: 14-195/2007. 
     (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
     Elıadó: Tóth András polgármester 
 
Tóth András 
Kiosztással kaptuk meg a közbeszerzési eljárás ajánlati felhívásának jóváhagyásáról szóló 
anyagot. Emlékeztetıül annyit, hogy korábban volt egy eljárás, amit a magasan megajánlott 
díj miatt nem fogadtunk el. Egy új közbeszerzési eljárást indítanánk el, ez annyiban tér el, 
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hogy 10 éves futamidejő lenne, illetve éves fizetési esedékesség lenne benne. Helyi építési 
vállalkozók között megpróbálunk keresni olyan konzorciumot szervezni, amely alkalmas a 
közbeszerzési eljárásban való részvételre. A Bíráló Bizottság egyhangúlag elfogadásra 
javasolta. Kérdés, vélemény? 
 
Nagy Sándor 
Annyi hozzáfőznivalóm van, hogy a fizetési konstrukciót illetıen váltókibocsátásról van szó 
benne.  
 
Tóth András 
A fizetési konstrukciót oda bízzuk, illetve attól függ hogy neki mi a jó. A fedezet váltja ki. Ha 
nincs kérdés, vélemény a napirendi pont vitáját lezárom. Ki az, aki elfogadja a határozat-
tervezetet? 
 
A képviselı-testület a határozat-tervezetet 15 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül egyhangúlag elfogadta és az alábbi határozatot hozta:  
 

ÚJFEHÉRTÓ  VÁROS  KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 
 

167/2007. (VIII. 30.) számú  
 

h a t á r o z a t a 
 

a „3000 adagos fızıkonyha létesítése”  
 

tárgyú 
 

a Kbt. VI. fejezete szerinti nyílt közbeszerzési eljárás ajánlati felhívásának jóváhagyásról 
 

A KÉPVISEL İ-TESTÜLET 
 
1./ a  „3000 adagos fızıkonyha létesítése” tárgyú a Kbt. VI. fejezete szerinti nyílt 
közbeszerzési eljárás ajánlati felhívást a melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja. 
 

Határid ı: folyamatos 
Felelıs: jegyzı 

5. melléklet a 2/2006. (I.13.) IM rendelethez 

 

 KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTİ 
A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 
1024 Budapest, Margit krt. 85.   
Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 
E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés: http://www.kozbeszerzes.hu
 AJÁNLATI  FELHÍVÁS 
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A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztıbizottsága) tölti ki 
 
A hirdetmény kézhezvételének dátuma____________________ 

KÉ nyilvántartási 
szám_________________________________ 

 

I.  SZAKASZ:  AJÁNLATKÉR İ 

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

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

Postai irányítószám:   
4244                  

Ország:  
Magyarország 

Kapcsolattartási pont(ok): 
Címzett: Tóth András polgármester 

Telefon: +36 42 290 000 
 

E-mail: polgarmester@ujfeherto.hu  Fax: +36 42 290 003 

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

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

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

X Ha attól eltérı, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 
I.2) Az ajánlatkérı más ajánlatkérı(k) nevében folytatja le a közbeszerzési eljárást?              igen  nem X 

 

II. SZAKASZ: A SZERZ İDÉS TÁRGYA 

II.1)  M EGHATÁROZÁS  

II.1.1) Az ajánlatkérı által a szerzıdéshez rendelt elnevezés 

3000 adagos fızıkonyha épületének megépítése, illetve a meglévı épület belsı átalakítása, akadálymentesítése, 
valamint a létesítmény felszerelése (részben a meglévı technológia áttelepítésével, részben újak beszerzésével), 
továbbá a fejlesztéshez szükséges közmőfejlesztési hozzájárulások térítése, halasztott (10év) fizetési 
konstrukcióban.   

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

a) Építési beruházás            X b) Árubeszerzés               c) Szolgáltatás     
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Kivitelezés 

Tervezés és kivitelezés 

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

 

    X 

 
 

 

Adásvétel 

Lízing 

Bérlet 

Részletvétel 

Ezek kombinációja/Egyéb 

 

 

 

 

 

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

Építési koncesszió  Szolgáltatási koncesszió           
 

A teljesítés helye 
Magyarország, Újfehértó 3219/2 
hrsz. ingatlan (természetben 4244 
Újfehértó, Eötvös József u. 25.) 
NUTS-kód                  HU323 

A teljesítés helye  

                     

NUTS-kód                �����  

A teljesítés helye  

                

NUTS-kód   �����  

II.1.3) A hirdetmény a következık valamelyikére irányul 

Közbeszerzés megvalósítása                                 X                      

Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozása   

Keretmegállapodás megkötése                        

II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben) 

Keretmegállapodás több ajánlattevıvel                   

A tervezett keretmegállapodás résztvevıinek létszáma ��� VAGY, 
adott esetben, maximális létszáma ��� 

Keretmegállapodás egy ajánlattevıvel         
 

A keretmegállapodás idıtartama:  

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

 

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

A keretmegállapodás alapján megkötendı szerzıdések értéke és gyakorisága (amennyire lehetséges):  

II.1.5) A szerzıdés meghatározása/tárgya 

Vállalkozási szerzıdés, 3000 adagos fızıkonyha épületének megépítésére, illetve a meglévı épület belsı 
átalakítására, akadálymentesítése, valamint a létesítmény felszerelésére (részben a meglévı technológia 
áttelepítésével, részben újak beszerzésével), továbbá a fejlesztéshez szükséges közmőfejlesztési hozzájárulások 
térítésére, halasztott (10 év) fizetési konstrukcióban. A vonatkozó kiviteli tervek és megvalósulási dokumentáció 
elkészítése/elkészíttetése, valamint a használatbavételi eljárás lefolytatása is a feladat részét képezi. 

II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)  

 
 

Fı szójegyzék 

Kiegészítı szójegyzék (adott 
esetben) 

Fı tárgy 
45210000-2 magasépítés 
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További tárgy(ak) 
 

45212420-6 Éttermek és hasonló létesítmények 
kivitelezése 
45220000-5 Mérnöki és építési munkák 
45453100-8 Felújítás 
74222000-1 Építészeti tervezési szolgáltatások 
36670000-8 Konyhai berendezések, háztartási cikkek 
és élelmezési kellékek 
70310000-7 Épület-bérbeadási vagy -eladási 
szolgáltatások 
70220000-9 Nem lakóingatlannal kapcsolatos 
kölcsönzési vagy lízingszolgáltatás 
 

 

II.1.7) Részekre történı ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. mellékletbıl 
szükség szerint több példány használható) 

igen  nem X 

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

egy részre                        
 

egy vagy több részre         valamennyi részre         

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

 igen    nem X 

 

II.  2) SZERZİDÉS SZERINTI MENNYISÉG VAGY ALKALMAZÁSI KÖR  

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

építési munka: kb. 335 m2 átalakítandó épületrész és kb. 1100 m2 megépítendı épületrész (földszint: kb. 960 m2 és 
emelet kb. 140 m2);  
felszerelendı technológia: 3000 adag elkészítésére alkalmas technológia és eszköz állomány;  

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

Igen válasz esetén a vételi jog leírása: - 
Ha ismert, a vételi jog opciók gyakorlásának tervezett ideje:   
hónap(ok)ban: ��    vagy    napokban: ����   (a szerzıdés megkötésétıl számítva) 
Az esetleges meghosszabbítások száma (ha van ilyen):   ���  vagy: ��� és ���  között   

Ha ismert, az árubeszerzésre vagy a szolgáltatásmegrendelésre irányuló ismétlıdı jellegő szerzıdések esetében 
kérjük feltüntetni a további szerzıdések tervezett idejét:    
hónapokban: ��     vagy    napokban: ����  (a szerzıdés megkötésétıl számítva) 

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

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

VAGY:  kezdés           ……./…/…     (év/hó/nap)    
             befejezés       2018/06/30     (év/hó/nap)  

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

III.1)  A SZERZİDÉSRE VONATKOZÓ FELTÉTELEK   

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

Késedelmi-, meghiúsulási kötbérek, és jóteljesítési biztosíték (Kbt. 53.§ (5) bekezdés a) pont szerint) 
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III.1.2) Fı finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre  

Az ajánlatkérı a Kbt. 53.§ (1) bek. alapján az ellenszolgáltatás halasztott fizetésében kíván megállapodni a nyertes 
ajánlattevıvel a felhívásban és a dokumentációban meghatározott kritériumok alapján az ajánlatban kidolgozott 
finanszírozási konstrukció szerint. 

 Az Önkormányzat évente, részletekben téríti meg a beruházás ellenértékét. Az elsı fizetési részlet, az üzemszerő 
mőködés megkezdésének éve december 31. napján esedékes.  

Az Ajánlatkérı biztosítékként a futamidıvel megegyezı idıtartamra vonatkozóan kiállított váltókat ajánlja fel. A 
konstrukció részletes feltételeit a dokumentáció tartalmazza. 

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

Nem követelmény, de együttes ajánlattétel esetén a vezetı céget meg kell jelölni és a közös Ajánlattevıknek 
korlátlan, és egyetemleges felelısséget kell vállalniuk a dokumentáció részét képezı Nyilatkozat szerinti 
tartalommal. 

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

III.2) R ÉSZVÉTELI FELTÉTELEK  

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

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

Kizáró okok:  - ajánlattevıvel és valamennyi alvállalkozóval szemben: Kbt. 60.§ (1) bekezdés, 
61.§ (2) bekezdés; 
− ajánlattevı és 10% feletti alvállalkozójával szemben: 61.§ (1) a)-c) pontok, 62.§ (1) bekezdés; 

− a 66. § (2) és a 67. § (4) bekezdése szerinti szervezettel szemben 60. § (1) a)-i) pontja szerinti 
kizáró okok. 

A kizáró okok fenn nem állását a Kbt. 63.§. (2)–(3), a 63. § (5)-(7), a 64. § (1), 71. § (3) bekezdések szerint kell 
igazolni.  

III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság  

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges 
adatok és a megkövetelt igazolási mód: 
A. Ajánlattevı és a 10% feletti alvállalkozó(k) 

összes számlavezetı pénzintézetétıl 
származó, 60 napnál nem régebbi nyilatkozat 
arról, az ajánlattevı számláján az elmúlt egy 
évben (az ajánlattétel határidejétıl számított 
12 hónapban) volt-e sorban állás (Kbt. 66.§ 
(1) a.) pont szerint) 

 
B. Az ajánlattevı elmúlt két évre (2004. és 

2005.) vonatkozó, számviteli szabályok 
szerinti beszámolója. (Kbt. 66.§ (1) b.) pont) 

C. Az ajánlattevı és 10% feletti alvállalkozó(k) 
nyilatkozata 2004-2006. évi építıipari 
tevékenységbıl származó árbevételérıl. (Kbt. 
66.§ (1) d.) pont szerint) 

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i)  
(adott esetben):  

A. Az Ajánlattevı és a 10% feletti alvállalkozó(k) 
minden cégkivonat szerinti számlájára vonatkozó, 
valamennyi számlavezetı pénzintézetétıl származó 
nyilatkozatok alapján, az elmúlt egy évben (az 
ajánlattétel határidejétıl számított 12 hónapban) 
egyik számláján sem fordult elı sorban állás (külön-
külön megfelelés); 

B. Kizárólag az ajánlattevı mérleg szerinti eredménye 
az elmúlt két évben (2004., 2005.) évben nem 
negatív. 

C. A 2004-2006. évek vonatkozásában az ajánlattevı 
és a 10% feletti alvállalkozó építıipari 
tevékenységbıl származó bruttó árbevétele 
együttesen eléri vagy meghaladja a 200 MFt/év-t. 

D. Az ajánlattevı és 10% feletti alvállalkozója 
együttesen rendelkezik az építési beruházás 
megvalósítására megajánlott érték minimum 10%-
ának megfelelı, de legalább 15 millió forint 
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D. Az ajánlattevı cégjegyzésre jogosult vezetı 

tisztségviselıjének nyilatkozata, az építési 
beruházás megvalósítására megajánlott érték 
minimum 10%-ának megfelelı, de legalább 
15 millió forint nagyságú, a projekt céljára 
fordítható lekötetlen saját forrás 
rendelkezésre állásáról. (Kbt. 66.§ (1) d.) 
pont szerint);  

 
E. Az építési beruházás megvalósítására 

megajánlott érték, saját forrással le nem 
fedett mértékének megfelelı, pénzügyi 
intézménytıl származó, szándéknyilatkozat, 
arra vonatkozóan, hogy a pénzügyi 
intézmény az ajánlattevınek, az építési 
beruházás teljesítéséhez szükséges 
befektetéshez kapcsolódva, hitelt nyújt. (Kbt. 
66.§ (1) d.) pont szerint); 

 

nagyságú, a projekt céljára fordítható lekötetlen 
saját forrással. 

 
 
E. Az ajánlattevı rendelkezik, az építési beruházás 
megvalósítására megajánlott érték saját forrással le 
nem fedett mértékének megfelelı, pénzügyi 
intézménytıl származó hitelnyújtására vonatkozó 
szándéknyilatkozattal arra vonatkozóan, hogy a 
pénzügyi intézmény az ajánlattevınek, az építési 
beruházás teljesítéséhez szükséges befektetéshez 
kapcsolódva, hitelt nyújt. 

III.2.3) Mőszaki, illetve szakmai alkalmasság 
 

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a 
megkövetelt igazolási mód: 

A. Az elmúlt öt év során legjelentısebb 
építési beruházások (épület felújítás) 
ismertetése (Kbt. 67.§ (2) a.) pont és 
68.§.(2)-(3) bekezdés szerint) 

B. Az elmúlt öt év során legjelentısebb 
építési beruházások (magasépítés) 
ismertetése (Kbt. 67.§ (2) a.) pont és 
68.§.(2)-(3) bekezdés szerint) 

 
C. Az elmúlt öt év során legjelentısebb 

építési beruházások (konyha 
építés/kialakítás/felújítás (1000-nál 
nagyobb adagszámú)) ismertetése (Kbt. 
67.§ (2) a.) pont és 68.§.(2)-(3) bekezdés 
szerint) 

D. Azon szakemberek, illetıleg vezetık 
végzettségének és képzettségének 
ismertetése szakmai önéletrajz csatolásával, 
akiket be kíván vonni a teljesítésbe, 
különösen azok bemutatásával, akik a 
minıségellenırzésért felelısek. (Kbt. 67.§ 
(2) e.) pont szerint) 

E. Azon szakemberek, illetıleg vezetık 
végzettségének és képzettségének 
ismertetése szakmai önéletrajz csatolásával, 

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i)  
(adott esetben): 

A. Az elmúlt öt év során összesen, az 
ajánlattevınek és 10% feletti 
alvállalkozójának együttesen, legyen épület 
felújításra vonatkozó 5 db, egyenként 
minimum bruttó 50 millió Ft értékő 
referenciája. 

B. Az elmúlt öt év során az ajánlattevınek és 
10% feletti alvállalkozójának együttesen, 
legyen magasépítésre vonatkozó 5 db, 
egyenként minimum bruttó 50 millió Ft 
értékő referenciája. 

C. Az elmúlt öt év során az ajánlattevınek és 
10% feletti alvállalkozójának együttesen 
legyen konyha 
építésre/kialakításra/felújításra vonatkozó 2 
db, egyenként minimum 1000 adagszámot 
teljesítı referenciája. 

D. Ajánlattevı és 10% feletti alvállalkozója 
együttesen rendelkezik legalább 1 fı „A” 
kategóriájú építész-építımérnök végzettségő 
felelıs mőszaki vezetıvel, akinek mőszaki 
vezetıi gyakorlata minimum 3 év.   

E. Ajánlattevı és 10% feletti alvállalkozója 
együttesen rendelkezik legalább 1 fı, 
felsıfokú végzettségő szakemberrel, aki részt 
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akiket be kíván vonni a teljesítésbe, 
különösen azok bemutatásával, akik a 
minıségellenırzésért felelısek. (Kbt. 67.§ 
(2) e.) pont szerint) 

vett minimum 2 db, 1000 adag feletti konyha 
kivitelezésében, irányításában.  

III.2.4) Fenntartott szerzıdések   

A szerzıdés védett mőhelyek számára fenntartott?                                igen    nem X   

 
III. 3) SZOLGÁLTATÁSMEGRENDELÉSRE IRÁNYULÓ SZERZ İDÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNLEGES FELTÉTELE  

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

Ha igen, a vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történı hivatkozás:  

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

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS 

IV.1) AZ ELJÁRÁS FAJTÁJA  

IV.1.1) Az eljárás fajtája  

Nyílt 
X 

 

Meghívásos   

Gyorsított meghívásos  A gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:  

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

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

A tárgyalásos eljárás jogcímének megjelölése:  

Gyorsított tárgyalásos          
A gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása: 

Versenypárbeszéd                 

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

Létszám    ���  VAGY: minimum  ��� és, adott esetben, maximum���  
A jelentkezık számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:  

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

IV. 2) BÍRÁLATI SZEMPONTOK  
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IV.2.1) Bírálati szempontok (csak a megfelelıt jelölje meg) 

A legalacsonyabb összegő ellenszolgáltatás     X                                                                         

VAGY 

Az összességében legelınyösebb ajánlat az alábbiak szerint                                     

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

 Részszempont                                          Súlyszám 

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

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

IV.3) ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK  

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

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

                                                                                                     igen X     nem   

Igen válasz esetén 

Elızetes összesített tájékoztató                             

Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény        

A hirdetmény száma a KÉ-ben: K.É. 7092/2007.  (2007. VI. 8.) (év/hó/nap) 

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

Egyéb korábbi közzététel                
A hirdetmény száma a KÉ-ben: 

 

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

A dokumentáció beszerzésének határideje  
Dátum: 2007/10/24 (év/hó/nap )                                                     Idıpont:  11:00 

Kell-e fizetni a dokumentációért?                                                                                                    igen X     nem  

Igen válasz esetén, Ár (számokkal): 100.000 + ÁFA,  

Pénznem: HUF 

A fizetés feltételei és módja: A dokumentáció átvehetı az ellenérték befizetésérıl szóló igazolás ellenében az 
ajánlati felhívás "A" melléklet I.3.) pontjában megadott címen, munkanapokon 9:00-14:00 óráig, az ajánlat 
beadásának napján 9:00-11:00 óráig. A Dokumentáció ára átutalással teljesítendı az ajánlatkérı Szabolcs 
Takarékszövetkezet, Újfehértói fiókjánál vezetett 68800013-11039141 számú számlájára. 

IV.3.4) Az ajánlattételi határidı, illetve a részvételi határidı  
Dátum:  2007/10/24   (év/hó/nap)                                            Idıpont: 11:00 

IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezık részére (ha ismert)  
(meghívásos és tárgyalásos eljárás, valamint versenypárbeszéd esetén) 
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Dátum:  ����/��/��   (év/hó/nap ) 

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

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

                                                            X                            
         

Egyéb:  - 

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

 ����/ ��/��-ig   (év /hó/nap ) 
VAGY hónap(ok)ban:  ��� vagy napokban: 60 (az ajánlattételi határidı lejártától számítva) 

IV.3.8) Az ajánlatok felbontásának feltételei  

Dátum:     2007/10/24    (év/hó/nap)                                              Idıpont: 11:00 

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

Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek: A Kbt. 80.§ (2) szerint  

VI. SZAKASZ: KIEGÉSZÍT İ INFORMÁCIÓK  

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

Igen válasz esetén a további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:  

VI.2) A SZERZİDÉS EU ALAPOKBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKTTEL ÉS /VAGY PROGRAMMAL 
KAPCSOLATOS?                                                                              igen  nem X 
Igen válasz esetén kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevét és bármely egyéb 
hivatkozási alapot: 

VI.3) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK  (adott esetben) 

VI. 3.1) A hiánypótlás lehetısége vagy annak kizárása  

Kbt. 83. § (1) bekezdése alapján megengedett.  

A hiánypótlás biztosítása esetén a hiánypótlás köre  

Az ajánlatkérı a Kbt. 83. § szerint teljes körően biztosítja a hiánypótlás lehetıségét. 

VI.3.2.) Nyílt eljárás esetén az eredményhirdetés idıpontja 2007/11/12     11:00 

VI.3.3.) Nyílt eljárás esetén a szerzıdéskötés tervezett idıpontja 2007/11/20    11:00     

VI.3.4.1.) A dokumentáció megvásárlása vagy átvétele az eljárásban való részvétel feltétele?       

igen X     nem  

VI.3.4.2.) A dokumentáció rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további információk  

A dokumentáció az ajánlattételi felhívás „A” melléklet II. pontjában meghatározott címen személyesen 
vehetı át, illetıleg postai úton – az ellenérték befizetését követıen – a Kbt. 54. § (4) bekezdésnek 
megfelelıen szerezhetı be, a hirdetmény közzétételének napjától kezdıdıen munkanapokon 9.00 óra és 
14.00 óra között, az ajánlatbontás napján pedig  9.00 órától 11.00 óráig.  

VI.3.5.1.) Az összességében legelınyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja esetén az 
ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felsı 
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határa: - 

VI.3.5.2.) A módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérı megadja aVI.3.5.1) szerinti 
ponthatárok közötti pontszámot: - 

VI.3.6.) A III.2.2.) és a III.2.3.) szerinti feltételek és ezek elıírt igazolási módja a minısített 
ajánlattevık hivatalos jegyzékébe történı felvétel feltételét képezı minısítési szempontokhoz képest 
szigorúbb(ak)-e?            igen X     nem  

VI.3.7.) Meg kell jelölni az ajánlatban  

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

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

igen X      nem  

VI.3.8.) Egyéb információk:  

1. Az Ajánlattevık kiegészítı tájékoztatást kérhetnek az Ajánlatkérıtıl az ajánlattételi határidı lejárta elıtt 
legkésıbb tíz nappal, melyre az Ajánlatkérınek az ajánlattételi határidı lejárta elıtt legkésıbb hat nappal kell a 
kiegészítı tájékoztatást megadni. Az ajánlatkérı kiegészítı tájékoztatást ad konzultáció és helyszíni szemle 
formájában is, 2007. 10 05. 10:00 órakor, a teljesítés helyszínén. A helyszíni szemlére külön meghívó nem kerül 
kiküldésre. 
2. Az Ajánlatkérı felhívja a figyelmet a Kbt. 70. § (3) bekezdésére, mely szerint az ajánlattevı ugyanabban a 
közbeszerzési eljárásban nem nyújthat be közös ajánlatot más ajánlattevıvel, illetıleg abban más ajánlattevı – a 
közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt – alvállalkozójaként sem vehet 
részt. 

3. Az ajánlat érvénytelen, ha az ajánlattevı a felújítás idejére és tevékenységére nem rendelkezik min. 100 M Ft/év 
fedezeti összeggel bíró, teljes körő általános építési felelısségbiztosítással, vagy nem nyilatkozik, hogy nyertessége 
esetén ilyen biztosítást köt. A kötvény másolatát az ajánlathoz kell csatolni, vagy mellékelni kell a szándék-
nyilatkozatot a biztosítás megkötésére vonatkozóan.  

4. Ajánlattevınek ajánlatát a Kbt. 70. § (1) bekezdése szerint kell elkészítenie. 

5. A jelen ajánlati felhívásban, illetve ajánlatkérési dokumentációban nem szabályozott kérdésekben a 
közbeszerzésekrıl szóló 2003. évi CXXIX. törvény rendelkezései az irányadóak. 

6. Az ajánlathoz csatolni kell az Ajánlattevı, közös Ajánlattevı és a közbeszerzés értékének tíz 
százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó(k) – az ajánlattételi határidı 
idıpontjához viszonyítva – 90 napnál nem régebbi cégkivonatát csatolni kell. Szintén be kell nyújtani a 
cégkivonat szerint cégjegyzésre jogosult képviselıi közül a jelen közbeszerzési eljárásban résztvevı 
személyek aláírási címpéldányát egyszerő másolatban, és – amennyiben szükséges – az általuk adott, a 
meghatalmazó és meghatalmazott aláírás mintáját is tartalmazó meghatalmazást. 

7. A nyertes ajánlattevı visszalépése esetén a második legkedvezıbb ajánlatot tevıvel történik a 
szerzıdéskötés, ha az eredményhirdetéskor azt kihirdették (Kbt. 91.§ (2) bek.). 

8. Az ajánlatokat zárt csomagolásban, 4 (1 eredeti, 3 másolati) példányban kell benyújtani, az eredeti és 
másolati példány megjelölésével. Ellentmondás esetén az Ajánlatkérı az eredeti példányban 
megadottakat veszi figyelembe. Egyéb formai elıírásokat a dokumentáció tartalmazza.  

9. Az ajánlatokat "3000 adagos konyha. Az ajánlattételi határidı elıtt felbontani tilos!" megjelöléssel 
postán vagy személyesen a felhívás ”A” mellékletében meghatározott címre kell benyújtani. Amennyiben 
a csomagolás vagy annak feliratozása nem az elıírtak szerint történik, azonban a Kbt. szabályainak 
megfelel, úgy az nem eredményezi az ajánlat érvénytelenségét, azonban az ajánlattevı kockázata, hogy 
ha a felirat hiányossága miatt, az ajánlatát elirányítják, vagy nem kerül az ajánlatok bontásának 
idıpontjában felbontásra, illetve, ha idı elıtt felbontásra kerül.  

10. Postai kézbesítésnél az ajánlat az ajánlatok elkeveredése, bontás helyére történı késedelmes 
megérkezése teljes mértékben az ajánlatevı kockázata.  
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11. Személyes kézbesítés esetén az ajánlatok leadása  

- munkanapokon 9.00-14.00 óra között az „A” mellékletben megjelölt helyen,  

- az ajánlattételi határidı napján 9.00-11.00 óra között szintén az „A” mellékletben megjelölt 
helyen. 

12. Az ajánlat minden oldalát folyamatos sorszámozással kell, sérülés nélkül nem bontható formában 
összefőzni, és tartalomjegyzékkel ellátni. Az oldalakat nyomtatva, vagy tollal kitöltve, a nyilatkozatokat 
cégszerően aláírva kell elkészíteni. 

13. Ajánlatkérı tájékoztatja az ajánlattevıket, hogy a Kbt. 20. § (3) bekezdés alapján az igazolások 
egyszerő másolatban is benyújthatóak. 

14. Az ajánlattevınek nyilatkoznia kell a 72.§ szerint, mivel az ajánlatkérı a Kbt. 55.§ szerint elıírja, 
hogy az ajánlattevı tájékozódjon a teljesítés helyén hatályos adózási, környezetvédelmi, az 
akadálymentesítésre illetve munkavállalók védelmére valamint munkafeltételeire vonatkozó, 
kötelezettségekrıl. 

15. Az Ajánlatkérı jelzi, hogy a Kbt. 125.§ (3) bekezdés b) pont alapján, a feltételek fennállása esetén, 
tárgyalásos eljárást alkalmazhat, melynek értékét jelen építési beruházás becsült értékének 
meghatározásakor figyelembe vette. 

16. A nyertes ajánlattevı az ajánlati dokumentáció részeként kiadott tervek 
továbbtervezésénél/terveztetésénél az 1999. évi LXXVI. törvény (a szerzıi jogról) vonatkozó 
rendelkezéseinek megfelelıen köteles eljárni. 

 
VI.4)  E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK DÁTUMA :   2007/08/31 (év/hó/nap) 

 

A. MELLÉKLET  

TOVÁBBI CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK  

I)  TOVÁBBI INFORMÁCIÓK A KÖVETKEZ İ CÍMEKEN ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOKON 

SZEREZHETİK BE 

Hivatalos név: 
Újfehértó Város Polgármesteri Hivatal 
Postai cím: Szent István út 10. 
Város/Község: 
Újfehértó 

Postai irányítószám:  
4244 

Ország: HU 

Kapcsolattartási pont(ok):  
Címzett:   
Dr Egyed Adrienn 

Telefon: 42-290-001 
 
 

E-mail: egyeda@ujfeherto.hu Fax: 42-290-003 
Internetcím (URL): 

 

II)  CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK , AHONNAN A DOKUMENTÁCIÓ ÉS A KIEGÉSZÍT İ 

IRATOK  (A VERSENYPÁRBESZÉDRE ÉS A DINAMIKUS BESZERZÉSI RENDSZERRE VONATKOZÓK  IS) 
BESZEREZHETİK  

Hivatalos név: 
Újfehértó Város Polgármesteri Hivatal 
Postai cím: Szent István út 10. 
Város/Község: 
Újfehértó 

Postai irányítószám:  
4244 

Ország: HU 

Kapcsolattartási pont(ok):  
Címzett:   
Dr Egyed Adrienn 

Telefon: 42-290-001 
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E-mail: egyeda@ujfeherto.hu Fax: 42-290-003 
Internetcím (URL): 

 

III)  CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK , AHOVA AZ AJÁNLATOKAT /RÉSZVÉTELI 

JELENTKEZÉSEKET KELL BENYÚJTANI  

Hivatalos név: 
Újfehértó Város Polgármesteri Hivatal 
Postai cím: Szent István út 10. 
Város/Község: 
Újfehértó 

Postai irányítószám:  
4244 

Ország: HU 

Kapcsolattartási pont(ok):  
Címzett:   
Dr Egyed Adrienn 

Telefon: 42-290-001 
 
 

E-mail: egyeda@ujfeherto.hu Fax: 42-290-003 
Internetcím (URL): 
 
4. napirendi pont megtárgyalása 
4./ Elıterjesztés a „Újfehértó Város belterületén lévı út felújítási és korszerősítési munkái  
     I., II. részajánlat” tárgyú egyszerő közbeszerzési eljárás során beérkezett ajánlatok  
     elbírálásáról  
     Száma: 14-208/2007. 
     (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
     Elıadó: Tóth András polgármester 
 
Tóth András 
Ezzel a közbeszerzési eljárással közvetlenül a képviselı-testület még nem találkozott. Amikor 
a Bartók Béla út felújítására nyújtottunk be pályázatot, akkor a saját erıt rögzítettünk.  
Igazából emiatt, a vállalt sajáterı rész miatt kellett a testület elé hozni, hiszen a várható érték 
miatt polgármesteri hatáskörben került kiírása az eljárás, többet terveztünk, de végül is a 
Bartók Béla útnál lényegesen bıvebb mőszaki tartalmú kiírás történt. Ehhez még 
kapcsolódóan a parkoló kiépítésére kértünk még pályázatot. Két ajánlatot kértünk. Közel 
álltak egymáshoz az ajánlatok. Az a javaslatom, hogy mind a két részajánlat esetében I. és II. 
helyezést is hirdessünk. Kérdés, vélemény van-e?  
 
Nagy Sándor 
Fontolja meg polgármester Úr, hogy legyen másik határozat, ami a fedezetvállalásra 
vonatkozik. Nem vagyok biztos, hogy ez törvényességi szempontból megállja a helyét.  
 
Tóth András 
Korábban sem volt arra gyakorlat, pld, a tanuszoda esetében sem, hogy mellé tettük volna  
egy olyan kötelezettséget, hogy ennek a kifizetését vállaljuk. Törvényességi észrevétel nem 
érkezett ezzel kapcsolatban. A költségvetési rendelet módosításánál megtaláljuk rá a forrást. 
Ha nincs egyéb kérdés, vélemény a napirendi pont vitáját lezárom. Ki az, aki az I. részajánlat 
vonatkozásában elfogadja a határozat-tervezetet? 
 
A képviselı-testület a határozat-tervezetet 14 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás 
nélkül elfogadta és az  alábbi határozatot hozta: 
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ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISEL İ-TESTÜLETÉNEK 
 

168/2007. (VIII. 30.) számú  
 

h a t á r o z a t a 
 

„Újfehértó város belterületén lévı út felújítási és korszerősítési munkái I., II. részajánlat” 
tárgyú egyszerő közbeszerzési eljárás során beérkezett ajánlatok elbírálásáról 

 
az I. részajánlat vonatkozásában 

 
 

A KÉPVISEL İ-TESTÜLET 
 
1./ megállapítja, hogy az „Újfehértó város belterületén lévı út felújítási és korszerősítési 

munkái I., II. részajánlat” tárgyú a Kbt. 299.§.(1) bek. b.) pontja szerinti egyszerő 
közbeszerzési eljárás során beérkezett ajánlatok közül a legalacsonyabb összegő 
ellenszolgáltatás bírálati szempontja alapján a Magyar Aszfalt Kft.  (1135 Budapest, 
Szegedi út 35-37.) ajánlatát fogadja el nettó 9.511.263.-Ft + 20 % áfa  ajánlati áron. 

 
2./ második helyezettként a CZIMRE ÉS TÁRSA Kft. (4320 Nagykálló, Simonyi u. 

16.) ajánlatát hirdeti ki nettó 9.725.355.-Ft + 20 % áfa ajánlati áron.  
 

 
 

Határidı: folyamatos 
Felelıs: polgármester 

 
Tóth András 
Ki az, aki az II. részajánlat vonatkozásában elfogadja a határozat-tervezetet? 
 
A képviselı-testület a határozat-tervezetet 13 igenszavazattal, 1 ellenszavazattal, 1 
tartózkodással elfogadta és az  alábbi határozatot hozta: 

 
ÚJFEHÉRTÓ  VÁROS  KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 

 
169/2007. (VIII. 30.) számú  

 
h a t á r o z a t a 

 
„Újfehértó város belterületén lévı út felújítási és korszerősítési munkái I., II. részajánlat” 

tárgyú egyszerő közbeszerzési eljárás során beérkezett ajánlatok elbírálásáról 
a II. részajánlat vonatkozásában 

 
A KÉPVISEL İ-TESTÜLET 
 
1./ megállapítja, hogy az „Újfehértó város belterületén lévı út felújítási és korszerősítési 

munkái I., II. részajánlat” tárgyú a Kbt. 299.§.(1) bek. b.) pontja szerinti egyszerő 
közbeszerzési eljárás során beérkezett ajánlatok közül a legalacsonyabb összegő 
ellenszolgáltatás bírálati szempontja alapján a CZIMRE ÉS TÁRSA Kft. (4320 
Nagykálló Simonyi u. 16.) ajánlatát fogadja el nettó 682. 020.-Ft + 20 % áfa  ajánlati 
áron. 
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2./ második helyezettként a Magyar Aszfalt Kft.  (1135 Budapest, Szegedi út 35-37.) 

ajánlatát hirdeti ki nettó 740. 471.-Ft + 20 % áfa ajánlati áron.  
 

Határidı: folyamatos 
Felelıs: polgármester 

 
5. napirendi pont megtárgyalása 
5./ Elıterjesztés a  Bursa Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2008. évi  
     fordulójához való csatlakozásról, a pályázat kiírásáról és a pályázat lebonyolításához  
     szükséges költségvetési fedezet biztosításáról  
     Száma: 14-194/2007. 
     (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
     Elıadó: Tóth András polgármester 
 
Tóth András 
Szóbeli kiegészítésem annyi, hogy javasolom azt, hogy elkülönített alapot emeljük meg  
6.000.000.-Ft-ra.  A szakbizottságnak a véleménye az, hogy biztosítsunk lehetıséget és ha 
következik a döntéshozatal, és a képviselı-testület nem akar ilyen támogatást biztosítani, 
akkor még van lehetısége arra, hogy ezt megtegye. Ilyen megfontolásból javasolom mind a 
két típus esetében a pályázati kiírást.   
A Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága és a Pénzügyi Bizottság is egyhangúlag támogatta az 
elıterjesztést. Kérdés, észrevétel, vélemény van-e? Ki az, aki elfogadja a határozat-tervezetet? 
 
A képviselı-testület a határozat-tervezetet 15 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül egyhangúlag elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 

 ÚJFEHÉRTÓ  VÁROS  KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 
 

170/2007. (VIII. 30.) számú  
 

h a t á r o z a t a 
 

a Bursa Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2008. évi fordulójához 
való csatlakozásról, a pályázat kiírásáról és a pályázat lebonyolításához szükséges 

költségvetési fedezet biztosításáról 
 

A KÉPVISEL İ-TESTÜLET 
 
1. Csatlakozik a hátrányos helyzető felsıoktatási hallgatók illetıleg felsıoktatási 
tanulmányokat kezdı fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsıoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2008. évi fordulójához. 
 
2. Felhatalmazza a polgármestert a döntésrıl szóló Nyilatkozat aláírására. 
 
3. A Pályázati kiírások szövegét a melléklet szerint jóváhagyja. 
 
4. A Bursa Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2008. évi fordulójának 
lebonyolításához 6.000.000.- Ft keretösszeget biztosít, melyet a 2008. évi költségvetésben 
betervez. 
            Határidı:  2007. okt. 01., 2007. okt.  31.  
                    Felelıs:     polgármester 



 23

1. sz. melléklet a 170/2007. (VIII. 30.) sz. határozathoz 
( „A” típusú ) 

 
Újfehértó Város Önkormányzata az Oktatási és Kulturális Minisztériummal együttmőködve 
ezennel kiírja a 2008. évre a Bursa Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázatot felsıoktatási  hallgatók számára a 2007/2008. tanév második és a 
2008/2009. tanév elsı félévére vonatkozóan 
 
A pályázatra azok az önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkezı, hátrányos 
szociális helyzető felsıoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik a képzésre vonatkozó 
keretidın belül, államilag támogatott, teljes idejő (nappali tagozatos) felsıfokú 
alapképzésben, mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben, felsıfokú szakképzésben 
folytatják tanulmányaikat. 
 
Figyelem!  

- Az 51/2007. (III.26.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése értelmében nem 
részesülhetnek Bursa támogatásban a rendvédelmi és katonai felsıoktatási 
intézmények hallgatói.  

- A középiskolai akkreditált iskolarendszerő felsıfokú szakképzésben résztvevı 
tanulók nem jogosultak a  Bursa Hungarica ösztöndíjra. 

- Doktori (PhD) képzésben résztvevık nem felelnek meg a pályázati kiírás 
feltételeinek. 

- Külföldi intézménnyel hallgatói jogviszonyban állók nem jogosultak a Bursa 
Hungarica ösztöndíjra. 

 
Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2007. szeptemberében tanulmányaik utolsó évét megkezdı 
hallgatók is. Amennyiben az ösztöndíjas hallgatói jogviszonya 2008. ıszén már nem áll fenn, 
úgy a 2008/2009. tanév elsı félévére esı ösztöndíj már nem kerül folyósításra. 
 
Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be azok a hallgatók is, akiknek a hallgatói jogviszonya 
a felsıoktatási intézményben a pályázás idıpontjában szünetel. Az ösztöndíj folyósításának 
feltétele, hogy a 2007/2008. tanév második félévére már beiratkozzon a felsıoktatási 
intézménybe. 
 
Az ösztöndíj idıtartama 10 hónap, azaz két egymást követı tanulmányi félév (2007/2008. 
tanév második, illetve a 2008/2009. tanév elsı féléve). 
 
Az ösztöndíj folyósításának kezdete: 2008. március. 
 
Az ösztöndíj-folyósítás feltétele, hogy a támogatott pályázó hallgatói jogviszonya a 
2007/2008. tanév második félévében megfeleljen a pályázati kiírásnak. Amennyiben a 
támogatott pályázó hallgatói jogviszonya nem felel meg a pályázati kiírásnak, a 
támogatott az ösztöndíjra való jogosultságát elveszíti. 
 
Az ösztöndíjat minden pályázati fordulóban újra kell pályázni. 
 
Az ösztöndíj csak azokban a hónapokban kerül folyósításra, amelyekben a pályázó 
beiratkozott, államilag támogatott hallgatója a felsıoktatási intézménynek.  
 
Azokban a hónapokban, amelyekben a hallgató hallgatói jogviszonya szünetel, az ösztöndíj 
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folyósítása - a folyósítás véghatáridejének módosítása nélkül - teljes egészében szünetel. 
Az elnyert ösztöndíjat közvetlen adó- és TB járulékfizetési kötelezettség nem terheli, azonban 
az adóalapot növelı jövedelemnek számít. 
 
A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy a felsıoktatási intézmény hallgatói 
jogviszonyáról az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelı Igazgatóságának, 
illetve a támogató önkormányzatnak tájékoztatást nyújtson. 
 

A pályázó pályázat benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy a pályázati őrlapon rögzített 
személyes adatait a pályázatot kiíró települési önkormányzat nyilvántartásba vegye és azokat 
a megyei önkormányzat, és az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelı 
Igazgatósága részére – kizárólag az ösztöndíjpályázat lebonyolítása és a támogatás 
jogosultság ellenırzése céljából – átadja illetıleg a pályázati forduló lezárultáig maga kezelje.  
 
A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy az Oktatási és Kulturális 
Minisztérium Támogatáskezelı Igazgatósága személyes adatait az ösztöndíjpályázat 
lebonyolítása és a támogatás jogosultság ellenırzése céljából – a pályázati forduló lezárultáig 
kezelje. 
 
A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul a pályázáskor rendelkezésre bocsátott 
személyes adatainak az azonosítás célja érdekében szükséges mértékben történı 
nyilvánosságra hozatalához. 
 
A pályázatot az állandó lakóhely szerint illetékes települési önkormányzat Polgármesteri 
Hivatalánál írásban, a hivatalban hozzáférhetı pályázati őrlapon, a pályázó által 
aláírva, egy példányban kell benyújtani. 
  
A pályázat benyújtási határideje: 2007. október 31. 
 
A pályázat kötelezı mellékletei: 
 
1. A felsıoktatási intézmény által kitöltött eredeti Jogviszony-igazolás. 
 
Amennyiben a pályázó egy idıben több felsıoktatási intézménnyel is hallgatói jogviszonyban 
áll, pályázatában csak azt a felsıoktatási intézményt kell megneveznie, amellyel elsıként 
létesített államilag támogatott hallgatói jogviszonyt. A felsıoktatási intézmények szerzıdése 
alapján folyó, közösen meghirdetett – egyik szakon nem hitéleti, a másik szakon hitoktató, 
illetve hittanár – két szakos képzés esetében a hallgató az állami felsıoktatási intézményt 
köteles megnevezni.  
 
2. Igazolás a pályázó és a vele egy háztartásban élık egy fıre jutó havi nettó 
jövedelmérıl. 
 
3. A szociális rászorultsága igazolására az alábbi okiratok: 
- a pályázó és a vele egy háztartásban élık egy fıre jutó jövedelmének havi forint összege 
(kereseti igazolás, nyugdíjszelvény + nyugdíjas igazolvány, családi pótlék szelvény, 
rendszeres pénzellátásról szelvény (GYED, GYES, GYET), vállalkozó, ıstermelı esetén elızı 
évi adóbevallás, munkanélküli ellátást megállapító határozat, önkormányzat által folyósított 
támogatást megállapító határozat) 
- ha a pályázó árva, félárva: árvaellátást megállapító határozat 
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- ha a pályázó valamilyen krónikus betegségben szenved, vagy a családban folyamatos ellátást 
igénylı beteg van: családi pótlékról kiállított igazolás, orvosi igazolás 
- ha a pályázó szülıje / gondviselıje munkanélküli, vagy nyugdíjas: munkanélküli kiskönyv, 
nyugdíj megállapító határozat 
- ha a pályázónak gyermeke van: gyermek(ek) születési anyakönyvi kivonata 
- ha a pályázó családjában lévı eltartottak száma 3, vagy ennél több: gyermekek születési 
anyakönyvi kivonata, családi pótlékról kiállított igazolás 
- ha a pályázó helyhiány miatt nem részesült kollégiumi ellátásban: kollégiumi felvételt 
elutasító határozat, albérleti szerzıdés 
 
A pályázati őrlap csak a fent meghatározott kötelezı mellékletekkel együttesen 
érvényes, valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minısül. 
 
A települési önkormányzat 2007. november 28-ig saját maga bírálja el a beérkezett 
pályázatokat:  

- a települési önkormányzat a határidın túl benyújtott, vagy formailag nem megfelelı 
pályázatokat a bírálatból kizárja; 

- az ösztöndíj elbírálása kizárólag szociális rászorultság alapján, a pályázó tanulmányi 
eredményétıl függetlenül történik. 

 
A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy a felsıoktatási intézmény 
tanulmányi jogviszonyáról az OM Alapkezelı Felsıoktatási Pályázatok Osztályának, illetve 
az önkormányzat(ok)nak tájékoztatást nyújtson. 
 
A települési önkormányzat az általa támogatásban részesített ösztöndíjasok listáit 2007. 
december 10-ig az önkormányzat hirdetıtábláján és a helyben szokásos egyéb módon hozza 
nyilvánosságra. 
 
A pályázó az elbíráló szerv döntése ellen fellebbezéssel nem élhet. 
 
 
 
 
 
Újfehértó, 2007. szeptember  01.        
                                                                                     Tóth András  
         polgármester 
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2. sz.  melléklet a 170/2007. (VIII. 30.) sz. határozathoz  
( „B” típusú ) 

 
Újfehértó Város Önkormányzata az Oktatási és Kulturális Minisztériummal együttmőködve 
ezennel kiírja a 2008. évre a Bursa Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázatot felsıoktatási  hallgatók számára a 2007/2008. tanév második és a 
2008/2009. tanév elsı félévére vonatkozóan 
 
A pályázatra azok az önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkezı, hátrányos 
szociális helyzető fiatalok  jelentkezhetnek, akik: 
 
a) a 2007/2008. tanévben utolsó éves, érettségi elıtt álló középiskolások; 

 vagy 

b) felsıfokú diplomával nem rendelkezı, felsıoktatási intézménybe még felvételt nem nyert 
érettségizettek; 

 
és a 2008/2009. tanévtıl kezdıdıen felsıoktatási intézmény keretében államilag 
támogatott, teljes idejő (nappali tagozatos) felsıfokú alapképzésben, egységes, osztatlan 
képzésben, felsıfokú szakképzésben kívánnak részt venni.  
 
A pályázók közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik 2008-ban elıször nyernek 
felvételt felsıoktatási intézménybe és tanulmányaikat a 2008/2009. tanévben ténylegesen 
megkezdik. 
 
Figyelem!  

- Az 51/2007. (III.26.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése értelmében nem 
részesülhetnek Bursa támogatásban a rendvédelmi és katonai felsıoktatási 
intézmények hallgatói.  

- A középiskolai akkreditált iskolarendszerő felsıfokú szakképzésben résztvevı 
tanulók nem jogosultak a  Bursa Hungarica ösztöndíjra. 

 
Az ösztöndíj idıtartama 3 x 10 hónap, azaz hat egymást követı tanulmányi félév. 
 
Az ösztöndíj folyósításának kezdete a 2008/2009. tanév elsı féléve. 
 
Az ösztöndíj-folyósítás feltétele, hogy a támogatott pályázó hallgatói jogviszonya a 
2008/2009. tanév elsı félévében megfeleljen a pályázati kiírásnak. Amennyiben a 
támogatott pályázó hallgatói jogviszonya nem felel meg a pályázati kiírásnak, a 
támogatott az ösztöndíjra való jogosultságát elveszíti. 
 
Az ösztöndíj csak azokban a hónapokban kerül folyósításra, amelyekben a pályázó 
beiratkozott, államilag támogatott hallgatója a felsıoktatási intézménynek.  
 
Azokban a hónapokban, amelyekben a hallgató hallgatói jogviszonya szünetel, az ösztöndíj 
folyósítása - a folyósítás véghatáridejének módosítása nélkül - teljes egészében szünetel. 
 
 
Az elnyert ösztöndíjat közvetlen adó- és TB járulékfizetési kötelezettség nem terheli, azonban 
az adóalapot növelı jövedelemnek számít. 
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A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy a felsıoktatási intézménybe 
történı felvételi vizsgája eredményérıl az Országos Felsıoktatási Információs Központ az 
Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelı Igazgatóságának, illetve a támogató 
önkormányzatnak tájékoztatást nyújtson. 
 

A pályázó pályázat benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy a pályázati őrlapon rögzített 
személyes adatait a pályázatot kiíró települési önkormányzat nyilvántartásba vegye és azokat 
a megyei önkormányzat, és az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelı 
Igazgatósága részére – kizárólag az ösztöndíjpályázat lebonyolítása és a támogatás 
jogosultság ellenırzése céljából – átadja illetıleg a pályázati forduló lezárultáig maga kezelje.  
 
A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy az Oktatási és Kulturális 
Minisztérium Támogatáskezelı Igazgatósága személyes adatait az ösztöndíjpályázat 
lebonyolítása és a támogatás jogosultság ellenırzése céljából – a pályázati forduló lezárultáig 
kezelje. 
 
A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy a felsıoktatási intézmény hallgatói 
jogviszonyáról az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelı Igazgatóságának, 
illetve a támogató önkormányzatnak tájékoztatást nyújtson. 
 
A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul a pályázáskor rendelkezésre bocsátott 
személyes adatainak az azonosítás célja érdekében szükséges mértékben történı 
nyilvánosságra hozatalához. 
 

A pályázatot az állandó lakóhely szerint illetékes települési önkormányzat Polgármesteri 
Hivatalánál írásban, a hivatalban hozzáférhetı pályázati őrlapon, a pályázó által aláírva, egy 
példányban kell benyújtani. 

  
A pályázat benyújtási határideje: 2007. október 31. 
 
A pályázat kötelezı mellékletei: 
1. Igazolás a pályázó és a vele egy háztartásban élık egy fıre jutó havi nettó 
jövedelmérıl. 
 
2. A szociális rászorultsága igazolására az alábbi okiratok: 
- a pályázó és a vele egy háztartásban élık egy fıre jutó jövedelmének havi forint összege 
(kereseti igazolás, nyugdíjszelvény + nyugdíjas igazolvány, családi pótlék szelvény, 
rendszeres pénzellátásról szelvény (GYED, GYES, GYET), vállalkozó, ıstermelı esetén elızı 
évi adóbevallás, munkanélküli ellátást megállapító határozat, önkormányzat által folyósított 
támogatást megállapító határozat) 
- ha a pályázó árva, félárva: árvaellátást megállapító határozat 
- ha a pályázó valamilyen krónikus betegségben szenved, vagy a családban folyamatos ellátást 
igénylı beteg van: családi pótlékról kiállított igazolás, orvosi igazolás 
- ha a pályázó szülıje / gondviselıje munkanélküli, vagy nyugdíjas: munkanélküli kiskönyv, 
nyugdíj megállapító határozat 
- ha a pályázónak gyermeke van: gyermek(ek) születési anyakönyvi kivonata 
- ha a pályázó családjában lévı eltartottak száma 3, vagy ennél több: gyermekek születési 
anyakönyvi kivonata, családi pótlékról kiállított igazolás 
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- ha a pályázó helyhiány miatt nem részesült kollégiumi ellátásban: kollégiumi felvételt 
elutasító határozat, albérleti szerzıdés 
 
A pályázati őrlap csak a fent meghatározott kötelezı mellékletekkel együttesen 
érvényes, valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minısül. 
 
A települési önkormányzat 2007. november 28-ig saját maga bírálja el a beérkezett 
pályázatokat:  

- a települési önkormányzat a határidın túl benyújtott, vagy formailag nem megfelelı 
pályázatokat a bírálatból kizárja; 

- az ösztöndíj elbírálása kizárólag szociális rászorultság alapján, a pályázó tanulmányi 
eredményétıl függetlenül történik. 

 
A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy a felsıoktatási intézmény 
tanulmányi jogviszonyáról az OM Alapkezelı Felsıoktatási Pályázatok Osztályának, illetve 
az önkormányzat(ok)nak tájékoztatást nyújtson. 
 
A pályázó írásban köteles 2008. szeptember 1-ig az Oktatási és Kulturális Minisztérium  
Támogatáskezelı Igazgatósága részére bejelenteni, hogy a 2008/2009. tanévben melyik 
felsıoktatási intézményben kezdi meg tanulmányait. Továbbá a pályázó köteles írásban 
nyilatkozni arról, hogy a 2008-as felvételi évet megelızıen nyert-e felvételt felsıoktatási 
intézménybe. Az írásbeli értesítés elmulasztása esetén az ösztöndíjas az ösztöndíj 
folyósításából kizárható. 
 
 Amennyiben a "B" típusú pályázat során támogatásban részesülı ösztöndíjas a támogatás 
idıtartama alatt sikeresen pályázik "A" típusú ösztöndíjra, "B" típusú ösztöndíját 
automatikusan elveszti. 
 
A települési önkormányzat az általa támogatásban részesített ösztöndíjasok listáit 2007. 
december 10-ig az önkormányzat hirdetıtábláján és a helyben szokásos egyéb módon hozza 
nyilvánosságra. 
 
A pályázó az elbíráló szerv döntése ellen fellebbezéssel nem élhet. 
 
Újfehértó, 2007. szeptember  01.        
                                                                                     Tóth András  
         polgármester 
 
6. napirendi pont megtárgyalása 
6./ Elıterjesztés pályázati kiírás jóváhagyásáról   
     Száma: 14-199/2007. 
     (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
     Elıadó: Tóth András polgármester 
 
Tóth András 
Korábbi testületi ülésen döntöttünk a szociális szolgáltatás kistérségben történı 
megszervezésérıl. A korábbi intézményt megszüntettük, így az intézmény a Többcélú 
Önkormányzati Kistérségi Társulás útján látja el a feladatot. A Társulási Tanács a jelenlegi 
intézményvezetıt bízta meg a vezetıi feladatokkal. Viszont ki kell írni az intézményvezetıi 
pályázatot. A Kistérségi és a városvezetési megállapodás értelmében egyetértési jogunk van. 
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Az egyeztetett szöveget megküldték részünkre. Kérik a támogatásunkat. Az Ügyrendi és a 
Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága tárgyalta, mind a két bizottság támogatta az elıterjesztést 
és a határozat-tervezetet megtárgyalásra és elfogadásra javasolta.  
 
Kérdés, vélemény van-e a napirendi ponttal kapcsolatban? Ki az, aki elfogadja a határozati 
javaslatot? 
 
A képviselı-testület a határozat-tervezetet 15 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül egyhangúlag elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

 
ÚJFEHÉRTÓ  VÁROS  KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 

 
171/2007. (VIII. 30.) számú  

 
h a t á r o z a t a 

 
pályázati kiírás jóváhagyásáról 

 
 
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.) magasabb vezetıi állására a pályázati kiírást a melléklet szerint  
jóváhagyja. 
 

Felelıs: polgármester 
      Határid ı: azonnal 
 

   Melléklet a 171/2007. (VIII. 30.) számú határozathoz 

Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás 
Társulási Tanácsa 
pályázatot hirdet 

 
Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Újfehértói Szociális  

Szolgáltató Központ 
4244 Újfehértó, Kodály Zoltán u. 39. 

magasabb vezetıi álláshely betöltésére 
 
A Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Újfehértói Szociális Szolgáltató 
Központ az alábbi szolgáltatásokat végzi: 

- étkeztetés 
- házi segítségnyújtás 
- jelzırendszeres házi segítségnyújtás 
- támogató szolgáltatás 
- pszichiátriai betegek közösségi ellátása 
- szenvedélybetegek közösségi ellátása 
- idıskorúak gondozóháza 
- tanyagondnoki szolgáltatás 

 
Pályázati feltételek: - magyar állampolgárság, 
   - büntetlen elıélet, 
   - Szakirányú szakképzettség 
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- felsıfokú szociális alapvégzettség, orvos, teológus, pszichológus 
- felsıfokú egészségügyi vagy pedagógus végzettség mellett: 

= szociális menedzseri 
= szociális igazgatási 
szakirányú végzettség, 

- továbbá: gyógypedagógus, pszichopedagógus. 
Szakirányú szakképzettség hiányában 
- pedagógus, jogász, felsıfokú egészségügyi végzettség. 

  - Legalább 5 év szakmai gyakorlat. 
                                      - Elınyt jelent: vezetıi gyakorlat, szociális szakvizsga 
 
A pályázathoz csatolni kell: 

- a képesítést igazoló okirat hiteles másolatát 
- részletes szakmai önéletrajzot 
- az intézmény vezetésére vonatkozó programot 
- a szakmai követelményre épülı fejlesztési elképzeléseket 
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt 
- a pályázó nyilatkozatát, melyben hozzájárul, hogy pályázati anyagát a 
pályázat elbírálásában részt vevık, illetve a Társulási Tanács 
megismerhesse, illetve abba betekinthessen. 
 

A megbízás idıtartama 5 évre, 2007. december 01.-tıl  2012. november 30.-ig szól. 
Bérezés a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényben foglaltak szerint.  
Benyújtási határidı: a Szociális Közlönyben történı megjelenéstıl számított 30 nap. 
A pályázatot a Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás elnökéhez (4320 Nagykálló, 
Somogyi Béla út 5-7.) lehet benyújtani.  
 
A pályázat elbírálása: a pályázat benyújtását követı 60 napon belül történik. 
 
Információ kérhetı: Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Munkaszervezete, Dr. 
Dalanics Beáta munkaszervezet-vezetınél a 06/42/260-507 telefonszámon 
 
7. napirendi pont megtárgyalása 
7./ Elıterjesztés orvosi ügyeleti ellátással kapcsolatos szerzıdések felülvizsgálatáról 
     Száma: 14-200/2007. 
     (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
     Elıadó: Tóth András polgármester 
 
Tóth András 
Képviselıi kezdeményezésre közbeszerzési eljárást írtunk ki, mely sikeres volt. Meg is 
kötöttük a szerzıdést, de annak az érdekében, hogy érvényesüljön, az ügyeleti ellátásában 
résztvevı vállalkozással felmondtuk a szerzıdést augusztus 31-ei hatállyal. Amikor kértük az 
engedélyeztetést az ügyeleti ellátásra, - hiszen új engedélyezetési eljárást kellett lefolytatni - 
az ANTSZ-nek voltak aggályai, úgy gondolták, hogy az a kapcsolati lánc hosszú, amely 
vállalkozás keretében alvállalkozót bíz meg. Ebben azért nem osztottam a véleményemet. De 
nem kockáztathatjuk, hogy TB finanszírozás nélkül maradjunk. A javaslat arról szól, hogy 
közös megegyezéssel mondjuk fel még a hatályosulását megelızıen a szerzıdést. Tehát a  
felmondás nem fog hatályosulni. Így az alapesetekben mindenki a jelen feltételekkel elláthatja 
az ügyeletet. A határozat-tervezetben megajánlunk egy kis változást az elszámolási 
feltételekre vonatkozóan, és ha elfogadják a feltételeket akkor azzal a feltétellel, de 
amennyiben nem akkor a régi feltételekkel folytathatják tovább az ügyeleti ellátást. 
Tulajdonképpen, csak az elszámolásra vonatkozó eljárásban van eltérés. A többi orvos 
érdekében javasolom, hogy ajánljuk fel az orvosnak ezt a szerzıdést.  Az elıterjesztéssel 
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kapcsolatban elızıleg az orvosok néhány problémát jeleztek, megfogalmaztak, a bizottsági 
ülésen is elıadták, ezeket a szerzıdések módosítása nélkül lehet érvényesíteni. Erre nyitott 
voltam. A Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága és az Ügyrendi Bizottság mind támogatták az 
elıterjesztést. Annyi javaslatuk volt, hogy a határozatban kérték, hogy a Dankó- és Fekete Bt-
nél Fekete Borbálát is tegyük bele, hiszen İ is ugyanúgy részt vesz az ügyelet ellátásában. 
Kérdés, észrevétel, vélemény van-e? Ha nincs a napirend vitáját lezárom. Ki az, aki a 
határozati javaslatot támogatja.  
 
A képviselı-testület a határozat-tervezetet 15 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül egyhangúlag elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 

ÚJFEHÉRTÓ  VÁROS  KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 
 

172/2007. (VIII. 30.) számú  
 

h a t á r o z a t a 
 

Orvosi ügyeleti ellátással kapcsolatos szerzıdések felülvizsgálatáról  
 
A KÉPVISEL İ-TESTÜLET  
 
1./ a Dr. Szilassy és Társa Betéti Társasággal (4244. Újfehértó,  Bartók Béla u. 16. ) az Újfehértó 
Városban háziorvosi központi orvosi ügyelet ellátása tárgyában 2007. június 04. napján keltezett 
megbízási szerzıdést 2007. augusztus 31. napjával az 1. számú melléklet szerint közös 
megegyezéssel megszünteti.  
2. / a 115/2007. (V. 24. ) számú határozatát visszavonja.  
3./ kezdeményezi, hogy a központi ügyeleti ellátásban részvevı orvosok/vállalkozások 

• DANKÓ- FEKETE BETEGELLÁTÓ BT. (Dr. Dankó Margit, Dr. Fekete András, Dr. 
Fekete Borbála) 

• Dr. STÉFÁN ÉS TÁRSA EÜ. BT. (Dr. Stéfán Katalin) 
• Dr. RAÁP ÉS TÁRSA EÜ. BT. (Dr. Raáp Mária) 
• Dr. SZILASSY ÉS TÁRSA EÜ. BT. (Dr. Szilassy István) 
• Dr. BÉLTEKI BÉLA VÁLLALKOZÓ HÁZIORVOS 
• „LURKÓ MEDICINA” Gyógyító és Szolgáltató Bt. (Dr. Both Attila) 
• ART- SANO KFT. (Dr. Venyige Gabriella) 
• SUNSHINE MED. Egészségügyi Szolgáltató Bt. (Dr. Kiss Magdolna) 

2007. szeptember 01. napjától a 2. számú melléklet szerinti megbízási szerzıdésben foglalt feltételek 
alapján végezzék az ügyeleti ellátást.  
4./ amennyiben a háziorvosi központi ügyeleti ellátásban résztvevı orvos/vállalkozás a megbízási 
szerzıdésben foglalt feltételeket elfogadja, felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerzıdés 
aláírására.  
5./ 2007. szeptember 01. napjával megbízza DR. MAKSZIN MIHÁLY vállalkozó háziorvost a 
központi orvosi ügyelet ellátásával. Felhatalmazza a polgármester, hogy a megbízási szerzıdést a 2. 
számú mellékletben foglalt feltételekkel aláírja.  
 

     Határidı: azonnal 
Felelıs: polgármester 
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1. számú melléklet a 172//2007. (VIII. 30.) számú határozathoz 
 

MEGBÍZÁSI SZERZ İDÉS  MEGSZÜNTETÉSÉRİL  
 
mely létre jött egyrészrıl Újfehértó Város Önkormányzata (4244 Újfehértó, Szent István út 
10.) Adószám: 15404792-2-15, Képviseletében: Tóth András polgármester 
 
másrészrıl Dr. Szilassy és Társa Betéti Társaság (4244. Újfehértó, Bartók Béla u. 16. ) Cg. 
15-06-082831, adószám: 25662366-1-15 Dr. Szilassy István képviseletében kötött az alábbi 
feltételekkel: 
 
1./ A felek egybehangzó kijelentéssel megállapodnak abban, hogy a közöttük fennálló 2007. 
június 04.-én határozatlan idıre, Újfejhértó Városban háziorvosi központi orvosi ügyelet 
ellátása tárgyában létrejött megbízási szerzıdést  (továbbiakban : megbízási szerzıdés) 2007. 
augusztus 31. napjával közös megegyezéssel megszüntetik.  
 
2./ A felek egybehangzóan kijelentik, hogy a megbízási szerzıdésbıl eredıen egymással 
szemben semmilyen követelésük nincs.  
 
A  felek jelen megállapodást, mint akaratukkal mindenben megegyezıt helybenhagyólag 
aláírják.  
 
Ú j f e h é r t ó , 2007. augusztus 31. 
 
 
Tóth András        Dr. Szilassy és Társa Bt.  
Polgármester                  képviselıje 

 
2. számú melléklet a 172//2007. (VIII. 30.) számú határozathoz 

 
MEGBÍZÁSI SZERZ İDÉS  

 
Mely létrejött egyrészrıl  
Újfehértó Város Önkormányzata  
(4244 Újfehértó, Szent István út 10.) 
Adószám: 15404792-2-15, 
Képviseletében: Tóth András polgármester 
       dr. Mátyás B. Szabolcs jegyzı 

 
mint megbízó (továbbiakban: megbízó),   
 
másrészrıl 
………………………………………. (vállalkozó orvos) 
………………………………………...(cím) 
Adószám:  
Cégjegyzékszám: 
Képviseletében:  
 
mint megbízott (továbbiakban: megbízott)  
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között a mai napon az alábbi feltételekkel: 
 

 
1. Újfehértó Város Önkormányzatának Képviselı-testülete megbízza a 

……………………………. (vállalkozó orvos) a háziorvosi központi orvosi ügyelet 
ellátásával. 

 
2. A megbízott kötelezettséget  vállal  arra,  hogy  az  elkészített ügyeleti beosztás szerint  

 
hétköznap du. 19 órától másnap reggel 7 óráig 
hétvégén péntek du. 19 órától hétfı reggel 7 óráig, továbbá 
hétköznapra esı munkaszüneti napon a hétvégének megfelelıen 

 
háziorvosi központi orvosi ügyeletet lát el.  

 
3. A megbízó kötelezettséget vállal arra, hogy az elızı pontban körülírt ügyeleti 

idıszakokra az ügyelethez biztosít az ügyeletet ellátó háziorvos részére terepjáró 
szolgálati gépkocsit gépkocsivezetıvel. 

 
4. Az ügyelet ellátásához szükséges gyógyszer, kötszer és jogszabályokban 

meghatározott valamennyi egyéb szakmai anyag beszerzésérıl a megbízott köteles 
gondoskodni és köteles biztosítani az általa ellátott ügyeleti idıszakra a szükséges 
eszközöket és anyagokat.  

 
5. A megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy a fent említett minden idıszakra az 

egészségügyi szakdolgozókról gondoskodik. 
  

6. A megbízó kötelezettséget vállal arra, hogy biztosítja az ügyeleti helyiséget rezsivel 
(vonalas telefon egyirányúsítva csak fogadásra), berendezéssel, felszereltséggel, 
valamint mőszerezettséggel együtt. 

 
7. A megbízottat az 1. pontban leírt ügyeleti idıre ügyeleti díjazás illeti meg melynek 

összege magában foglalja az ügyeletet végzı háziorvos díjazását és az egészségügyi 
szakdolgozó díjazását.  

 
A megbízottat az ügyeleti szolgálat ellátásáért 12 órás ügyelet után bruttó 35.000.-
Ft/alkalom, azaz harmincötezer forint/alkalom illeti meg, melyet a Polgármesteri 
Hivatal havonta a tárgyhónapot követı hó 5. napjáig utalja át a megbízott által leadott 
számla ellenében. 

 
8. A megbízott vállalja, hogy az ügyeletben felhasznált gyógyszerekrıl, kötszerekrıl, 

vegyszerekrıl pontos naprakész nyilvántartást vezet.  
 
      9.  A  megbízott   kötelezettséget  vállal  arra hogy a megbízó által  biztosított eszközöket,   

tárgyi eszközöket, beleértve ebbe a szakmai anyagokat és az ügyeleti gépkocsit is 
kizárólag az ügyeleti egészségügyi ellátás biztosítására használja. 

 
10. A megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy teljes anyagi, büntetıjogi, munkajogi és 

egyéb felelısséggel tartozik az orvosi ügyelet ideje alatt végzett tevékenységért, az 
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ügyeletet ellátó háziorvos, az esetlegesen helyette eljáró ügyeletes orvos és a 
munkájukat segítı egészségügyi dolgozó tevékenységéért.  

 
11. A szerzıdı felek rögzítik, hogy e megállapodást évenként egy alkalommal az 

önkormányzati költségvetés elkészítésekor felülvizsgálják és a finanszírozási 
feltételek változása esetén módosítják. 

 
12. Jelen szerzıdés felek között 2007. szeptember 1. napjától határozatlan idıre jön létre, 

azt bármely fél 3 hónapos határidıvel mondhatja fel írásban. A szerzıdés létrejöttével 
egyidejőleg felek a közöttük azonos tárgyban ………..-án  létrejött  szerzıdést közös 
megegyezéssel megszüntetik. 
Szerzıdésszegés esetre a felek –betegellátási érdekre tekintettel- szintén 3 hónapos 
felmondási határidıben állapodnak meg. 
 
E szerzıdésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv és a 
háziorvosi ügyeleti ellátásról szóló más idevonatkozó jogszabályok rendelkezései az 
irányadók. 
 
A megbízási szerzıdésben foglaltakat mind a megbízó, mind pedig a megbízott  
elolvasás után magukra nézve elfogadják és ezt aláírásukkal is megerısítik. 
 

 
Újfehértó, 2007. ……………….  ……. 
 
………………………………….     .....................................................                                                           
                megbízó              megbízott 

 
8. napirendi pont megtárgyalása  
8./ Elıterjesztés Helyi Vidékfejlesztési Közösséghez, illetve LEADER Akciócsoporthoz  
     történı csatlakozásról 
     Száma: 14-201/2007. 
     (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
     Elıadó: Tóth András polgármester 
 
Tóth András 
A Pénzügyi Bizottság tárgyalta és egyhangúlag támogatta. Kérdés, észrevétel van-e?  
 
Nagy Sándor 
A melléklet csak szombaton jelenik meg, a javaslatunk az, hogy változatlan formában 
hagyjuk jóvá. Ha változásra szükség van benne, akkor ezt tudjuk kezelni.   
 
Tóth András 
A határozat-tervezetben elég rugalmasan kezeltük ezt. Ki az, aki elfogadja a határozat-
tervezetet? 
 
A képviselı-testület a határozat-tervezetet 15 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül egyhangúlag elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
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ÚJFEHÉRTÓ  VÁROS  KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 

 
173/2007. (VIII. 30.) számú  

 
h a t á r o z a t a 

 
Helyi Vidékfejlesztési Közösséghez, illetve LEADER Akciócsoporthoz történı 

csatlakozásról 
 
 
A KÉPVISEL İ-TESTÜLET 
 
1./Újfehértó Város közösségének az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keretében 
történı eredményes forrásszerzése érdekében kinyilvánítja a LEADER 2007-2013 Nyírség 
Akciócsoport megalakulásában, illetve a nyíregyházi és nagykállói kistérség érintett 
önkormányzatai területén létrejövı helyi vidékfejlesztési közösségben való részvételi 
szándékát. 
 
2./ felhatalmazza a polgármestert az Akciócsoporthoz, illetve helyi vidékfejlesztési 
közösséghez történı regisztráció megtételére, azok megalakulása és mőködése során az 
Önkormányzat képviseletére. 
 

Határid ı: folyamatos 
       Felelıs:     Polgármester 
 
9. napirendi pont megtárgyalása 
9./ Elıterjesztés Díszkút megvalósítására vonatkozó ajánlatról 
     Száma: 14-202/2007. 
     (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
     Elıadó: Tóth András polgármester 
 
Tóth András 
A napirend tárgyalása kapcsán kérem Pocsai Beátát, hogy prezentája a tervezendı mőalkotást, 
a környezetével együtt.  
 
A tegnapi nap folyamán - a korábbi testületi ülésen elhangzottaknak megfelelıen - társadalmi 
vitára került sor díszkút megvalósítás kapcsán. A képviselı-testület részérıl kétszeresen 
nagyobb volt az aktivitás, mint a lakosság részérıl. A díszkút költségvetését is a mellékeltem. 
Kérem a testület támogatását. A Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága egyhangúlag a Pénzügyi 
Bizottság többségi szavazattal támogatta a határozat-tervezetet. Kérdés, vélemény van-e? 
 
Tóth János 
Az egyeztetett fórumon az volt inkább a vita, hogy Árpádszobor, vagy inkább nonfiguratív 
alkotás legyen. Azt a tapasztalatot vontuk le, hogy a park kialakításával mindenki egyetértett, 
a szobor formájában volt  vita. Újfehértó színfoltjában váratlan lenne.  
 
Ricska Zsolt 
Egységesen kell ezt látni, ezért kértük a napirendi pont elıtt megtartott prezentációt.  
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Tóth András 
Ha nincs egyéb kérdés, észrevétel, vélemény a napirendi pont vitáját lezárom. Ki az, aki 
elfogadja a határozat-tervezetet? 
 
A képviselı-testület a határozat-tervezetet 12 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 3 
tartózkodással elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 

ÚJFEHÉRTÓ  VÁROS  KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 
 

174/2007. (VIII. 30.) számú  
 

h a t á r o z a t a 
 

Díszkút megvalósítására vonatkozó ajánlatról 
 
A KÉPVISEL İ-TESTÜLET  
 
1./ a 139/2007. (VI. 28.) számú határozatával elhatározott Újfehértó, Fı terén létesítendı 
díszkút megvalósítására a SCULPTOR BT. (székhely: 4700. Mátészalka Wesselényi u. 9.) 
ajánlata alapján, összesen 13 750 000.- (tizenhárommillió-hétszázötvenezer) forint 
keretösszeget biztosít, amely összegbıl 5. 000 000.- forintot a 2007. évi költségvetésben 
egyéb fejlesztési forrásra elkülönített keret terhére biztosítja, míg a fennmaradó 8.750.000.- 
forintot a 2008. évi költségvetésében betervezi. 
 
2./ felhatalmazza a polgármestert a díszkút megvalósításáról szóló szerzıdés aláírására.  
 

Határid ı: folyamatos 
       Felelıs:     Polgármester 
 
Gyermánné Szabó Katalin elhagyta az üléstermet, így a képviselı-testület létszáma 14 fıre 
változott.  
 
10. napirendi pont megtárgyalása 
10./ Elıterjesztés „Az újfehértói Idıskorúak Gondozóházának komplex akadálymentesítése” 
       Címő pályázat benyújtásáról 
       Száma: 14-193/2007. 
       (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
       Elıadó: Tóth András polgármester 
 
Tóth András 
Az intézmény kezdeményezte a pályázat benyújtását. A fenntartó ezt a pályázatot támogatta. 
A megállapodás alapján az önerıt és minden egyes forrást nekünk kell biztosítani, egyrészt a 
jóváhagyásunk kell a pályázat benyújtásához, valamint a szükséges önerıt: 1.100.000.-Ft –ot 
a fejlesztési célra átadjuk a Többcélú Társaságnak. A Pénzügyi Bizottság támogatta az 
elıterjesztést. Kérdés, észrevétel, vélemény van-e a napirendi ponttal kapcsolatban? Ha nincs 
a napirendi pont vitáját lezárom. Ki az, aki elfogadja a határozat-tervezetet?   
 
A képviselı-testület a határozat-tervezetet 13 igenszavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül egyhangúlag elfogadta,  (1 nem szavazóval Kovács Sándor nem szavazott) és az alábbi 
határozatot hozta: 
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ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISEL İ-TESTÜLETÉNEK 

 
175/2007. (VIII. 30. ) számú 

 
h a t á r o z a t a  

 
   „Az újfehértói Idıskorúak gondozóházának komplex akadálymentesítése” 

címő  pályázat benyújtásáról 
 
A KÉPVISEL İ-TESTÜLET 
 

1. jóváhagyását adja ahhoz, hogy a Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Kistérségi 
Társulás pályázatot nyújtson be a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által az Észak-
alföldi Operatív Program keretében meghirdetett "Akadálymentesítés (Egyenlı esélyő 
hozzáférés a közszolgáltatásokhoz)” címő ÉAOP-2007-4.1.5. kódszámú pályázati 
kiírásra. 

 
2. a Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás részére a pályázat 

benyújtásához szükséges saját forrás összegét, 1.100.000 Ft-ot, fejlesztési célra átadja, 
a keretátadás összegét Újfehértó Város 2007. évi költségvetésében rendelkezésre álló 
egyéb fejlesztési forrás terhére biztosítja. 

 
Határidı: folyamatos 
 Felelıs: polgármester 
 

Gyermánné Szabó Katalin visszaérkezett az ülésterembe, így a képviselı-testület létszáma 15 
fıre változott.  

 
11. napirendi pont megtárgyalása 
11./ Elıterjesztés a „Gyalog- és kerékpárút építése és csapadékvíz csatorna hálózat kiépítése a  
       4912 sz. önkormányzati út mellett” címő pályázat benyújtásáról 
       Száma: 14-209/2007. 
       (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
       Elıadó: Tóth András polgármester 
 
Tóth András 
A határozat-tervezetben annyi kiegészítést javasolok, hogy az 1. pontba írjuk bele, hogy a 
pályázat összes elszámolható költsége 210.318.000.-Ft. Biztosítanánk az önerıt, igaz, hogy 2007-es 
költségvetésbıl biztosítjuk, de ez áthózódik. A Pénzügyi Bizottság egyhangúlag támogatta az 
elıterjesztést. Kérdés, észrevétel, vélemény van-e?  
 
Tóth András 
Tóth János kérdését megelızve, folytatása következne a városközpont rehabilitációja 
keretében a Vasvári Pál út folytatásától a COOP üzlet elıtt elmenne, és csatlakoztatnánk a 
már meglévı kerékpárútig. Illetve az Eötvös József úttól a Böszörményi útig, onnan ez a 
szakasz, Százados úttól a Debreceni út mellett a Határ útig. Ez a tervezett megvalósítási 
szakaszolása a kerékpárútnak. A köztes rész pedig a Fıtér rekonstrukciója. Kérdés, észrevétel, 
vélemény van-e? Ki az, aki elfogadja a határozat-tervezetet? 
 
A képviselı-testület a határozat-tervezetet a kiegészítéssel együtt 15 igen szavazattal, 
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ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 
 

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISEL İ-TESTÜLETÉNEK 
 

176/2007. (VIII. 30. ) számú 
 

h a t á r o z a t a  
 
„Gyalog- és kerékpárút építése, és csapadékvíz  csatorna hálózat kiépítése a 4912. sz. önkormányzati 

út mellett” címő pályázat benyújtásáról  
 
A KÉPVISEL İ-TESTÜLET  
 

1. pályázatot nyújt be a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által Észak-alföldi Operatív Program 
keretében meghirdetett a „Regionális hivatásforgalmú kerékpárutak fejlesztése” céljából 
„Gyalog- és kerékpárút építése, és csapadékvíz-csatorna hálózat kiépítése” a 4912. sz. 
önkormányzati út mellett” címmel. A projekt összes elszámolható költsége 210.318.000.-Ft.  

 
2. a pályázathoz szükséges saját forrás 21.031.800 Ft-, azaz Huszonegymillió-harmincegyezer-

nyolcszáz forint, melyet az Önkormányzat a 2007. évi költségvetésébıl biztosít.  
 

Határid ı: 2007. november 16. 
 Felelıs: polgármester 

 
12. napirendi pont megtárgyalása 
12./ Elıterjesztés Újfehértó 218/1 és 21/2 hrsz-ú ingatlanokkal kapcsolatos döntésekrıl 
       Száma: 14-203/2007. 
       (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
       Elıadó: Tóth András polgármester 
 
Tóth András  
A kérelmezı nem jelölt meg árat a kérelmében. Így a javaslatom az, hogy 
ingatlanfejlesztésben gondolkodva, jól lehetne hasznosítani ezt a területet. A javaslatom, hogy 
következı testületi ülésre behozom a konkrét ajánlatot, és a határozat-tervezetnek megfelelın 
fogadják el. A Pénzügyi Bizottság támogatta az elıterjesztést. Kérdés, vélemény van-e? Ki az, 
aki elfogadja a határozat-tervezetet? 
 
A képviselı-testület a határozat-tervezetet 15 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül egyhangúlag elfogadta, és az alábbi határozatot hozta: 
 

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISEL İ-TESTÜLETÉNEK 
 

177/2007. (VIII. 30. ) számú 
 

h a t á r o z a t a  
 

Újfehértó 218/1 és 218/2 hrsz-ú ingatlanokkal kapcsolatos döntésekrıl  
 
 

A KÉPVISEL İ-TESTÜLET 
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kifejezi azon szándékát, mely szerint Újfehértó 218/1 és 218/2 hrsz-ú ingatlanokkal érintett 
település részt a városfejlesztési koncepciójának központi tárgyává teszi és megvalósítását 
magánbefektetı(k) bevonásával tervezi, melyek összefüggésében az alábbi döntéseket hozza: 
 
1./ Nyilasné Beregszászi Katalin, Újfehértó, Bartók B. u. 9. szám alatti lakos, Újfehértó 218/1 
sz. ingatlan meghatározott részére tett vételi ajánlatát nem fogadja el.  
 
2./ vételi ajánlatot tesz Újfehértó 211/1 ingatlan – 218/2 hrsz-ú önkormányzati ingatlannal 
szomszédos és azzal érintkezı – kb. 800 m2 nagyságú, a mellékelt rajz szerinti területrészére, 
négyzetméterenkénti 3.000.-Ft vételáron és 2007. szeptember 30-ai ajánlati határidıvel. 
 
3./ felhatalmazza a polgármestert a 2.) pontban meghatározott ingatlanrész megvásárlásával 
kapcsolatos intézkedésekre, valamint befektetık bevonásával ingatlanfejlesztési projekt(ek) 
elıkészítésére, melynek eredményeirıl köteles a képviselı-testületet tájékoztatni.  

 
Felelıs: polgármester 
Határid ı: folyamatos 

 
13. napirendi pont megtárgyalása 
13./ Elıterjesztés Önkormányzati tulajdonú ingatlanok tulajdonjogának megszerzésére tett  
       ajánlatokról 
       Száma: 14-205/2007. 
       (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
       Elıadó: Tóth András polgármester 
 
Tóth András 
Elıre bocsátom, hogy nem feltétlenül értek egyet a határozatok elfogadásával. De, hogy  
elıremutató, pozitív döntést tartalmazó döntés megszülethessen, ezért  írtam így a határozat-
tervezetet. Három ingatlanról van szó, három határozati javaslat van az elıterjesztés mellett. 
Ezen végigmegyünk egyenként. A külterületi 0477/2-es hrsz-ú ingatlanra legutóbb 150.000.-
Ft minimális árat határozott meg a testület. A legutolsó árverésen erre 100.000.-os ajánlott 
tettek. Ezt az ajánlatot biztatásomra, írásban Oláh Gábor meg is tette, és így került be most a 
testület elé. A Farkasnyári úton van egy építési ingatlan, melyet többször meghirdettünk, 
eredménytelenül. Erre a területre érkezett egy csereajánlat. A harmadik a legbonyolultabb, itt 
a tulajdoni hányadunkat  folyamatosan próbálom értékesíteni, eleinte volt is érdeklıdı, aztán 
alábbhagyott. A képviselı-testület által meghatároz ár 5,5 millió forint volt. Ezt követıen ezt 
az 5,5 milliót a területekre kivetítve- mi tettünk vételi ajánlatot ezekre a területekre. Olyan 
szituáció alakult, hogy sokan nem jelentkeztek vissza, hárman jeleztek vissza, ketten vételi 
ajánlatot tettek arra a területre 3 millió forintért, melyet mi 5,5 millióra tartottunk. Tehát van 
két vételi ajánlatunk, a képviselı-testülettıl megfontolást kérek abban, hogy továbbra is fenn 
tartjuk –e az 5,5 milliót, vagy 3 millióért odaadjuk. A Pénzügyi Bizottság az elsı határozati 
javaslatot egyhangúlag támogatta, a második határozat-tervezetet a Molnárféle határozati 
javaslatot 6 igen szavazattal, 3 tartózkodással támogatta, a harmadikat pedig szintén 
egyhangúlag támogatta. Kérdés, észrevétel, vélemény van-e? 
 
Kovács Sándor 
Túlzottan alacsonynak tartom, ezt a 3 millió forintos vételárat. Javasolom, hogy 4,9-5 millió 
forintos vételár legyen.   
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Tóth András 
Arról ne feledkezzünk el, hogy van egy érvényes határozatunk, melyben felajánljuk a 
megvételt, amennyiben nem jön létre az adás-vétel, akkor kezdeményezni fogjuk a 
tulajdonközösség megszüntetését.  
 
Kovács Sándor  
Azt javasolom akkor, hogy 4,9 millióra mérsékeljük az eladási árat.  
 
Tóth András 
Maradjunk abban, hogy ha nem kapja meg a határozat-tervezet a többségi szavazatot, akkor 
teszem fel módosítóként, amit ajánlott Kovács képviselı úr.  
 
Elek László 
Ez természetvédelmi terült, akkor kaszálhatja, ha engedélyt kapott rá. Ez olyan terület, amin 
nem lehet csinálni semmit. A nád rajta volt. Nem egy jó területrıl van szó.  
 
Puhola Józsefné 
Induljunk el abba az irányba, hogy az önkormányzat a tulajdonközösség megszüntetését 
kezdeményezi.  
 
Kovács Sándor 
Visszavonom a módosító javaslatomat azért, mert ha vannak ilyen pályázati lehetıségeink, 
akkor nem kellene ennyiért odaadni.  
 
Suga István 
Ennyiért nem szabad eladni. A tulajdonközösség megszüntetését kezdeményezem. 
 
Nagy Sándor 
A tulajdonközösség megszüntetését a Bíróság fogja eldönteni.  
 
Tóth András 
Ha nincs egyéb kérdés, észrevétel, vélemény a napirendi pont vitáját lezárom. A határozat-
tervezeteket egyenként teszem fel szavazásra. Ki az, aki az elsı határozat-tervezetet elfogadja, 
mely a 0477/2 hrsz-ú erdı mővelési ágú ingatlant Oláh Gábor részére 100.000.-Ft-ért 
értékesíti.  
 
A képviselı-testület a határozat-tervezetet 15 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül egyhangúlag elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISEL İ-TESTÜLETÉNEK 
 

178/2007. (VIII. 30. ) számú 
 

h a t á r o z a t a  
 
Önkormányzati tulajdonú ingatlanok tulajdonjogának megszerzésére tett ajánlatokról 
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A KÉPVISEL İ-TESTÜLET 
 

1. az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal kapcsolatos tulajdonosi jogok 
gyakorlásáról szóló módosított 2/2007.(I.26.) számú rendelet 3.§. (5) bekezdése 
alapján értékesíti a tulajdonát képezı újfehértói külterületi 0477/2 hrsz-ú erdı 
mővelési ágú, 6086 m2  területő ingatlanát - mely többszöri eredménytelen árverés 
útján sem volt elidegeníthetı - Oláh Gábor Újfehértó, Béke tér 43. szám alatti lakos 
részére 100.000 Ft vételárért.    

 
2. felhatalmazza a polgármestert az adás-vételi szerzıdés aláírására  

 
Határidı: folyamatos 
Felelıs: polgármester 

 
Tóth András 
Ki az, aki a második határozat-tervezetet elfogadja, mely a 0714/3 hrsz-ú legelı, rét  
ingatlanra vonatkozik? 
 
A képviselı-testület a határozat-tervezetet 6 igen szavazattal, 6 ellenszavazattal, 3 
tartózkodással nem fogadta el.  
 
Tóth András 
Ki az, aki a harmadik határozat-tervezetet elfogadja, mely a 2396/2 hrsz-ú belterületi ingatlan 
cseréjére vonatkozik? 
 
A képviselı-testület a határozat-tervezetet 14 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás 
nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISEL İ-TESTÜLETÉNEK 
 

179/2007. (VIII. 30. ) számú 
 

h a t á r o z a t a  
 
Önkormányzati tulajdonú ingatlanok tulajdonjogának megszerzésére tett ajánlatokról 

 
 
A KÉPVISEL İ-TESTÜLET 

 
1. ifj. Fülöp Mihály Újfehértó, Szent István út 117. alatti lakos tulajdonában lévı 

belterületi 1894 hrsz-ú, kivett lakóház, udvar mővelési ágú, 245 m2 területő, 
valóságban Újfehértó Vasvári Pál út 53. szám alatt található ingatlanának az 
Újfehértó Város Önkormányzata tulajdonában lévı belterületi 2396/2 hrsz-ú, kivett 
beépítetlen terület mővelési ágú, 2720 m2 területő ingatlannal történı cseréjére 
vonatkozó ajánlatát 1.2 millió forint összegben megállapított csereértéken e l f o g a d 
j a      

2. az ingatlan csere lebonyolításával kapcsolatos valamennyi költség ifj. Fülöp Mihályt 
terheli. 

3. felhatalmazza a polgármestert a csereszerzıdés aláírására 
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Határidı: folyamatos 
Felelıs: polgármester 

 
Nagy Sándor elhagyta az üléstermet, így a képviselı-testület létszáma 14 fıre változik.  
 
14. napirendi pont megtárgyalása 
14./ Elıterjesztés Újfehértó Város Önkormányzat intézményeinek vagyonbiztosításáról  
       szóló szerzıdés felmondására 
       Száma: 14-207/2007. 
       (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
       Elıadó: Tóth András polgármester 
 
Tóth András 
A kötelezettségvállalásunk fordulónapja 2007. november 06. Nem vagyunk elégedettek a 
jelenlegi biztosító társasággal, sem a díjakkal, sem a szolgáltatásukkal. Viszont annak 
érdekében, hogy még kedvezıbb ajánlatokat tudjunk behozni a piacról emellett szükséges a 
felmondás, ezért kérem elfogadni a határozati javaslatot. Kérdés, vélemény van-e? Ki az, aki a 
határozat-tervezetet elfogadja? 
 
A képviselı-testület a határozat-tervezetet 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül egyhangúlag elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISEL İ-TESTÜLETÉNEK 
 

180/2007. (VIII. 30.) számú 
 

h a t á r o z a t a 
 

Újfehértó Város Önkormányzat intézményeinek vagyonbiztosításáról szóló  
szerzıdés felmondására 

 
A KÉPVISEL İ-TESTÜLET 
 
 

1. az UNIQA Biztosító Rt-vel az önkormányzat valamennyi intézményének 
vagyonbiztosítására vonatkozó szerzıdését 2007. november 06. napjával felmondja 

2. felhatalmazza a polgármestert biztosítási ajánlatok bekérésére a vagyon további 
biztosítása érdekében  

 
 Határidı: folyamatos 
Felelıs:   polgármester  

  
15. napirendi pont megtárgyalása 
15./ Beszámoló a 2007/2008. tanév indításának feltételeirıl  
       Száma: 14-198/2007. 
       (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
       Elıadó: Juhász Istvánné alpolgármester 
 
Tóth András 
A beszámolóhoz szóbeli kiegészítést kíván-e főzni alpolgármester asszony? 
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Juhász Istvánné 
A beszámolót a leadott intézményvezetıi beszámolók alapján készítettük el. Ezekhez a 
táblázatokhoz annyit, hogy az adatok még nem véglegesek, akkor válnak véglegessé, ha 
megkezdıdik a tanév és tényleges lesz a létszám, ez még csak tájékoztató jellegő. A 
Társadalmi Kapcsolatok Bizottsági ülésén vetıdött fel, hogy amikor a képviselı-testület 
döntött a gimnáziumban indítható kezdı osztályokról, akkor a létszámok alapján 2 osztályról 
döntött. Igazgató Úr jelezte, hogy most már a 9.-es induló létszám 80 fı fölé emelkedett, ez 
már a törvény szerint nem megengedhetı. Ezért a bizottsági ülésen jelezte igazgató Úr, és 
kérte, hogy támogassunk egy olyan módosító javaslatot, mely az induló kezdı osztályokat 
módosítaná 3-ra. Ez a költségvetésben, sem az intézmény struktúrájában nem jelent változást. 
A Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága támogatta a beszámolót és a kérést is. Erre készült egy 
határozat-tervezet, amit kiosztással megkaptak.  
 
Nagy Sándor visszaérkezett az ülésterembe, így a képviselı-testület létszáma 15 fıre 
változott.  
 
Molnárné Mészáros Ágnes 
Mi annak az indoka, hogy a Széchenyi iskolából mind a négy osztályt az Erkel 
Tagintézménybe hozzák. Az étkeztetés hogyan fog megoldódni. A másik kérdésem, a kisegítı 
iskolának a kérdését hogyan gondolták? Annak idején, amikor szó volt az elhelyezésükrıl, 
volt egy SZMK-s megbeszélés és a szülık 90 %-a nem szerette volna, hogy ide kerüljenek. 
Nem tudom, hogy hogyan fognak ebbe a szülık beleegyezni. Ez nagyon meglepett. Szerintem 
nekik is jobb lenne, ha máshová pld. kisegítı iskolába kerülnének.  
 
Juhász Istvánné 
A fenntartónak nincs beavatkozási joga, az SNI-s gyerek esetében elindult egy olyan törvényi 
folyamat, mely szerint a szegregációs osztályokból ki kell hozni az SNI- gyerekeket, és  
integrált osztályközösséget kell létrehozni.  
 
Pallai Ágnes 
Amit képviselı Asszony elmondott az igaz. Viszont sok szülı keresett meg azzal, hogy 
jobban szeretnék, ha az Erkel iskolában járna a gyereke, nem a Vasváriba, mivel a központba 
található és jobban megközelíthetı. Ezután készítettünk egy felmérést, hogy hova szeretné, 
hogy járjon a gyereke. Az 5-tıl 7-ik osztályig - egy kivétellel - az Erkel tagintézetbe kérték. 
Olyan, hogy szegregált oktatás megszőnik, ez a tanév lesz az, amikor minden egyes SNI-.s 
gyereket behívnak Nyíregyházára felülvizsgálatra és kiadnak olyan szakvéleményt, hogy 
normál tagozaton folytathatja az iskolát. A gyerekek viselkedésével kapcsolatban többször 
megfigyeltem már, hogy ezek a gyerekek olyan fegyelmezetten viselkednek pld, az 
ünnepségeken, hogy semmi kivetnivaló nem volt a viselkedésükben. Az étkeztetéssel 
kapcsolatban ez a gond is meg fog oldódni.  Az volt az alapvetı probléma, hogy nem volt 
kész az ebéd 11 óra  45-re. A másik probléma, hogy szerintem nem lesz annyi étkezı gyerek. 
Nincs szakkör, az órakeretbıl nem futja.  
 
Gyermánné Szabó Katalin 
A szülıknek mondhatod, hogy semmivel nem rosszabbak, mint a normál osztályba járó 
gyerekek.  Kicsit félénkebbek. Az aki súlyosan fogyatékos, mindig tanári felügyelettel volt az 
udvaron.  
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Tóth János 
Én is azt tapasztaltam, hogy sokszor a szünetben a nagyobb gyerekek is jobban vigyáztak rá, 
tehát semmi félnivalónk nincs.  
 
Juhász Istvánné 
Nem tartom hibás törvényhozói szándéknak azt, hogy így kívánják oktatni, csak nincsenek 
személyi feltételei az oktatásnak. Ehhez gyógypedagógia képzés szükséges. Ha ez a feltétel 
teljesül, ez akkor igenis jó folyamat.  
 
Nagy József 
A tehetségekre való odafigyelés soha nem volt megoldva Magyarországon.  A másik az, hogy 
amit ma nem adnak oda az oktatásra, azt holnap odaadják a fiatalkorúak bőnözésére. Ami 
meghatározó az az, hogy milyen nevelést hoz otthonról.  
 
Kovács Sándor 
Személy szerint hibásnak tartottam azt, hogy Esélyegyenlıség Minisztériuma nevő 
intézményt felállítottak.   
 
Buczkó Ágnes 
A saját gyermekem kapcsán, csak jó példát tudok mondani, hogy az ı csoportjukban is volt 
sérült gyerek, de nem okozott nekik semmilyen problémát, teljesen természetesen tudták 
kezelni a helyzetet.  
 
Nagy Sándor 
Sajnálom megint, hogy Kovács alpolgármester Úrnak kell ellentmondanom, de nem lehet szó 
nélkül hagyni, hogy feleslegesnek tartja azt, hogy az esélyegyenlıséggel külön szakemberek 
foglalkoznak. Mindenképpen szükségesnek tartom és fehéren-feketén kimondani nem lehet, 
hogy nincs szükség erre a hivatalra. Nem csak az SNI-s gyerekek tartoznak ide.   
 
Juhász Istvánné  
A fenntartónak arról kell gondoskodni, hogy a törvényi elıírásnak megfelelıen mőködjenek 
az intézmények. 
 
Tóth András  
A napirendi pont vitáját lezárom. Két határozat-tervezet van, az egyik a beszámoló 
elfogadásáról szól, a másik a kiosztott – a 2007/2008. tanévben induló óvodai csoportok, elsı 
osztályok középiskolai kezdı osztályok számának meghatározásáról szóló 22/2007. (I. 26.) 
számú határozatot módosító 122/2007. (V. 24.) számú határozat módosításáról szól. Ki az, aki 
a beszámolót elfogadja? 
 
A képviselı-testület a beszámolót 15 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
egyhangúlag elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 
 

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISEL İ-TESTÜLETÉNEK 
 

181/2007. (VIII. 30.) számú 
 

h a t á r o z a t a 
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a 2007/2008. tanévindításának feltételeirıl 
 

 
A KÉPVISEL İ-TESTÜLET 
 
1./ a 2007/2008. tanévindításának feltételeirıl szóló intézményi beszámolót az 
elıterjesztésben foglaltak szerint elfogadja.  
 

Határidı: folyamatos 
Felelıs:   polgármester  

  
Ki az, aki a kiosztott határozat-tervezetet elfogadja?  
 
A képviselı-testület a beszámolót 15 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
egyhangúlag elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISEL İ-TESTÜLETÉNEK 
 

182/2007. (VIII. 30.) számú 
 

h a t á r o z a t a 
 

a 2007/2008. tanévben induló óvodai csoportok, elsı osztályok középiskolai kezdı osztályok 
számának meghatározásáról szóló 22/2007. (I. 26.) számú határozatot módosító  

122/2007. (V. 24.) számú határozat módosításáról 
 
A KÉPVISEL İ-TESTÜLET 
 
a 2007/2008. tanévben induló óvodai csoportok, elsı osztályok középiskolai kezdı osztályok 
számának meghatározásáról szóló 22/2007. (I. 26.) számú határozatot módosító 122/2007 (V. 
24.) számú határozat 2. pontját az alábbiak szerint módosítja: 
 
„ 2./ az ötödik gondolatjeles bekezdésben meghatározott induló osztályok számát 3 
középiskolai kezdı osztályban határozza meg azzal, hogy az alaphatározat egyéb részei 
változatlanul hatályban maradnak ”  
 
      Felelıs: Juhász Istvánné alpolgármester 
      Határid ı: azonnal 
16. napirendi pont megtárgyalása 
16. / Közérdekő bejelentések, kérdések és interpellációk 
 
Tóth János 
Puskás László alpolgármesternek köszönöm, hogy a Honvéd úti közkifolyót elrendezte.  
 
Tóth András 
Átadom alpolgármester úrnak a köszönetet.  
 
Pallai Ágnes  
Tisztelettel meghívok mindenkit az Általános, Mővészeti Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat 
ünnepélyes tanévnyitójára.  
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Molnár Károly 
Ugyanarra az idıpontra, csak más helyszínre szintén én is mindenkit szeretettel meghívok a 
tanévnyitóra.  
 
Molnárné Mészáros Ágnes 
A piacrendelettel kapcsolatban kérdezem, hogy nem lehetne-e módosítani, hogy az autóval 
parkoljanak bent az árusok. Már sok árus elköltözik, mert nem hajlandóak az árujukat olyan 
messzirıl becipelni, van akinek az autóban van lehetısége biztosítani a ruha próbát, ehhez is 
ott kell akkor hagyni az árút.  Az idegenek elpártolnak Újfehértóról. A zöldségárusoknak is 
problémát okoz a cipekedés. Ezt kellene átgondolni.  
 
Tóth András 
Nincs szándékomban ilyen jellegő módosítás a rendelettel kapcsolatban. De a képviselıknek 
van lehetısége módosításra.  
 
Gyermánné Szabó Katalin 
Személyesen engem is megállítottak a zöldségesek. Azzal viszont én is egyetértettem, hogy 
ha jön a fagy, akkor nem árulhatnak kinn, hiszen megfagy az áru. Nagy a rendetlenség a 
piacon.  
 
Kovács Sándor   
Valóban át kellene gondolni a rendeletet. Van racionalitása annak, hogy problémák vannak. 
Ezzel testületi döntéssel lehet megoldani.  
 
Mivel egyéb kérdés, vélemény nem hangzott el, Tóth András polgármester a nyilvános ülést 
18 óra 50 perckor bezárta.  
 

 
K. m. f.  

 
 
 

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


