
 

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS 
POLGÁRMESTERI HIVATALA  
4244 Újfehértó, Szent István út 10. 

Tel.:(42) 290 000  Fax: (42) 290 003 
E-mail: polghiv@ujfeherto.hu 

Web: www.ujfeherto.hu 

 

 
Száma:2-1./2008. 

J E G Y Z Õ K Ö N Y V 
 
Készült: Újfehértó Város Képviselı-testületének 2007. december 20-án (csütörtök) az 
önkormányzat tanácskozótermében megtartott n y i l v á n o s   ü l é s é r õ l.    
 
Jelen voltak: Tóth András polgármester, Buczkó Ágnes, Budai János, Elek László,  
                       Gyermánné Szabó Katalin, Juhász Istvénné, Kovács Sándor, Nagy József,  
                       Nagy Sándor, Molnárné Mészáros Ágnes, Puhola Józsefné,   
                       Puskás László, Ricska Zsolt, Suhaj István, Szabóné Belme Ildikó,  
                       Szilágyi Antalné, Tóth János képviselık 
  
Tanácskozási joggal jelen voltak: dr. Mátyás B. Szabolcs jegyzı, dr. Szőcs Andrea mb. 
aljegyzı, meghívott intézményvezetık 
  
A Polgármesteri Hivatal részérıl jelen van: Pincés Mihályné jegyzıkönyvvezetı 
 
Tóth András polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a megválasztott 18 fı 
képviselıbıl 13 fı jelen van, így a képviselı-testület határozatképes.  
 
Tóth András 
Az írásos meghívóban szereplı napirenden túlmenıen javasolom a kiosztással megkapott 
tárgyalási menetet, hiszen a napirendekhez meghívott vendégek érkeztek és kérték, hogy 
vegyük elıre az érintett napirendi pontokat. Valamint egy plusz elıterjesztés megtárgyalását 
az 5. napirendi pont megtárgyalása után javasolom a 14-306. számú - az étkezésrıl és az 
étkezés igénybevételérıl szóló elıterjesztést.  Van-e kérdés, észrevétel, vélemény a napirendi 
pontokkal kapcsolatban? Ezekkel a módosításokkal együtt ki az, aki elfogadja a napirendi 
javaslatot?  
 
A képviselı-testület a napirendi javaslatot 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül 1 nem szavazóval egyhangúlag elfogadta és az alábbi napirendet állapította meg: 

 
Napirendi javaslat 

 
 

1./ a) Tájékoztató a legutóbbi testületi ülés óta történt eseményekrıl, tárgyalásokról 
          Száma:14-291/2007.   
          (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
           Elıadó: Tóth András polgármester 
   Juhász Istvánné alpolgármester 
   Kovács Sándor alpolgármester 
    Puskás László alpolgármester  
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     b) Elıterjesztés a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról 
         Száma: 14-290/2007. 
         (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
         Elıadó: Tóth András polgármester 
 
     c) Ismertetés az átruházott hatáskörben hozott döntésekrıl 
         (Szóbeli elıterjesztés alapján) 
          Elıadó: Tóth András polgármester és az átruházott hatáskört  
                         gyakorló bizottságok elnökei 
 
2./ Elıterjesztés az Önkormányzat 2007. évi költségvetésérıl és végrehajtásának szabályairól  
     szóló többször módosított 8/2007. (II. 23.) rendelet módosítására 
     Száma: 14-305/2007.  
     (írásbeli elıterjesztés alapján) 
     Elıadó: Tóth András polgármester 
 
3./ Elıterjesztés a 2008. évi költségvetési gazdálkodás átmeneti szabályainak meghatározására 
     Száma: 14-286/2007.  
     (írásbeli elıterjesztés alapján) 
     Elıadó: Tóth András polgármester 
 
4./ Elıterjesztés a tiszteletdíjak változásáról 
     Száma: 14-301/2007.  
     (írásbeli elıterjesztés alapján) 
     Elıadó: Tóth András polgármester 
 
5./ Elıterjesztés a polgármester illetményének megállapítására 
     (írásbeli elıterjesztés alapján, kiosztással) 
     Elıadó: Szabóné Belme Ildikó az Ügyrendi Bizottság elnöke 
 
6./ Elıterjesztés az étkezésrıl és az igénybevételéért fizetendı intézményi térítési díjakról     
     Száma: 14-306/2007.                                                    
     (írásbeli elıterjesztés alapján) 
     Elıadó: Tóth András polgármester 
 
7./ Elıterjesztés Szociális ellátások térítési díjairól 
     Száma: 14-303/2007.  
     (írásbeli elıterjesztés alapján) 
     Elıadó: Tóth András polgármester 
 
8./ Beszámoló a Fehértói Újság idıszaki lap megjelenésérıl a 2007-es esztendıben   
     Száma: 14-295/2007.  
     (írásbeli elıterjesztés alapján) 
      Elıadó: Tóth András polgármester  
 
9./ Elıterjesztés Fehértói Újság megjelentetésével kapcsolatos ajánlatról   
     Száma: 14-299/2007.  
     (írásbeli elıterjesztés alapján) 
     Elıadó: Tóth András polgármester 
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10./ Beszámoló a Részvét Plusz Kegyelet Temetkezési Szolgáltató Kft., valamint Újfehértó  
      Város Önkormányzata között létrejött kegyeleti közszolgáltatási szerzıdés végrehajtásáról 
       Száma: 14-284/2007.  
       (írásbeli elıterjesztés alapján) 
       Elıadó: Tóth András polgármester 
 
11./ Elıterjesztés a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szakképzési-szervezési Önkormányzati  
       Társulás megalakításáról 
       Száma: 14-283/2007.  
       (írásbeli elıterjesztés alapján) 
       Elıadó: Tóth András polgármester 
 
12./ Elıterjesztés a Zajti Ferenc Helytörténeti Győjtemény, Mővelıdési Központ és Könyvtár  
        intézményvezetıi állásának betöltésére beérkezett pályázatok elbírálásáról  
        Száma: 14-289/2007.  
        (írásbeli elıterjesztés alapján) 
        Elıadó: Tóth András polgármester 
 
13./ Elıterjesztés a helyi önszervezıdı közösségek kérelmérıl 
        Száma: 14-294/2007.  
       (írásbeli elıterjesztés alapján) 
        Elıadó: Tóth András polgármester 
 
14./ Elıterjesztés a helyi önszervezıdı közösségek támogatására benyújtott önerıs pályázatok  
       elbírálására 
       Száma: 14-293/2007.  
       (írásbeli elıterjesztés alapján) 
       Elıadó: Tóth András polgármester 
 
15./ Elıterjesztés az önkormányzati tulajdonú ingatlan tulajdonjogának megszerzésére tett  
       ajánlatról   
      Száma: 14-297/2007.  
       (írásbeli elıterjesztés alapján) 
       Elıadó: Tóth András polgármester 
 
16./ Elıterjesztés Újfehértó Város Képviselı-testületének 2008. évi Munkatervérıl   
       Száma: 14-298/2007.  
      (írásbeli elıterjesztés alapján) 
       Elıadó: Tóth András polgármester 
 
17./ Beszámoló a Zajti Ferenc Kulturális Központ 2007. évi közmővelıdési tevékenységérıl 
       Száma: 14-287/2007.  
       (írásbeli elıterjesztés alapján) 
        Elıadó: Juhász Istvánné alpolgármester 
 
18./ Beszámoló Újfehértó Város egészségügyi alapellátásának tapasztalatairól 
       Száma: 14-288/2007.  
       (írásbeli elıterjesztés alapján) 
        Elıadó: Puskás László alpolgármester 
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19./ Beszámoló a családsegítés 2007. évi ellátásáról 
       Száma: 14-281/2007.  
       (írásbeli elıterjesztés alapján) 
        Elıadó: Puskás László alpolgármester 
 
20./ Beszámoló egyes személyes gondoskodást nyújtó szociális feladatok 2007. évi ellátásáról 
       Száma: 14-282/2007.  
       (írásbeli elıterjesztés alapján) 
       Elıadó: Puskás László alpolgármester 
 
21./ Beszámoló az Újfehértó Önkéntes Tőzoltóság 2007. évi munkájáról 
       Száma: 14-285/2007.  
       (írásbeli elıterjesztés alapján) 
       Elıadó: Puskás László alpolgármester 
 
22./ Beszámoló a helyi szociális tárgyú rendeletek alkalmazásának tapasztalatairól   
       Száma: 14-292/2007.  
       (írásbeli elıterjesztés alapján) 
       Elıadó: Dr. Mátyás B. Szabolcs jegyzı 
 
23./ Beszámoló a Bizottságok 2007. évben végzett munkájáról   
       Száma: 14-296/2007.  
       (írásbeli elıterjesztés alapján) 
       Elıadó: Tóth András polgármester  
 
24./ Beszámoló Újfehértó Város verseny- és tömegsportjának helyzetérıl    
       Száma: 14-302/2007.  
       (írásbeli elıterjesztés alapján) 
       Elıadó: Juhász Istvánné alpolgármester  
 
25./ Beszámoló az alpolgármesterek elmúlt idıszakban végzett munkájáról   
       Száma: 14-304/2007.  
       (írásbeli elıterjesztés alapján) 
       Elıadó: Tóth András polgármester  
 
26./ Közérdekő bejelentések, kérdések és interpellációk 
 
Nagy Sándor képviselı napirend elıtti hozzászólással kíván élni.  
 
Tóth András 
A napirend elıtti felszólalásra megadom a lehetıséget.  
 
Nagy Sándor 
Két dologgal kapcsolatban szeretnék szólni. Az egyiknek azt a címet is adhatnám, hogy „még 
egyszer a november végi sztrájkról”. Azt szeretném tudakolni, hogy történet a legutóbbi 
testületi ülésen felvetett kérdésre egyeztetés a fenntartó és az intézményvezetı között? Ha 
igen, akkor a fenntartó részérıl, volt-e valamilyen instrukció arra, hogy hogyan 
kommunikálják a testületi ülésen elhangzottakat. Ezt azért teszem szóvá, mert ha ez, ebben a 
formában rendszer lesz, akkor a  képviselı társaim is nagyon nehéz helyzetben lehetnek, 
hiszen képviselı által jogosan felvetett kérdést az érintettekkel úgy kommunikáltatni, hogy 
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amiatt nem kapják meg a sztrájk idejére esı bérüket, mert egyébként „ezt Nagy Sándor 
képviselı úr a sorok között ezt megtalálta”, úgy gondolom, hogy ez nem korrekt. A képviselı 
felhívta egy dologra a figyelmet, ha ez törvénytelen volt, akkor úgy gondolom, hogy jogosan 
szóltam, ha nem, akkor azt kellett volna mondani, hogy ugyan volt egy ilyen felvetés, de 
minden további nélkül ez kifizethetı. A másik az, hogy a Népszabadság több alkalommal 
foglalkozott azzal a budapesti székhelyő céggel, akivel szeptember 22-én kötött az 
önkormányzat közbeszerzési eljárás nélkül a főtéskorszerősítési üzemeltetésre egész hosszú 
távú szerzıdést. Akkor nem voltam azon a testületi ülésen jelen, de tudom a  képviselı-
társaim is aggályosnak tartották azt a fajta eljárást. A  polgármester úr hogyan látja azt, ahogy 
szerzıdést kötöttünk szeptember 27-én a négy intézmény főtéskorszerősítése kapcsán?   
 
Tóth András 
Köszönöm a napirend elıtti hozzászólást. Tekintettel arra, hogy az elhangzottak nem ezt a 
mőfajt képviselik, nem kívánok reagálni. Kérdésfeltevésre a napirendi pontok végén van 
lehetıség, szabályozott eljárás keretében. A végén fogok válaszolni a kérdésekre.  
 
Budai János, Suhaj István, Puskás László megérkezett az ülésterembe, így a képviselı-testület 
létszáma 16 fıre változott.  
 
1. napirendi pont megtárgyalása 
1./ a) Tájékoztató a legutóbbi testületi ülés óta történt eseményekrıl, tárgyalásokról 
          Száma:14-291/2007.   
          (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
           Elıadó: Tóth András polgármester 
   Juhász Istvánné alpolgármester 
   Kovács Sándor alpolgármester 
    Puskás László alpolgármester  
 
Tóth András 
A napirendi ponttal kapcsolatban szóbeli kiegészítésem nincs. Van-e kérdés, észrevétel?  
 
Szilágyi Antalné 
A  december 6-ai fıépítésszel folytatott megbeszélés eredménye mikor várható? 
 
Tóth András  
Hónapok múlva. Egy folyamatnak egy állomása ez, szeretnénk áttekinteni az építési 
szabályzatunkat. A fıépítész úrral tartottunk egy munkaértekezletet, a lakossági és képviselıi 
észrevételek után. Most azt vizsgáljuk, hogy a jelenlegi építési szabályaink között, melyek 
korlátozzák a hatékony városfejlesztést. Ha ezt hatályon kívül helyeznénk, akkor milyen jogi 
szabály lenne érvényben. Fontolgatjuk ennek a meglépését. Ettıl függetlenül megindult egy új 
módosító folyamat, ez több hónapig fog tartani.  
 
Szilágyi Antalné 
A tanuszoda és sportcsarnokkal kapcsolatban mi várható?  
 
Tóth András 
Várom a miniszter úr válaszát. Még van rá öt napja, azért fordultam hozzá, hogy próbálja 
siettetni. Ha azt mondják, hogy nem az akkor hamar derüljön ki, ha igen, akkor is minél 
hamarabb tudjuk a szakhatósági hozzájárulásokat beszerezni.  
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Buczkó Ágnes 
Az egészségbiztosítással kapcsolatos szavazással, a szavazásában mit képviselt polgármester 
Úr?  
 
Tóth András 
Nyilván a lakosság láthatott tudósításokat arról, hogy mik folytak a Parlamentben, én 
sokatmondóan távolmaradtam az ülésnaptól.  
 
Nagy József 
A december 8-ai megbeszélésén mi történt?  
 
Tóth András 
A kompetens fıorvossal abban maradtunk, hogy a feltételrendszerét meg fogja küldeni, és 
vizsgáljuk, hogy hol tudjuk ezt kialakítani. A legjobbnak tőnı épület a Széchenyi iskola épülete 
lenne. Elgondolkodtunk azon is, hogy ha nem igényelne túl nagy rombolást, itt egy 
humánszolgáltató központ létrehozása is, azoknak a feladatoknak az ellátása is megoldható 
lenne itt, amelyeket nem tudunk elhelyezni jelenleg a város.  
 
Budai János 
4840-es hrsz.-ú ingatlannal kapcsolatban a környezetvédelmi hatósághoz fordult a 
polgármester úr, milyen választ kapott polgármester úr ezzel kapcsolatban?  
 
Tóth András 
Három perccel ezelıtt válaszoltam ezzel a témával kapcsolatban.  
 
Nagy Sándor 
Örömmel olvastam az alpolgármesterek beszámolójában, hogy Kovács Sándor alpolgármester 
úr a decemberi Mikulásnapi ünnepségen komoly feladatot kapott, hiszen két napon keresztül İ 
volt a krampusz. Legalább most tapasztalhattuk, hogy konkrét feladatai is vannak az elmúlt 
idıszakban.  
 
Tóth András 
Bizonyára elkerülte a képviselı úr figyelmét egy másik momentum, kérem, hogy olvassa el 
december 4-ei eseményt is, ez egy újabb örömet fog okozni számára.  
 
Puhola Józsefné 
Puskás alpolgármester úrtól kérdezem, hogy egy élelmiszer áruházlánc létesítésével  
kapcsolatban folytatott megbeszélést, ez mikor és hol fog lenni?  
 
Puskás László 
Információt nem kaptam, hogy mikor és melyik cégrıl van szó. Arról szólt a beszélgetés, hogy 
áttételesen egy áruházlánc megbízott ingatlanközvetítı céget azzal, hogy keressen területet a 
városközpontban. A  szóba jöhetı területeket mutattam meg, és megvárjuk a válaszaikat.  
 
Tóth András 
Ha egyáltalán jelentkeznek, és nem ingatlanspekulációról van szó.  Ha lesz vételi szándék, 
akkor jelezzük. Van-e még észrevétel? Ki az, aki elfogadja a tájékoztatást? 
 
A képviselı-testület a tájékoztatót 14 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással 1 
nem szavazóval (Juhász Istvánné nem szavazott) tudomásul vette.  
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     b) Elıterjesztés a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról 
         Száma: 14-290/2007. 
         (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
         Elıadó: Tóth András polgármester 
 
Tóth András 
Szóbeli kiegészítés nincs. Kérdés, vélemény van-e? Ki az, aki elfogadja a tájékoztatást?  
 
A képviselı-testület a tájékoztatatást 16 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
egyhangúlag elfogadta.  
 
 c) Ismertetés az átruházott hatáskörben hozott döntésekrıl 
         (Szóbeli elıterjesztés alapján) 
          Elıadó: Tóth András polgármester és az átruházott hatáskört  
                         gyakorló bizottságok elnökei 
 
Tóth András 
Polgármesterre átruházott hatáskörben átmeneti segély megállapítás 116 db, temetési segély 12 
megállapító és egy elutasító, lakásfenntartási támogatásnál megállapító nem volt, elutasító 53 
db, és visszafizetést elrendelı 9 db. volt. A Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága átruházott 
hatáskörben rendkívüli gyermekvédelmi támogatást megállapító 64 db, elutasító 1 db, szociális 
étkeztetést megállapító 1 döntése volt a bizottságnak. Kérdés van-e a tájékoztatással 
kapcsolatban? Ki az, aki elfogadja a tájékoztatást?  
 
A képviselı-testület a tájékoztatatást 16 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
egyhangúlag elfogadta.  
 
2. napirendi pont megtárgyalása 
2./ Elıterjesztés az Önkormányzat 2007. évi költségvetésérıl és végrehajtásának szabályairól  
     szóló többször módosított 8/2007. (II. 23.) rendelet módosítására 
     Száma: 14-305/2007.  
     (írásbeli elıterjesztés alapján) 
     Elıadó: Tóth András polgármester 
 
Tóth András 
Szóbeli kiegészítésem nincs, a bizottságok egyhangúlag támogatták. Kérdés, észrevétel, 
vélemény van-e? 
 
Ki az, aki a rendelet-tervezetet elfogadja? 
 
A képviselı-testület a rendelet-tervezetet 16 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül egyhangúlag elfogadta és az alábbi rendeletet alkotta meg: 

 
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISEL İ-TESTÜLETÉNEK 

 
33/2007. (XII. 21. ) 

 
r e n d e l e t e 

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

1. §. 
A „M őködési célú támogatások, egyéb kiadások” kiemelt elıirányzatán belül az Újfehértó 
Városüzemeltetési KHT részére jóváhagyott támogatás összege 54.000 eFt-tal megemelkedik, 
ezzel egyidejőleg az ÁMI „Dologi kiadások” elıirányzata ugyanezzel az összeggel csökken. 

 
2. §. 

A R. 9.§. (5.) bekezdésének megfelelıen a költségvetési elıirányzatok közötti 
átcsoportosításokra az alábbiak szerint kerül sor: 
- „Ellátottak pénzbeli juttatásai” kiemelt elıirányzatán belül a Rendkívüli gyermekvédelmi 
támogatás elıirányzata 300 eFt-tal emelkedik, míg a Közgyógyellátás elıirányzata 
ugyanezzel az összeggel csökken 

3.§. 
A R. 8. §. (3) bekezdés c.) pontja kiegészül az alábbi szövegrésszel: 
 „ a vele közös háztartásban élı egy közeli hozzátartozójának is „ 
 

4.§. 
Kiadási oldalon a „Beruházási feladatok” elıirányzata 14,9 millió forinttal csökken, ezzel 
egyidejőleg a „Felhalmozási célú pénzeszközátadások” elıirányzata ugyanezzel az összeggel 
emelkedik.   
 

5.§. 
A Képviselı-testület Újfehértó Város Önkormányzat 2007. évi pénzalapjának elıirányzatát a 
módosításokat követıen  
 

      2.538.341  eFt bevételi fıösszeggel 
                  349.877  eFt mőködési célú hitellel 
         30.000 eFt fejlesztési célú hitellel  

                                                  2.918.218 eFt kiadási fıösszeggel  á l l a p í t j a   m e g. 
 

Vegyes és záró rendelkezések 
6. §. 

(1) E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. 
(2) A rendelet hatályba lépésével egyidejőleg a lakáscélú támogatások helyi rendszerérıl 
szóló 10/2007. (II.23.) rendelet 19. §. (3) bekezdése hatályát veszti. 
 
3. napirendi pont megtárgyalása 
3./ Elıterjesztés a 2008. évi költségvetési gazdálkodás átmeneti szabályainak meghatározására 
     Száma: 14-286/2007.  
     (írásbeli elıterjesztés alapján) 
     Elıadó: Tóth András polgármester 
 
Tóth András 
Szóbeli kiegészítésem nincs, a bizottságok egyhangúlag támogatták. Kérdés, észrevétel, 
vélemény van-e? 
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Ki az, aki a rendelet-tervezetet elfogadja? 
 
A képviselı-testület a rendelet-tervezetet 16 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül egyhangúlag elfogadta és az alábbi rendeletet alkotta meg: 

 
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISEL İ-TESTÜLETÉNEK 

 
34/2007. (XII. 21.)  

 
r e n d e l e t  e  

 
a 2008. évi költségvetési gazdálkodás átmeneti szabályainak meghatározására 

 
 
A képviselı-testület az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. 
törvény 76. §. (1) bekezdése alapján az önkormányzat és intézményei 2008. évi költségvetési 
gazdálkodás átmeneti szabályainak meghatározásáról az alábbi rendeletet alkotja:  
 

1. §.  
 

A rendelet hatálya kiterjed a Képviselı-testületre, annak bizottságaira, a Polgármesterre, a 
Polgármesteri Hivatalra, valamint az önkormányzat által felügyelt és fenntartott önállóan és 
részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervekre.  

2. §. 
 

(1) 2008. január 1. napjától az önkormányzat 2008. évi költségvetésérıl szóló rendelet 
hatálybalépéséig az önkormányzat és intézményei 2008. évi gazdálkodásának 
folyamatosságát az önkormányzat 2007. évi költségvetésérıl és végrehajtásának 
szabályairól szóló többször módosított 2007. évi rendelet ütemének szintjén 
biztosítja. 

 
(2) A polgármester a költségvetési gazdálkodás átmeneti idıszakában a Magyar 

Köztársaság 2008. évi költségvetésének, a hatályos jogszabályoknak, valamint az 
önkormányzati rendeleteknek, határozatoknak megfelelı intézkedéseket tesz a 
gazdálkodás folyamatossága érdekében.  

 
(3) A felhatalmazás idıtartama alatt beszedett bevételek és teljesített kiadások a 2008. 

évi költségvetési rendeletbe kerülnek beépítésre. 
 

3. §. 
 
Jelen rendelet 2008. január 1. napján lép hatályba, melynek rendelkezéseit az önkormányzat 
2008. évi költségvetésérıl szóló rendelet hatálybalépéséig kell alkalmazni.  
      
4. napirendi pont megtárgyalása 
4./ Elıterjesztés a tiszteletdíjak változásáról 
     Száma: 14-301/2007.  
     (írásbeli elıterjesztés alapján) 
     Elıadó: Tóth András polgármester 
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Tóth András 
Minden bizottság tárgyalta. A Társadalmi Kapcsolatok Bizottsági ülésén a rendelet-tervezet 
ellenszavazat nélkül, de nem kapta meg a többségi szavazatot, míg a határozat-tervezetek 
többségi szavazással támogatták. Az Ügyrendi Bizottság esetében mind a négy javaslat 
egyhangú támogatást kapott. A Pénzügyi Bizottságnál szintén mind a négy javaslat támogatást 
kapott. Van-e kérdés?  Mindannyian bejelentjük az érintettségünket.  
 
Buczkó Ágnes  
A tiszteletdíj emelését érintıen tartózkodó szavazatot adtam, azért mert talán még nem lenne itt 
az ideje. Sokaknak lehetne fájdalmas pont ez, az országos helyzetet is figyelembe véve. Ezért 
gondoltam így.  
 
Tóth András 
Az elıterjesztésben is jeleztem, hogy megadatott több év után, hogy a közszférában a 
jövedelem rendezésre került a költségvetési törvény elfogadásakor. Úgy gondolom, hogy ezek 
a tiszteletdíjak még mindig nagyon messze vannak attól a jövedelemszinttıl, ami az elızı 
ciklusban  volt. A munkánkkal tudunk segíteni az embereknek. Van-e további észrevétel. A 
rendelet-tervezetet ki az, aki elfogadja? 
 
A képviselı-testület a rendelet-tervezetet 15 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 
tartózkodással elfogadta és az alábbi rendeletet alkotta meg:  

 
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISEL İ-TESTÜLETÉNEK 

 
35/2007. (XII. 21.)  

 
r e n d e l e t  e  

 
a helyi önkormányzati képviselık és bizottsági tagok tiszteletdíjáról 

  
Újfehértó Város Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Tv. 20. §-ában 
valamint a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseirıl és az önkormányzati képviselık 
tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. Tv. 17. §. kapott felhatalmazás alapján az önkormányzati 
képviselık, és bizottságok tagjainak tiszteletdíjáról a következı rendeletet alkotja. 

1. § 
 
A rendelet hatálya kiterjed a települési képviselıkre, a bizottságok elnökeire és tagjaira. 
 

2. § 
 

(1) A települési képviselı munkájáért tiszteletdíjra jogosult havonta (alapdíj), amelynek összege 
66.000 Ft. 
(2) A képviselı bizottsági tag bizottsági munkájáért járó tiszteletdíja – több bizottsági tagság esetén is 
-   29.700 Ft-tal növekedik havonta. 
(3) A bizottsági elnökök tiszteletdíja  – több tisztség, bizottsági tagság esetén is –  59.400 Ft-tal 
emelkedik havonta. 
(4) A bizottság nem képviselı tagja a bizottsági munkájáért tiszteletdíjra jogosult havonta, amelynek 
összege 29.700 Ft. 

3. § 
 

(1) A tiszteletdíj 25 %-át a tárgyhónapra meg kell vonni azon képviselıtıl, bizottsági tagtól, aki az 
adott hónapban a képviselı-testület illetve bizottság ülésérıl illetve üléseirıl igazolatlanul távol 
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marad. Távolmaradásának okát legkésıbb a bizottsági ülés napjáig a bizottság elnökének, a testületi 
ülés napjáig a polgármesternek szóban jelezheti, aki jegyzıkönyvbe diktálja az igazolatlanul hiányzók 
névsorát.  
(2) A tiszteletdíj elszámolásáról és tárgyhót követı hónapban történı kifizetésérıl a jegyzı 
gondoskodik. A kifizetés alapja az ülésekrıl készült jelenléti ív, illetve a távolmaradás okát tartalmazó 
igazolás.  

4. § 
 

Ezen rendelet 2008. január 01. napján lép hatályba. E rendelet hatályba lépésével egyidejőleg hatályát 
veszti a 19/2006.(X. 13.) VKT rendelet. 
 
Tóth András 
A határozatokról egyenként szavazunk. Ki az, aki Puskás László alpolgármester illetményérıl szóló  
határozat-tervezetet elfogadja?  
 
A képviselı-testület a határozat-tervezetet 14 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodással 
elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 

ÚJFEHÉRTÓ  VÁROS  KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 
 

240/2007. (XII. 20.) számú  
 

h a t á r o z a t a 
 

Puskás László alpolgármester illetményének megállapítására 
 
A KÉPVISEL İ-TESTÜLET 
 
a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseirıl és az önkormányzati képviselık 
tiszteletdíjáról szóló módosított 1994. évi LXIV. törvény 3. §. (5) bekezdésében foglaltak 
szerint 2008. január 01. napjától Puskás László foglalkoztatási jogviszonyban álló 
alpolgármester illetményét bruttó 220.000 Ft/hó összegben, költségátalányát illetménye 20 %-
ában állapítja meg, mely összegszerően 44.000 Ft/hó   
 
          Határidı: folyamatos  

Felelıs:  jegyzı 
Tóth András 
Ki az, aki Juhász Istvánné alpolgármester illetményérıl szóló  határozat-tervezetet elfogadja?  
 
A képviselı-testület a határozat-tervezetet 13 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodással 1 
nem szavazóval elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

  
ÚJFEHÉRTÓ  VÁROS  KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 

 
241/2007. (XII. 20.) számú  

 
h a t á r o z a t a 

 
Juhász Istvánné alpolgármester illetményének megállapítására 

 
 
 



 12

A KÉPVISEL İ-TESTÜLET 
 
a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseirıl és az önkormányzati képviselık 
tiszteletdíjáról szóló módosított 1994. évi LXIV. törvény 3. §. (5) bekezdésében foglaltak 
szerint 2008. január 01. napjától Juhász Istvánné foglalkoztatási jogviszonyban álló 
alpolgármester illetményét bruttó 220.000 Ft/hó összegben, költségátalányát illetménye 20 %-
ában állapítja meg, mely összegszerően 44.000 Ft/hó   
 
  

       Határid ı: folyamatos  
Felelıs:   jegyzı 

 
Tóth András 
Ki az, aki Kovács Sándor alpolgármester illetményérıl szóló  határozat-tervezetet elfogadja?  
 
A képviselı-testület a határozat-tervezetet 15 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással  
elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

 
ÚJFEHÉRTÓ  VÁROS  KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 

 
242/2007. (XII. 20.) számú  

 
h a t á r o z a t a 

 
Kovács Sándor József alpolgármester illetményének megállapítására 

 
 
A KÉPVISEL İ-TESTÜLET 
 
a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseirıl és az önkormányzati képviselık 
tiszteletdíjáról szóló módosított 1994. évi LXIV. törvény 3. §. (5) bekezdésében foglaltak 
szerint 2008. január 01. napjától Kovács Sándor József foglalkoztatási jogviszonyban álló 
alpolgármester illetményét bruttó 220.000 Ft/hó összegben, költségátalányát illetménye 20 %-
ában állapítja meg, mely összegszerően 44.000 Ft/hó   
 

       Határidı: folyamatos  
Felelıs:   jegyzı 

 
5. napirendi pont megtárgyalása 
5./ Elıterjesztés a polgármester illetményének megállapítására 
     (írásbeli elıterjesztés alapján, kiosztással) 
     Elıadó: Szabóné Belme Ildikó az Ügyrendi Bizottság elnöke 
 
Tóth András 
A napirendi pont kapcsán bejelentem érintettségemet, valamint tájékoztatom a testületet, hogy 
a szavazásban nem veszek részt csak az ülés vezetésében.  
 
Szabóné Belme Ildikó 
Az Ügyrendi Bizottsági ülésen is elmondtam, hogy egy évvel ezelıtt, amikor a polgármester úr 
tiszteletdíjáról döntöttünk, polgármester úr kérésére a minimumösszeget szavaztuk meg. Akkor 
az illetményalap 36.800.-Ft volt, most a 38.650.-Ft-ra emelték meg. A bizottsági ülésen a 13,5 
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szorzót javasoltam. Azért, mert amikor polgármester úr a Polgármesteri Hivatal irányítását 
átvette pld. olyan napi gondok voltak, hogy néha közüzemi számlák kifizetetlensége miatt a 
szolgáltatók a szolgáltatásokat kikapcsolták. Ma már ilyen gondok nincsenek.  Sıt kifizetetlen 
számlák sem. A közmeghallgatáson a város hosszú távú fejlesztési tervét vázolta elénk 
polgármester úr, ami szintén azt mutatja, hogy nagyon sok munkát fektetett bele, és továbbra is 
a város fejlıdésének érdekeit szem elıtt tartva próbálja a munkáját legjobb tudása szerint 
ellátni. Ezért javasolom a képviselı-testületnek, hogy az Ügyrendi Bizottság által egyhangúlag 
támogatott határozat-tervezetet elfogadni szíveskedjenek.  
 
Tóth András 
Kérdés van-e az elıterjesztıhöz?  Vélemény van-e? Ki az, aki a határozat-tervezetet 
támogatja? 
 
A képviselı-testület a határozat-tervezetet 14 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 
tartózkodással, 1 nem szavazóval elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 

ÚJFEHÉRTÓ  VÁROS  KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 
 

243/2007. (XII. 20.) számú  
 

h a t á r o z a t a 
 

                 a polgármester illetményének megállapításáról 
 
A KÉPVISEL İ-TESTÜLET  
 
a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseirıl és az önkormányzati képviselık 
tiszteletdíjáról szóló módosított 1994. évi LXIV. törvény 3. § (2) bekezdésében foglaltak 
alapján 2008. január 01. napjától Tóth András polgármester illetményét bruttó 521.775.-Ft/hó 
összegben állapítja meg.  
 
 

       Határidı: folyamatos  
Felelıs:   jegyzı 

  
6. napirendi pont megtárgyalása 
6./ Elıterjesztés az étkezésrıl és az igénybevételéért fizetendı intézményi térítési díjakról     
     Száma: 14-306/2007.                                                    
     (írásbeli elıterjesztés alapján) 
     Elıadó: Tóth András polgármester 
 
Tóth András 
Kiosztással kapták meg az elıterjesztést. Erre azért kell, hogy sor kerüljön, mert egy néhány 
héttel ezelıtt elfogadott  AFA törvény, egy teljes generális törvényváltozás.  Egy hónappal 
ezelıtt olyan díjakat fogadtunk el, ami ÁFÁ-t nem tartalmaz és ÁFA  kötelezettséget ír elı. A 
szolgáltatási igénybevevık részére többletfizetési terhet nem jelentı díjakat terjesztek elı, más 
formában. Az Ügyrendi Bizottság egyhangúlag támogatta, a Pénzügyi Bizottság többségi 
szavazattal támogatta az elıterjesztést. Kérdés, észrevétel, vélemény van-e?   
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Nagy József 
Amit az elızı testületi ülésen elfogadtunk az 15 %-os emelés volt. Most a 20 %-ot 
alapbéresítettük bele, akkor most valójában hány %-os lesz az emelés? 
 
Tóth András 
A korábban elfogadottakhoz képest akkor most az emelés mértéke 0 %-lesz. Az alkalmazás 
miatt nem mindegy hogy, hogyan határozzuk meg.   
 
Nagy József 
A tavalyihoz képest hány % az emelést?  
 
Tóth András 
A tavalyihoz képest 15 %-os az emelés.  
 
Ricska Zsolt 
Mivel újra felkerült ez, ezért  javasolom a korábbi módosító javaslatunkat,  hogy 8-os legyen 
az emelés mértéke, ha ezt nem fogadja el a testület, akkor 10 %-os legyen a mértéke. Arra 
tekintettel, hogy képviselı-társam most döbbent rá, hogy magas az emelés mértéke.  
 
Tóth András 
A Pénzügyi Bizottsági  ülésen kialakult egy olyan álláspont, hogy lehet, hogy nem normatív 
alapon meghatározott díjat kellene alkalmaznunk, hanem meg kellene  vizsgálni a 
gyermekvédelmi rendeletünket, hogy bıvíthetı-e azoknak a köre, akiknek kedvezményesen 
adható az étkezés. Pld, olyan gyermekét egyedül nevelı szülık, aki nem részesül sem 50-100 
%-os  támogatásban, akkor gyakorlatilag 7-5 %-kal kevesebbet fizetne. Amennyiben azt a 
javaslatot fogadjuk el, hogy a rendeletet vesszük elı, és nem mindenkinek adjuk meg ezt a 
kedvezményt és a 100 %-os kedvezményezettek körét szőkítjük különbözı szempontok 
alapján. Ez volt a vita a bizottsági ülésen. Ha nincs egyéb, a vitát lezárom. Két módosító 
javaslat van. Ezeket teszem fel szavazásra elıször., természetesen a jelenleg alkalmazott 
díjakhoz képest javasolja képviselı úr az emelés mértékét.   
 
Az elsı: a 8 %-os emelést ki az, aki elfogadja? 
 
A képviselı-testület a módosító javaslatot 5 igen szavazattal, 9 ellenszavazattal, 2 
tartózkodással nem fogadta el.  
 
Tóth András 
Ki az, aki a 10 %-os emelést elfogadja? 
 
A képviselı-testület a módosító javaslatot 7 igen szavazattal, 6 ellenszavazattal, 3 
tartózkodással nem fogadta el.  
 
Tóth András 
Ki az, aki az eredeti rendelet-tervezetet elfogadja? 
 
A képviselı-testület a rendelet-tervezetet 10 igen szavazattal, 3 ellenszavazattal, 3 
tartózkodással elfogadta és az alábbi rendeletet alkotta meg: 
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ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISEL İ-TESTÜLETÉNEK 
 

36/2007. (XII. 21.)  
 

r e n d e l e t  e  
 

az étkeztetésrıl és az igénybevételéért fizetendı intézményi térítési díjakról 
 

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

A rendelet hatálya 
 

1. §.  
A rendelet hatálya Újfehértó Város Önkormányzata által fenntartott bölcsıdei ellátás keretébe biztosított 
idıszakos gyermek felügyeletre, továbbá az önkormányzat által fenntartott élelmezést nyújtó 
gyermekintézményekre (bölcsıde, óvoda, általános iskolai napközi, menzák, középiskolai menza és a kollégium) 
terjed ki. 

2. §. 
(1) Az 1. §.-ban meghatározott intézményekben alkalmazandó étkezés intézményi térítési díjait az alábbiak 
szerint állapítja meg: 
Intézmény megnevezése                 Térítési díj  
Bölcsıde 
 a./ háromszori étkezés                                        336.-Ft/nap  
- tízórai             62.-Ft/nap 
- ebéd                       216.-Ft/nap 
- uzsonna                        58.-Ft/nap 
b./ a bölcsıdei ellátás keretében biztosított idıszakos 
    gyermekfelügyelet térítési díja                                   264.-Ft/óra 
Oktatási Intézmények 
a./ Óvoda /háromszori étkezés/                     378.-Ft/nap 
 - tízórai            58.-Ft/nap 
 - ebéd           198.-Ft/nap  
 - uzsonna            44.-Ft/nap 
b./ Általános Iskola napközi /háromszori étkezés/                    396.-Ft/nap 

- tízórai                          66.-Ft/nap 
 - ebéd            264.-Ft/nap  
 - uzsonna            66.-Ft/nap  
c./ Általános Iskola menza                       264.-Ft/nap 
d./ Középfokú oktatási intézmény menza        288.-Ft/nap 
e./ Kollégium /háromszori étkezés/                      612.-Ft/nap 
 - reggeli                        122.-Ft/nap 
 - ebéd                        288.-Ft/nap 
 - vacsora                       202.-Ft/nap 
 
A rendeletben szabályozott térítési díjak az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. 
Törvény 85.§-a alapján mentesek az ÁFA megfizetése alól.               

3. §. 
 
A rendelet 2008. január 01. napján lép hatályba.  
 
E rendelet hatálybalépésével egyidejőleg az  étkeztetésrıl és az igénybevételéért fizetendı 
intézményi térítési díjakról szóló 29/2007.(XI.30.) rendelet hatályát veszti.  
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7. napirendi pont megtárgyalása 
7./ Elıterjesztés Szociális ellátások térítési díjairól 
     Száma: 14-303/2007.  
     (írásbeli elıterjesztés alapján) 
     Elıadó: Tóth András polgármester 
 
Tóth András 
Itt is az ÁFA törvény módosulásával magyarázom azt, hogy új melléklet került az 
elıterjesztéshez. Ezt a javaslatot a fenntartótól kaptuk. A Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága és 
a Pénzügyi Bizottság támogatta az elıterjesztést. Van-e kérdés, észrevétel, vélemény? Ki az, 
aki a határozat-tervezetet elfogadja?  
 
A képviselı-testület a határozat-tervezet 16 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül egyhangúlag elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 

ÚJFEHÉRTÓ  VÁROS  KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 
 

244/2007. (XII. 20.) számú  
 

h a t á r o z a t a 
 

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

 
               Felelıs: polgármester 

Határid ı: azonnal  
 

         Melléklet a 244/2007. (XII. 20.) számú határozathoz 
 

               TÉRÍTÉSI DÍJAK  
 

 
Újfehértó Szociális Szolgáltató Központ  
 
Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény     2.000.-Ft/nap 
                   60.000.-Ft/hó 
 
 
Szociális étkeztetés napidíja elvitel esetén      230.-Ft/nap 
                                      házhozszállítással      330.-Ft/nap 
 
Házi segítségnyújtás óradíja 
 

� megállapított  egy fıre esı jövedelem a nyugdíjminimum 150 %-át nem haladja meg. A 
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gondozási óradíj      240.-Ft/óra 
      

� megállapított  egy fıre esı jövedelem a nyugdíjminimum 150 %-át meghaladj. A 
gondozási óradíj      360.-Ft/óra 

 
Támogató szolgálat 
 

� szállítási kilométerdíj a város közigazgatási területén   84.-Ft/km 
� Távolsági (más településre)       48.-Ft/km 
� Várakozási idı: az elsı óra ingyenes, minden további óra 200.-Ft/óra 
� A fogyatékos személy segítségére irányuló személyi segítségnyújtás térítésmentes  

 
Az intézményi térítési díja ÁFA- mentesek.  
 
A térítési díjakat 2008. január 01. napi hatállyal kell alkalmazni.  
 
8. napirendi pont megtárgyalás 
8./ Beszámoló a Fehértói Újság idıszaki lap megjelenésérıl a 2007-es esztendıben   
     Száma: 14-295/2007.  
     (írásbeli elıterjesztés alapján) 
      Elıadó: Tóth András polgármester  
 
Tóth András 
Köszöntöm Kovács Éva fıszerkesztıt! 
 
Az elıterjesztéshez szóbeli kiegészítésem nincs. Fıszerkesztınek van-e?  
 
Kovács Éva   
Nincs.  
 
Tóth András 
A Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága tárgyalta elfogadásra javasolta. Van-e kérdés, észrevétel, 
vélemény?  
 
Buczkó Ágnes 
Üdvözlöm én is a szerkesztıt! Akkor valóban létezik és örülök neki, sokak nevében. 
Kérdésem, hogy volt-e már módosítva a Mővelıdési Központ Alapító Okirata, hogy kikerül 
onnan az újság szerkesztése. Lehet, hogy volt, csak nem figyeltem. Úgy emlékszem, hogy nem. 
A másik, hogy van az a sorozat, melynek a címe: Csak a szépre emlékezem. Kicsit egyoldalúak 
a beszámolók a testületi ülésrıl. Csak a jó, szép kerül bele. Konkrétan a Zajti Ferenc 
Mővelıdési Központ intézményvezetı megbízása körüli dolog miért maradt ki? Ez közérdekő, 
sok embert érdekelt, hivatalosan nem kaptak tájékoztatást, márpedig ez az újság erre is 
vonatkozik. Ennek is ott lett volna a helye.   
 
Kovács Éva 
Örülök, hogy sokakat megismerhetek. Ezek a lapok a település lapjai, az önkormányzat lapja. 
Következésképpen a tartalma az önkormányzati eseményeket jelenti. Az, hogy ez sokakat, 
vagy egy bizonyos réteget érint, ezen lehet vitatkozni. Ebbe az újságba sok minden belefért, 
amit egy település életében meg lehet mutatni, azt mi tisztességgel megtettük. Csupa olyan 
anyag, ami az újfehértóiakat érdekel, közérdekő témák, úgy gondolom, hogy ami közérdekő 
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azt mi tisztességgel megmutatjuk.   A hozzánk érkezı jelzések pozitívak, ezt a jelzést most 
hallom elıször. Abban, hogy ez az újság milyen, abban nagyon sok újfehértói ember segít. De 
minden észrevételt köszönünk.  
 
Gyermánné Szabó Katalin megérkezett az ülésterembe, így a képviselı-testület létszáma 17 
fıre változott 
 
Tóth András 
Képviselı asszony felvetése az alapító okirattal kapcsolatosan, ezt már egyszer kibeszéltük, az 
nem probléma, hogy benne van az alapító okiratában sok minden egy intézménynek. Ahhoz, 
hogy valaki tevékenységet gyakoroljon, az alapító okiratban benne kell lenni. Az, hogy mi a jó, 
mi a nem jó- egyrészt erısítsen már meg fıszerkesztı asszony abban, hogy milyen sőrőn 
foglalkozik a sajtó  személyi kérdésben a kialakulás körülményeivel azon túl, hogy pld, azt 
mondja, hogy nagy vita volt, gyakorlatilag mi a szokás.  Valamint képviselı asszonytól 
érdeklıdöm, hogy közvetlenül az Inform Média elıtti idıszak elıtt milyen példái vannak arra, 
hogy a negatívumot közölték.  
 
Kovács Éva 
23 éve vagyok a Kelet-magyarország szerkesztıje, a volt polgármester úrral országgyőlési 
képviselıi idıszakában sokat tárgyaltunk. Mindig a korrektségre, a pontos tájékoztatásra 
törekszem.  A tényeket szoktuk leírni, pld. XY-ont kinevezték, leváltották. Az odavezetı útról 
nagyon ritkán írunk, ha errıl sajtótájékoztatót tartanak a pártok, de ezek belügyek, a 
végeredménye fontos az olvasók számára. Ami az újságírást illeti, ott egyértelmő, hogy az a 
helyzet, hogy megtörtént valami, és múlt idı.  Ez a szakma szabályai szerint történik. Más 
szabályra nem tudok hivatkozni.   
 
Buczkó Ágnes 
Nem tudom, hogy jól értettem-e polgármester úr szavait, hogy személyes döntés, kérdés nem 
került az újságba. Elég szomorú lennék, ha ezt személyes ügyként kezelné, ez közügy.  
 
Tóth András 
Nem. Ha lesz a testületnek egy döntése, azt garantálom, hogy benne lesz az újságban. De még 
nem volt, csak ügyrendiben levettük a napirendrıl. A fıszerkesztıtıl azt kérdeztem, hogy a 
személyi döntéseknél az eredmény közlésén túl adnak e más információt? 
 
Buczkó Ágnes 
Akkor elnézést kérek, rosszul értettem.  
 
Szabóné Belme Ildikó 
Úgy tudom, hogy a terítéssel is Önök foglalkoznak.  Az én körzetemben sokan jelezték, hogy 
nem kapják az újságot meg. De mások is jelezték már más körzetbıl Ebben lehetne-e valamit 
tenni, hogy eljusson az olvasókhoz.   
 
Kovács Éva 
Teljes mértékben átszerveztük  a dolgot, ez már nem fog elıfordulni, hogy nem jut el.  
 
Ricska Zsolt 
Jeleztük már, hogy a korábbi idıszakhoz képest jelentıs változás volt. Számomra az meglepı, 
hogy más képviselı társamnak is volt problémája az újsággal kapcsolatban? Azt, hogy mi 
pozitívnak értékeljük az újságot, az attól függ, hogy mihez képest. A beszámolót meg fogjuk 
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szavazni, de ez nem jelenti, hogy a következı napirendi pont kapcsán elfogadjuk, amit 
polgármester úr javasol. Voltak változások, ami pozitív, korábban mindig újfehértói személy 
volt a szerkesztı. Nem igazán tudjuk, hogy ki a valós fıszerkesztıje az újságnak, ki az aki dönt 
arról, hogy mi jelenik meg az újságban. Ez másoknak is úgy érzem aggályos.  
 
Tóth András 
Ha aggályai vannak a szerkesztıség munkájával, akkor kérem, hogy azokat juttassák el Kovács 
Éva részére.  
 
Szilágyi Antalné 
Az újsággal kapcsolatban azt állapítottam meg, hogy látványos, tartalmas, a lakosságot érintı 
dolgokról beszél, felvilágosító, meg vagyok elégedve vele.  
 
Tóth András 
Ha nincs egyéb kérdés, a napirendi pont vitáját lezárom. Ki az, aki a beszámolót elfogadja? 
 
A képviselı-testület a beszámolót 15 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, 1 tartózkodással 
elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 

 ÚJFEHÉRTÓ  VÁROS  KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 
 

245/2007. (XII. 20.) számú  
 

h a t á r o z a t a 
 

a Fehértói újság idıszaki lap megjelenésérıl a 2007-es esztendıben 
 
A KÉPVISEL İ-TESTÜLET 
 
A Fehértói újság címő idıszaki lap 2007. évi megjelenésérıl szóló beszámolót elfogadja. 
 
   Határid ı: azonnal 
   Felelıs: polgármester 
 
9. napirendi pont megtárgyalása 
9./ Elıterjesztés Fehértói Újság megjelentetésével kapcsolatos ajánlatról   
     Száma: 14-299/2007.  
     (írásbeli elıterjesztés alapján) 
     Elıadó: Tóth András polgármester 
 
Tóth András 
Ismerteti az elıterjesztést. A Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága egyhangúlag az „A” 
alternatívát javasolja,  a Pénzügyi Bizottság  szótöbbséggel szintén az „A” alternatívát fogadta 
el. Igaz itt volt egy módosító indítvány, de ez nem kapott szótöbbséget. Kiegészítés van-e a 
szerkesztı asszonynak.  
 
Kovács Éva 
Mindkét ajánlatnak lehet plusz vagy mínusza.  
 
 



 20

Suhaj István 
A „B” alternatívát azt alapból elvetném, ha van egy önálló újságunk, akkor az ne mellékletként 
jelenjen meg. A módosító javaslatomat itt is elmondom, azt, hogy a szerzıdés 6 hónap helyett, 
3 legyen. 
 
Buczkó Ágnes 
Ha nincs mivel megtöltve, akkor nem érdemes belemenni. Maradjunk meg az önállóságunknál.  
 
Nagy Sándor 
Amennyiben újabb 6 hónapra kap megbízást, akkor az a közbeszerzési eljárás megkerülését 
jelenti. Az a javaslatom, hogy az „A” alternatívában olyan módosítás kerüljön meghatározásra, 
hogy az 1-es verziónak megfelelıen elfogadja, a munkálatok elvégzésével 2008. január 1-tıl a  
közbeszerzési eljárás lefolytatásáig…., bízza meg az Inform Médiát. Természetesen elıtte  
kellene egy határozat, hogy közbeszerzési eljárás lefolytatását kívánja az újság kiadásával 
kapcsolatosan lefolytatni és felkéri a polgármester urat, hogy a közbeszerzési eljárást a 
következı testületi ülésre terjessze elı.  
 
Tóth András 
Azért vagyok a közbeszerzés ellenzıje ilyen esetekben, mert ott minıségrıl van szó. Nagyon 
nehéz megfogalmazni a közbeszerzési eljárásban ezeket az elvárásokat.   
 
Nagy Sándor 
Kérem, hogy gondolja végig a közbeszerzési eljárás lehetıségét. Sok közbeszerzési eljáráson 
túlvagyunk már. Lehetne hosszabb távon gondolkodnunk.  
 
Tóth András 
Akár 6-vagy 3 hónapra szól, lesz idı, hogy végiggondoljuk. Lezárom a vitát. Elıször 
kérdezem, hogy közbeszerzési eljárást akarunk-e indítani most, ki ért egyet ezzel? 
 
A képviselı-testület a Fehértói Újság megjelentetésével kapcsolatos közbeszerzési eljárás 
megindítását 3 igen szavazattal, 12 ellenszavazattal, 2 tartózkodással elvetette.  
 
Tóth András 
Suhaj képviselı úr módosító javaslatát, mely szerint 3 hónapra legyen a megbízás, ki az, aki 
elfogadja? 
 
A képviselı-testület a módosító javaslatot 11 igen szavazattal, 4 ellenszavazattal, 2 
tartózkodással elfogadta.  
 
Tóth András 
Ki az, aki a módosítással együtt elfogadja a határozat-tervezetet?  
 
A képviselı-testület a határozat-tervezetet a módosító javaslattal, együtt 13 igen szavazattal, 4 
ellenszavazattal tartózkodás nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

 
 
 
 
 
 



 21

ÚJFEHÉRTÓ  VÁROS  KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 
 

246/2007. (XII. 20.) számú  
 

h a t á r o z a t a 
 
 

Fehértói Újság megjelentetésével kapcsolatos ajánlatról 
 
 

A KÉPVISEL İ-TESTÜLET 
 
1., Az Inform Média Kft-nek a Fehértói Újság szerkesztésére, nyomdai munkálataira, terjesztésére 
vonatkozó ajánlatát az ajánlatban foglalt 1. verziónak megfelelıen elfogadja, a munkálatok 
elvégzésével 2008. január 01. március 31.  közötti idıszakra az ajánlattevıt megbízza 370.000 
Ft+Áfa/lapszám díjért. 
 
2., felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerzıdés aláírására. 
 
 
                Határid ı: 2007. december 31. 
   Felelıs: polgármester 
 
 

Ajánlat 
 

1. verzió 
Méret: B/4 
Példányszám: 4800 
Oldalszám: 8 oldal 
Színnyomás: 4+4 
Nyomda: Nyír Print Kft. Újfehértó 
Ár: 370 000 Ft+Áfa 
 
 
2.verzió 
Méret: A/3 
Példányszám: 4800 
Oldalszám: 8 
Színnyomás: 4+4 
Nyomda: saját ( Inform Nyomda, Debrecen) 
Ár: 320 000 Ft+Áfa 
 
 
Elınyei: 
– A/3 –as méret ->Nagyobb terjedelem (B/4-hez viszonyítva),  Lehetıség van több, nagyobb 

mérető kép elhelyezésére az újságban. A képek méretük miatt hangsúlyosabbak, jól 
láthatóak. Természetesen több szöveg is elfér, de a szép újság képekben gazdag. 

– 5 hasábos elosztás ( melybıl az egyik széles hasáb) Széles hasábon kisebb anyagokhoz is 
normál mérető kép tartozhat, a 4 hasábon pedig megfelelı helyet kapnak a hosszabb 
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terjedelmő vezércikkek. Anyagok 2-3-4 hasábon is elrendezhetıek. 
 
 
Mindkét esetben az ár tartalmazza: szerkesztés, tördelés, nyomtatás, terjesztés díját.  
Inform termékeiben kiemelt figyelmet fordítunk Újfehértóra. 
 
10. napirendi pont megtárgyalása 
10./ Beszámoló a Részvét Plusz Kegyelet Temetkezési Szolgáltató Kft., valamint Újfehértó  
      Város Önkormányzata között létrejött kegyeleti közszolgáltatási szerzıdés végrehajtásáról 
       Száma: 14-284/2007.  
       (írásbeli elıterjesztés alapján) 
       Elıadó: Tóth András polgármester 
 
Tóth András 
Köszöntöm a Kft. képviselıjét! 
 
A beszámolóhoz szóbeli kiegészítésem nincs. A Pénzügyi Bizottság tárgyalta, elfogadásra 
javasolta. Kérdés, vélemény van-e? 
 
Buczkó Ágnes 
A 2008-as évekre vonatkozóan komoly felújítási tervekkel rendelkeznek. A járda elıtti rész 
elıtetıje meg lesz-e? 
 
Tóth András 
Folyamatosan folytatunk egyeztetéseket a Kft-vel. Most tervezés alatt van, -  a 
közmeghallgatáson utaltam rá -, egy magas-tetıvel az elıtér befedése. Úgy gondolom, hogy ez 
megoldható.  
 
Budai János 
A felújítási munkáknál a klíma is megoldható lesz? 
 
Káté Lajos Részvét Plusz 
A lehetıségekhez mérten, ha pénz lesz, akkor megoldható, de most a mozgáskorlátozottak 
részére a  lépcsı megépítése az elsı. Nem zárkózunk el ettıl.  
 
Nagy Sándor elhagyta az üléstermet, így a képviselı-testület létszáma 16 fıre változott.  
 
Tóth András 
Képviselınek már informálisan ígéretet tettem arra, hogy beépítjük a 2008-as költségvetésbe, 
hogy ezzel ne bolygassa a céggel kötött szerzıdést. Az, hogy hogyan fog mőködni az már 
kérdéses, hiszen a temetések elıtt néhány órával lesz ez optimális, az, hogy a temetés közben 
mőködjön, az teljesen fölösleges. A napirendi pont vitáját lezárom. Ki az, aki elfogadja a 
beszámolót? 
 
A képviselı-testület a beszámolót 16 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
egyhangúlag elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
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ÚJFEHÉRTÓ  VÁROS  KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 

 
247/2007. (XII. 20.) számú  

 
h a t á r o z a t a 

 
a Részvét Plusz Kegyelet Temetkezési Szolgáltató Kft., valamint Újfehértó Város 

Önkormányzata között létrejött kegyeleti közszolgáltatási szerzıdés végrehajtásárról szóló 
beszámoló elfogadásáról  

 
A KÉPVISEL İ-TESTÜLET 
 
a Részvét Plusz Kegyelet Temetkezési Szolgáltató Kft., valamint Újfehértó Város 
Önkormányzata között létrejött kegyeleti közszolgáltatási szerzıdés végrehajtásárról szóló 
beszámolót elfogadja.  
 
       Határid ı: azonnal 
   Felelıs: polgármester 
 
Nagy Sándor visszaérkezett az ülésterembe, így a képviselı-testület létszáma 17 fıre 
változott.  
 
11. napirendi pont megtárgyalása 
11./ Elıterjesztés a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szakképzési-szervezési Önkormányzati  
       Társulás megalakításáról 
       Száma: 14-283/2007.  
       (írásbeli elıterjesztés alapján) 
       Elıadó: Tóth András polgármester 
 
Tóth András 
Az elıterjesztés mellékletei közül most került kiosztásra egy új szöveggel az alapító okirat, és a 
társulási megállapodás végleges szövege. Már harmadik, vagy negyedik verzió, folyamatosan 
egyezetés alatt volt a Közigazgatási Hivatallal, hogy megfelelı szöveggel jöjjön össze. Ezt már 
anyagküldés után küldték meg. Az Ügyrendi Bizottság tárgyalta, egyhangúlag támogatta.  
Kérdés, észrevétel, vélemény van-e?  
 
Tóth János 
Ha a Kormány így támogatja a szakképzést, akkor ezt kell támogatni.    
 
Tóth András 
Ha nincs egyéb kérdés, a napirendi pont vitáját lezárom. Ki az, aki elfogadja a határozati 
javaslatot? 
 
A képviselı-testület a határozat-tervezetet 17 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül egyhangúlag elfogadta és az alábbi határozatot hozta:  

ÚJFEHÉRTÓ  VÁROS  KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 
 

248/2007. (XII. 20.) számú  
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h a t á r o z a t a 
 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szakképzés-szervezési Önkormányzati Társulás 
megalakításáról 

 
A KÉPVISEL İ-TESTÜLET 
 
1., a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szakképzési-szervezési Önkormányzati Társulás (4700 
Mátészalka, Hısök tere 9.) alapító okiratát, társulási megállapodását, valamint a TAMOP 
2.2.3. Pályázat benyújtására vonatkozó felhatalmazást a határozat mellékleteiben 
meghatározott tartalommal jóváhagyja. 
 
2., Felhatalmazza a polgármestert a dokumentumok aláírására. 
 
   Határid ı: 2007. december 31. 
   Felelıs: Polgármester 
 
 

1. sz.  melléklet a 248/2007. (XII. 20.) számú határozathoz 
 
A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szakképzés-szervezési Önkormányzati Társulás 
(4700 Mátészalka, Hısök tere 9.) alapító okirata 
 
 
AZ INTÉZMÉNY 
 
Neve: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szakképzés-szervezési Önkormányzati 

Társulás 
Székhelye: 4700 Mátészalka, Hısök tere 9. 
Alapító szerve: 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat (4400 Nyíregyháza, Hısök tere 5.) 
Mátészalka Város Önkormányzata (4700 Mátészalka, Hısök tere 9.) 
Fehérgyarmat Város Önkormányzata (4900 Fehérgyarmat, Kiss E. utca 12.) 
Baktalórántháza Város Önkormányzata (4561 Baktalórántháza, Köztársaság u. 8.) 
Vásárosnamény Város Önkormányzata (4800 Vásárosnamény, Tamási Á u. 1.) 
Kisvárda város Önkormányzata (4600 Kisvárda, Szent L. u. 7-11.) 
Újfehértó város Önkormányzata (4244 Újfehértó, Szent I. u. 10.)  
 

Alapítás éve: 2008. január 1. 
Irányító (felügyeleti ) szerve és címe: Mátészalka Város Önkormányzat Képviselı-testülete 
 (4700 Mátészalka, Hısık tere 9.) 
Mőködési területe: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye közigazgatási területe 
Jogállása: költségvetési szerv (jogi személy) 
Alaptevékenysége: a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 89/B. § (4)-(5) 

bekezdésében meghatározott feladatok: 
a regionális fejlesztési és képzési bizottság döntésének megfelelıen a 
szakképzés fejlesztési irányára és beiskolázási arányára tekintettel - 
meghatározza a társulás által, illetve a társulás tagjai által fenntartott 
iskolákban a szakképzési évfolyamokon indítható osztályok számát, 

 a társulás intézményeiben a beiskolázás megszervezése, a döntések 
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végrehajtásának ellenırzése, 
 az egyes intézmények fı képzési profiljának meghatározása, 

 a szakképzési fejlesztési támogatások felhasználásának tervezése 
 pályázatokon való részvétel,  

a szakképzés körében közoktatási megállapodást, vagy más 
megállapodást köthet, 
a Társulás által ellátott feladatokra önálló fejlesztési tervet készít, 
a szakmai program tekintetében egyetértési jogot gyakorol az iskola 
pedagógiai programjának jóváhagyásánál 
meghatározza a társulás rövid és középtávú feladatait, 

 
Az ellátható vállalkozási tevékenység köre, mértéke:  
 az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat 
Gazdálkodási jogköre: részben önállóan gazdálkodó, elıirányzatai felett teljes jogkörrel 

rendelkezı költségvetési szerv (Az intézmény gazdasági feladatait a 
 Mátészalkai Szakképzı Iskola és Kollégium látja el külön 

megállapodás szerint). 
Feladatellátását szolgáló vagyon: a mindenkori leltár szerinti értékben 
 
 
Az intézmény vezetıjének kinevezési rendje, a kinevezés idıtartama:  

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szakképzés-Szervezési Önkormányzati Társulás 
Társulási Tanácsa nyilvános pályázat elbírálásával, a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 23. §-a és a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a helyi 
önkormányzatok által fenntartott szolgáltató feladatokat ellátó egyes költségvetési 
intézményeknél tárgyú 77/1993. (V. 12.) Kormány rendelet alapján határozatlan 
idıre választja meg az intézmény vezetıjét. 

 
Hatálybalépés idıpontja:  Az alapító okirat a társult önkormányzatok képviselı-

testületeinek és a megyei közgyőlésnek jóváhagyó 
határozataival 2008. január 1-jén lép hatályba. 

 
 

2. sz. mellékelet a 248/2007. (XII. 20.) számú határozathoz 
 

Társulási megállapodás 
 

 
A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat (képviseli Fülöp István, a megyei 
közgyőlés elnöke), Mátészalka Város Önkormányzata (képviseli Szabó István 
polgármester),  Fehérgyarmat Város Önkormányzata (képviseli Dr. Tilki Attila  
polgármester), Baktalórántháza Város Önkormányzata (képviseli Nagy Lajos 
polgármester), Vásárosnamény Város Önkormányzata (képviseli Jüttner Csaba 
polgármester), Kisvárda Város Önkormányzata (képviseli Dr. Oláh Albert  polgármester) és 
Újfehértó Város Önkormányzata (képviseli Tóth András polgármester) megállapodnak 
abban, hogy a szakképzésrıl szóló 1993. évi LXXVI. törvény 2.§ (5) bekezdés b) pontjában, 
valamint a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 89/B.§ (2) bekezdésében foglaltak 
szerint az e törvényben meghatározott szakképzéssel összefüggı önkormányzati feladatok 
végrehajtására a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 41.§ (1) bekezdésében, 
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továbbá a helyi önkormányzatok társulásairól és együttmőködésérıl szóló 1997. évi CXXXV. 
törvény 16.§-ában kapott felhatalmazás alapján, a külön jóváhagyandó alapító okirattal 
közösen létrehozott, önálló jogi személyiséggel rendelkezı, részben önállóan gazdálkodó 
költségvetési szervként mőködı szakképzés-szervezési társulást hoznak létre 2008. január 1. 
napjától kezdıdı hatállyal.  
 
A társulási szándékukat kifejezı önkormányzatok a társulás mőködésével kapcsolatosan a 
következı tényeket és alapvetı rendelkezéseket rögzítik: 
 

1. A társulás neve, székhelye: 
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szakképzés-szervezési Társulás (Társulás) 
Cím: 4700 Mátészalka, Hısök tere 9. 
 
2. A társulás tagjainak neve, székhelye: 
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat 
(4400 Nyíregyháza, Hısök tere 5.) 
Mátészalka Város Önkormányzata  
(4700 Mátészalka, Hısök tere 9.) 
Fehérgyarmat Város Önkormányzata  
(4900 Fehérgyarmat, Kiss E. utca 12.) 
Baktalórántháza Város Önkormányzata  
(4561 Baktalórántháza, Köztársaság u. 8.) 
Vásárosnamény Város Önkormányzata  
(4800 Vásárosnamény, Tamási Á u. 1.) 
Kisvárda Város Önkormányzata  
(4600 Kisvárda, Szent L. u. 7-11.) 
Újfehértó Város Önkormányzata  
(4244 Újfehértó, Szent I. u. 10.) (Társulás tagjai) 
 
 
3. A Társulás tagjai által fenntartott a szakképzés feladataiban résztvevı iskolák, és 
a számba vehetı tanulók száma: 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat (összesen: 2147 fı) 
a) Ady Endre Gimnázium, Szakképzı Iskola és Kollégium 

4765 Csenger, Honvéd u. 5.      257 fı 
b) Báthory István Gimnázium és Szakközépiskola  

4300 Nyírbátor, Ifjúság u. 2.      144 fı 
c) Bethlen Gábor Középiskola, Szakképzı Iskola és Kollégium 

4300 Nyírbátor, Füveskert u. 9.     745 fı 
d) Kandó Kálmán Közlekedési Szakközépiskola, Gimnázium és Dr. Béres József 

Kollégium, 4625 Záhony, Kárpát u. 4    211 fı 
e) Móricz Zsigmond Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, 

4484 Ibrány, Petıfi u. 1.      336 fı 
f) Petıfi Sándor Közgazdasági Szakközépiskola,  

4900 Fehérgyarmat, Május 14. tér 16.    454 fı 
 

 Mátészalka Város Önkormányzata (összesen: 2863 fı) 
  Mátészalkai Szakképzı Iskola és Kollégium 
  4700 Mátészalka, Baross László út 9-11. 
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 Fehérgyarmat Város Önkormányzata (összesen: 787 fı) 
  Móricz Zsigmond Szakképzı Iskola és Kollégium 
  4900 Fehérgyarmat, Iskola köz 2. 
 
 Baktalórántháza Város Önkormányzata (összesen: 950 fı) 

  Vay Ádám Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 
  4561 Baktalórántháza, Naményi u. 7. 
 
 Vásárosnamény Város Önkormányzata (összesen: 878 fı) 
  Lónyay Menyhért Szakközép- és Szakképzı Iskola 
  4800 Vásárosnamény, Kossuth u. 19. 
 
 Kisvárda Város Önkormányzata (összesen: 1340 fı) 
  II. Rákóczi Ferenc Szakközép- és Szakiskola 
  4600 Kisvárda, Mártírok útja 8. 
 
 Újfehértó Város Önkormányzata (összesen: 137 fı) 
  Bajcsy-Zsilinszky Endre Gimnázium és Szakképzı Iskola 
  4244 Újfehértó, Eötvös u. 25. 

Öszesen:           9102 fı 
4. A Társulás célja: 

• Új típusú térségi integrált szakképzı központ létrehozása, 
• a szakképzés a jelenleginél hatékonyabb formában történı megszervezése, 
• a szakképzési profil munkaerıpiaci igények szerinti alakítása 

 
A Társulás tagjai kijelentik, hogy magukra nézve kötelezıen elfogadják a regionális 
fejlesztési és képzési bizottság által a szakképzés fejlesztésének összehangolásával 
összefüggésben hozott döntéseket. 
 
5. A Társulásban részt vevı megyei önkormányzat és a települési önkormányzatok 
képviselı-testületeinek mindegyikének minısített többséggel hozott döntése szükséges: 
• a megállapodás jóváhagyásához; 
• a megállapodás módosításához; 
• a megállapodás megszüntetéséhez;  
• a társuláshoz történı csatlakozáshoz való hozzájáruláshoz; 
• a társulás által a szakképzés fejlesztéséhez kapcsolódó nem önkormányzati 

intézményekkel való megállapodás megkötéséhez, illetve velük nonprofit gazdasági 
társaság létrehozásához; 

• a társulási megállapodás év közbeni felmondásához. 
 
6. A Társulás jogállása, gazdálkodásának jellemzıi:  A Társulás jogi személyiséggel 
rendelkezı költségvetési szerv, amely a Társulás tagjai által külön-külön jóváhagyott, és a 
társulási megállapodáshoz csatolt alapító okirattal jön létre. 
A Társulás mőködési területe a Társulás tagjainak feladat-ellátási területe. 
A Társulás szerzıdéseit tevékenységi körén belül önállóan kötheti a megállapodásban 
rögzített célok megvalósítása érdekében, szerzıdések jogosítottja, illetve kötelezettje a 
Társulás lesz. 
A Társulás részben önállóan gazdálkodó, az elıirányzatai felett teljes jogkörrel rendelkezı 
költségvetési szerv, gazdálkodási feladatait megállapodás alapján a Mátészalkai 
Szakképzı Iskola és Kollégium, mint önállóan gazdálkodó költségvetési szerv látja el. 
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7. A Társulás szervezete :  Társulási Tanács  
 A társulás vezetı tisztségviselıi: 

• a Társulási Tanács elnöke,  
• elnökhelyettese 

A Társulási Tanács adminisztratív feladatait megállapodás alapján a Mátészalkai 
Szakképzı Iskola és Kollégium látja el. 
 
8. A társulási megállapodás határozatlan idıre szól. 
 
9. A Társulás döntéshozó szerve: a 7 tagú Társulási Tanács, amely a társult 
önkormányzatok 1-1 képviselıjébıl és a megyei önkormányzat által delegált 1 
képviselıbıl áll. 
A Társulási Tanács minden tagja egy szavazattal rendelkezik. Szavazni személyesen, vagy 
a Társulás tagjának képviseletére jogosult megyei közgyőlés, illetve a képviselı-testületek 
által írásban meghatalmazott helyettes képviselı útján lehet. 

 
10. A Társulás feladat- és hatásköre: 

a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 89/B. § (4)-(5) bekezdésében 
meghatározott feladatok: 

• a regionális fejlesztési és képzési bizottság döntésének megfelelıen a 
szakképzés fejlesztési irányára és beiskolázási arányára tekintettel - 
meghatározza a társulás által, illetve a társulás tagjai által fenntartott 
iskolákban a szakképzési évfolyamokon indítható osztályok számát, 

• a társulás intézményeiben a beiskolázás megszervezése, a döntések 
végrehajtásának ellenırzése, 

• az egyes intézmények fı képzési profiljának meghatározása, 
• a szakképzés körében közoktatási megállapodást, vagy más megállapodást 

köthet, 
• a Társulás által ellátott feladatokra önálló fejlesztési tervet készít, 
• a szakmai program tekintetében egyetértési jogot gyakorol az iskola 

pedagógiai programjának jóváhagyásánál 
• meghatározza a társulás rövid és középtávú feladatait, 
• szakképzési fejlesztési támogatások felhasználásának tervezése 

 
10/A. A Társulási Tanács feladat- és hatásköre: 

• pályázatot nyújt be a szakképzésre fordított állami források megszerzésére, 
• meghatározza a Társulás költségvetési felügyeletének rendjét és az ezzel 

kapcsolatos jogok gyakorlását.  
• elfogadja a társulás költségvetését, 
• véleményezi a megállapodás módosítására, megszüntetésére tett 

kezdeményezéseket;  
• véleményezi a társuláshoz történı csatlakozásra tett kezdeményezéseket,  
• jóváhagyja a Társulási Tanács szervezeti és mőködési szabályzatát;  
• megköti a Mátészalkai Szakképzı Iskola és Kollégiummal a munkaszervezeti 

feladatok végzésére vonatkozó megállapodást;  
• jóváhagyja az elıirányzatok feletti rendelkezési jogosultság gyakorlását 
• ellátja a szakképzés-szervezési feladatokat, 
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11. A Társulási Tanács mőködésére vonatkozó szabályok: 
A Társulási Tanács az alakuló ülésén mondja ki megalakulását, és állapítja meg 
mőködésének részletes szabályait a megállapodásban meghatározott keretek között. 
A Társulási Tanács tagjai közül elnököt és elnökhelyettest választ. 
A Társulási Tanács döntéseit egyszerő szótöbbséggel hozza. A döntéshez a jelenlévı 
tagok több mint felének igen szavazata szükséges. 
 
Minısített többség szükséges: 
- a társulás fejlesztését szolgáló – pénzügyi hozzájárulást igénylı – pályázat 

benyújtásához, az ahhoz szükséges települési hozzájárulás meghatározásához; 
- a hatáskörébe utalt választás, kinevezés, felmentés, vezetıi megbízatás adása, illetıleg 

visszavonása, fegyelmi eljárás megindítása, fegyelmi büntetés kiszabása; 
 - pénzügyi kötelezettségvállalás és társulási vagyont érintı kérdésekben; 
 - és abban az ügyben, amit a szervezeti és mőködési szabályzat meghatároz. 
A minısített többséghez legalább annyi tag igen szavazata szükséges, amely eléri a tagok 
szavazatainak több mint 50%-át és az általuk fenntartott, a szakképzés feladataiban 
résztvevı iskolák - minden év októberi statisztikai - tanulói létszámának több mint 50%-
át. 
 
A Társulási Tanács üléseit az elnök, távollétében az elnökhelyettes, mindkettıjük 
akadályoztatása esetén a Társulási Tanács által felhatalmazott tag hívja össze és vezeti. 
Az ülést össze kell hívni: 

• szükség szerint, de évente legalább két alkalommal, 
• a Társulási Tanács által meghatározott idıpontban, 
• a Társulás tagjának - napirendet tartalmazó - indítványára, annak kézhezvételétıl 

számított 15 napon belül. 
• a Társulás székhelye szerint illetékes Közigazgatási Hivatal vezetıjének 

kezdeményezésére, annak kézhezvételétıl számított 15 napon belül. 
A Társulási Tanács ülésérıl jegyzıkönyvet kell készíteni. A jegyzıkönyvet az elnök és a 
Társulási Tanács által felhatalmazott személy írja alá. A jegyzıkönyvet 15 napon belül 
meg kell küldeni a Társulás székhelye szerinti illetékes Közigazgatási Hivatalnak.  
A Társulási Tanács a Társulási megállapodás és a Társulás szervezeti és mőködési 
szabályzata módosítása, valamint a Társulás költségvetésének elfogadása tárgyalásakor 
akkor határozatképes, ha az ülésén valamennyi tagja jelen van.  

 
12. A költségek viselésének aránya és teljesítésének feltételei: A Társulás tagjai az 
alapítói vagyont és a Társulás (költségvetési szerv) folyamatos mőködéséhez szükséges 
költségvetési fedezetet (pénzügyi támogatást) az általuk fenntartott, a szakképzés 
feladataiban résztvevı iskolák tanulói létszáma mértékének megfelelı arányban 
biztosítják a Társulás számára. 
A Társulás megalakulásakor 2.000.000,-Ft, azaz kettımillió forint alapítói vagyon kerül 
biztosításra, melyet a gazdálkodási feladatok ellátására a tagok az általuk fenntartott, a 
szakképzés feladataiban résztvevı iskolák tanulói létszáma mértékének megfelelı 
arányban a Társulási Tanács rendelkezésére bocsátanak a megalakulást követı 30. napig. 
A költségvetési szerv folyamatos (éves) mőködéséhez szükséges költségvetési 
hozzájárulás mértékérıl a Társulás tagjai minden év február 15-ig döntenek. A Társulás 
folyamatos mőködéséhez szükséges éves hozzájárulásokat a Társulás tagjai minden év 
április 30-ig kötelesek a Társulás számlájára befizetni. A Társulás azon tagja, mely a 
vállalt költségviselést határidıre nem teljesítette, a teljesítés idıpontjáig nem részesülhet a 
társuláshoz beérkezı fejlesztési forrásokból. 
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13. A társuláshoz való csatlakozás és a társulási megállapodás felmondásának 
részletes szabályai:  
A Társuláshoz más szakképzés feladataiban részt vevı iskolát fenntartó önkormányzat is 
csatlakozhat. A csatlakozás feltétele, hogy az érintett önkormányzat elfogadja és magára 
nézve kötelezınek elismeri jelen megállapodás tartalmát, valamint a regionális fejlesztési 
és képzési bizottság által a szakképzés fejlesztésének összehangolásával összefüggésében 
hozott döntéseket. 
A csatlakozás elfogadásáról a Társulás tagjai a szándéknyilatkozat megérkezésétıl 
számított legkésıbb 60 napon belül döntenek. 
A Társuláshoz csatlakozni a szándéknyilatkozat Társulási Tanácshoz történı beérkezését 
követı tanítási év kezdetén lehet.  
A Társulásból való kilépésrıl a tanítási év végére szóló szándéknyilatkozatot legalább egy 
tanítási évvel korábban kell a Társulási Tanácsnak bejelenteni.  
A kilépés elfogadásáról a Társulás tagjai a szándéknyilatkozat megérkezésétıl számított 
60 napon belül döntenek. 
Csatlakozás, vagy kilépés esetén a Társulás tagjai a jelen megállapodást a költségek 
viselésének arányában, illetve a szavazatok arányában módosítják. 
 
14. A társulás ellenırzésének rendje:  
A Társulási Tanács tagjai mőködésükrıl, a Társulás pénzügyi helyzetérıl, valamint a 
társulási cél megvalósulásáról évente - a gazdasági évrıl szóló beszámolóval egyidejőleg - 
tájékoztatják a megyei közgyőlést, illetve a képviselı-testületeiket. 
A Társulás pénzügyi-gazdasági ellenırzését éves ellenırzési ütemterv alapján Mátészalka 
Város Polgármesteri Hivatala végzi.  
 
15. A Társulás megszőnése esetén a Társulás tagjainak vagyoni jogai és 
kötelezettségei: 
A Társulás megszőnik, ha 

• a társulási megállapodást valamennyi tag felmondja 
• a társulás megszőnését a tagok közösen elhatározzák 
• a bíróság jogerısen dönt a társulás megszőnésérıl. 

A Társulás megszőnése esetén a Társulási Tanács köteles elszámolni a Társulás tagjai felé 
a megszőnést követı 60. napig. A Társulás tagjait a fel nem használt pénzeszközök a 
tanulói létszám mértékének megfelelı arányban illetnek meg.   

 
16. A Társulás tagjai a Társulás mőködése során felmerülı vitás kérdések rendezésére a 
Mátészalkai Városi Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki. 
 
17. A Társulás tagjai tudomásul veszik, hogy jelen megállapodásban nem szabályozott 
kérdésekben az 1997. évi CXXXV. törvény és a vonatkozó jogszabályok rendelkezései az 
irányadóak. 
 
18. Jelen megállapodás a Társulás tagjai képviselıinek aláírásával jön létre. A 
költségvetési szervként mőködı Társulás a megállapodást aláíró önkormányzatok 
közgyőlésének, illetve képviselı-testületeinek a Társulás alapító okiratát elfogadó, 
minısített többséggel hozott határozatával jön létre. A Társulás tagjai közgyőlésének, 
illetve képviselı-testületeinek határozatai a jelen megállapodás elválaszthatatlan részét 
képezik. 
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19. A Társulás tagjai kijelentik, hogy a megállapodásban foglaltakat önkéntes és szabad 
elhatározásukból, egyenjogúságuk tiszteletben tartásával a kölcsönös elınyök és az 
arányos teherviselés alapján rögzítették. 

 
 

Kelt: Mátészalka, 2007.  
 
  .......................................................   ........................................................  
 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei  Mátészalka Város Önkormányzatának 

 Önkormányzat  Képviselı-testülete 
 
 
 
 

  .......................................................   ........................................................  
Fehérgyarmat Város Önkormányzatának        Baktalórántháza Város 
 Képviselı-testülete  Önkormányzatának Képviselı-testülete 

 
 

  .......................................................   ........................................................  
Vásárosnamény Város Önkormányzatának        Kisvárda Város 
 Képviselı-testülete  Önkormányzatának épviselı-testülete 

 
 

……………………………………. 
Újfehértó Város Önkormányzatának 

Képviselı-testülete 
 
12. napirendi pont megtárgyalása 
12./ Elıterjesztés a Zajti Ferenc Helytörténeti Győjtemény, Mővelıdési Központ és Könyvtár  
        intézményvezetıi állásának betöltésére beérkezett pályázatok elbírálásáról  
        Száma: 14-289/2007.  
        (írásbeli elıterjesztés alapján) 
        Elıadó: Tóth András polgármester 
 
Tóth András 
A napirendi ponttal kapcsolatban szóbeli kiegészítésem nincs. Az Ügyrendi Bizottság tárgyalta, 
egyhangú igen szavazattal támogatta a határozat-tervezet elfogadását. Kérdés, észrevétel, 
vélemény van-e?  
 
Buczkó Ágnes 
Polgármester úrtól kérdezem, azt írja az elıterjesztésben, hogy várta azt, hogy él-e az 
elıterjesztıi jogával valaki - ezt nem tudtam értelmezni, hogy mire gondol?  
 
Tóth András 
Elıterjesztıként nem akartam más álláspontra helyezkedni, mint korábban. Ráadásul a 
Közigazgatási Hivatal állásfoglalása is alátámasztotta ezt. A bizottságoknak lehetısége lett 
volna elıterjesztéssel élni, senki nem élt ezzel.  
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Buczkó Ágnes 
Mivel szakbizottság nem tárgyalta nem is lehetett volna elıterjeszteni mást. A másik kérdésem 
jegyzı úrhoz szól, én nem jelentettem be érintettségemet, illetve a következı percben a 
szavazás után, kértem, hogy szavazzunk újból. Nem tudom, hogy erre is kért e útmutatást, 
hogy miért nem kaptam lehetıséget erre?  A másik, talán érdemes lett volna harmincig 
számolni elıbb, mivel túlléptük a határidıt, a testületi ülés a 31. napon ült össze. Talán még 
egy köszönömöt is megilleti azokat, akik támogatták, hogy vegyük le napirendrıl. Úgy 
gondolom, hogy további jogszabálysértést követtünk volna el, ha bármilyen döntést hoztunk 
volna, mivel túlléptünk a 30 napon.  
 
Dr. Mátyás B. Szabolcs 
Az elsı kérdés, hogy miért nem kapott szót, nem én vezettem az ülést, errıl nem tudok 
dönteni. A másik, én nem várnék arra köszönetet azoknak, akik megszavazták a napirendi 
pontról való levételt, mert ezzel egy olyan bizonytalan helyzetet állítottak fel, amellyel 
határozatlan idıre elnapolták a döntés meghozatalát. Abban a kérdésben, amit az elıterjesztés 
határozat-tervezete tartalmazott, abban a Közigazgatási Hivatal válasza az elıterjesztınek adott 
igazat, azaz a pályázókat el kell utasítani, mert a kiírásban foglaltaknak nem feleltek meg. Ez a 
vita a bizottsági üléseken is hosszú ideig tartott. Ott az egyik pályázó fölvetette az én szakmai 
indokom ésszerőségét, igazából ez volt az egyetlen ok, amiért kértem az állásfoglalását a 
Közigazgatási Hivatalnak. Visszalátom igazolni azokat az indokokat, amit az a bizonyos 
személy a szememre rótt és megkérdıjelezte a szakmai indokát a válaszomnak.  
 
Tóth András 
A szakbizottság tárgyalta, hiszen ugyanazt az elıterjesztést hoztam, amit két hónappal ezelıtt 
tárgyalta a képviselı-testület. Formailag van csak különbség. Ez egy jogi helyzet, és azért 
kezdeményeztem, hogy az Ügyrendi Bizottság tárgyalta. Ismételten felhívom a figyelmet arra, 
hogy az elıterjesztést bármelyik bizottság felveheti a napirendjei közé. Mivel jogi helyzetrıl 
van szó, pusztán csak ezért nem tárgyalta, csak az Ügyrendi Bizottság.  
 
Buczkó Ágnes 
Egyetértek jegyzı úrral, hogy valóban nem ildomos ez a helyzet.  
 
Tóth András 
Képviselı asszony! 
 
A Közigazgatási Hivatal a bekért jegyzıkönyvek alapján alakította ki az álláspontját. Ha nincs 
egyéb, a napirendi pont vitáját lezárom. Ki az, aki elfogadja a határozati javaslatot? 
 
A képviselı-testület a határozat-tervezetet 15 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, 1 
tartózkodással elfogadta és az alábbi határozatot hozta:  
 

ÚJFEHÉRTÓ  VÁROS  KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 
 

249/2007. (XII. 20.) számú  
 

h a t á r o z a t a 
 

A Zajti Ferenc Helytörténeti Győjtemény, Mővelıdési Központ és Könyvtár 
intézményvezetıi állásának betöltésére beérkezett pályázatok elbírálásáról 
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A KÉPVISEL İ-TESTÜLET 
 
1./ a Zajti Ferenc Helytörténeti Győjtemény, Mővelıdési Központ és Könyvtár 
intézményvezetıi állásának betöltésére beérkezett pályázatokat – mivel a pályázati 
feltételeknek nem felelnek meg – érvénytelenné nyilvánítja és megállapítja, hogy az 
intézményvezetıi állás betöltésére kiírt pályázati eljárás eredménytelen.  
 
2./ felkéri a jegyzıt, hogy a pályázókat a pályázatok érvénytelenné nyilvánításáról értesítse.  
 
 

 
   Határid ı: azonnal 
   Felelıs: polgármester 
 
13. napirendi pont megtárgyalása 
13./ Elıterjesztés a helyi önszervezıdı közösségek kérelmérıl 
        Száma: 14-294/2007.  
       (írásbeli elıterjesztés alapján) 
        Elıadó: Tóth András polgármester 
 
Tóth András 
Az elıterjesztéshez szóbeli kiegészítésem nincs. A Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága és a 
Pénzügyi Bizottság mind a két esetben támogatta. Kérdés, észrevétel, vélemény van-e? Ki az, 
aki elfogadja a határozat-tervezeteket, a mozgáskorlátozottak és a Újfehértó Óvodásaiért 
Alapítvány kérelmére vonatkozóan?  
 
A képviselı-testület a határozat-tervezeteket 17 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül egyhangúlag elfogadta és az alábbi határozatokat hozta: 
 

ÚJFEHÉRTÓ  VÁROS  KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 
 

250/2007. (XII. 20.) számú  
 

h a t á r o z a t a 
 

a Mozgáskorlátozottak Megyei Egyesülete Újfehértói Szervezetének kérelmérıl  
 
A KÉPVISEL İ-TESTÜLET  
 
a helyi önszervezıdı közösségek pénzügyi támogatásának rendjérıl szóló 23/2006. (XI. 27.) 
VKT rendelet 11. §-a alapján a Mozgáskorlátozottak Megyei Egyesülete Újfehértói Szervezete 
kérelmének helyt ad és a 120/2007. (V. 24.) számú határozatával az Egyesület részére 
megállapított 50.000.-Ft összegő támogatás - a határozattól- eltérı célra történı felhasználását 
az alábbiak szerint engedélyei:  
 

Támogatandó esemény  
 

Elszámolható költség 

Magányosok Szilvesztere 
 

Élelmiszer, dekoráció 
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   Határid ı: azonnal 
   Felelıs: polgármester 

 
ÚJFEHÉRTÓ  VÁROS  KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 

 
251/2007. (XII. 20.) számú  

 
h a t á r o z a t a 

 
az Újfehértó Óvodásaiért Alapítvány kérelmérıl  

 
 
A KÉPVISEL İ-TESTÜLET  
 
a helyi önszervezıdı közösségek pénzügyi támogatásának rendjérıl szóló 23/2006. (XI. 27.) 
VKT rendelet 11. §-a alapján az Újfehértó Óvodásaiért Alapítvány kérelmének helyt ad és a 
120/2007. (V. 24.) számú határozatával az Alapítvány részére megállapított 100.000.-Ft 
összegő támogatásból 50.000.-Ft  a 120/2007. (V. 24.) számú határozattól eltérı  célra történı 
felhasználását az alábbiak szerint engedélyei:  
 

Támogatandó esemény  
 

Elszámolható költség 

Közlekedési park és eszközök fejlesztése 
 

Kerékpártároló, kerékpár, roller 

 
 

   Határid ı: azonnal 
   Felelıs: polgármester 
 
14. napirendi pont megtárgyalása 
14./ Elıterjesztés a helyi önszervezıdı közösségek támogatására benyújtott önerıs pályázatok  
       elbírálására 
       Száma: 14-293/2007.  
       (írásbeli elıterjesztés alapján) 
       Elıadó: Tóth András polgármester 
 
Tóth András 
Korábban tájékoztattam a testületet, hogy elızetesen kiadtam a támogatási nyilatkozatokat a 
szakbizottság javaslata alapján. Javasolom, hogy támogassuk az önerı kiváltására a három 
szervezetet. Kérdés, észrevétel, vélemény van-e? 
 
Az érintettek bejelentik az érintettségüket.  
 
Ricska Zsolt 
Milyen összegre pályáztak, mennyi volt az önerı?  
 
Tóth András 
A pályázatban megjelölt sajáterıt veszi alapul, és ennek bizonyos %-át adja maximálva van az 
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összeg benne, így határozza meg.   
 
Györkiné Csapó Gabriella 
A Jövınk Újfehértóért Egyesület 550.000-Ft-ra pályázott és 100.000.-Ft-ot nyert, a Családjaink 
Újfehértón Egyesület 1.360.000-Ft-ra pályázott és 150.000.- Ft-ot nyert.  
 
Tóth András 
A Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága, valamint a Pénzügyi Bizottság egyhangúlag támogatta. 
Ki az, aki a határozat-tervezetet elfogadja?  
 
A képviselı-testület a határozat-tervezetet 17 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül egyhangúlag elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 

ÚJFEHÉRTÓ  VÁROS  KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 
 

252/2007. (XII. 20.) számú  
 

h a t á r o z a t a 
 

a helyi önszervezıdı közösség pénzügyi támogatására benyújtott önerıs  
pályázatok elbírálására 

 
 
A KÉPVISEL İ-TESTÜLET 
 
1. A Jövınk Újfehértón” Ifjúsági Egyesület, Városi Sport és Szabadidı Egyesület, valamint a  
Családjaink Jövıjéért Újfehértón Egyesület pályázatát az Önerı Alap terhére támogatásban 
részesíti az alábbiak szerint: 

Támogatott szervezet Támogatás összege 
Támogatandó események, 

elszámolható költségek 

„Jövınk Újfehértón” Ifjúsági 
Egyesület  

 50.000.- Ft 
Kiadványok elıállítása, terjesztése, 
rendezvények lebonyolításához 
szükséges bérleti díj 

Városi Sport és Szabadidı 
Egyesület 

200.000.-Ft 
Utazási költség, autóbusz költség, 
egyesület könyvelési, 
adminisztrációs költségei 

Családjaink Jövıjéért 
Újfehértón Egyesület 

150.000.-Ft 

Programok népszerősítéséhez 
szükséges kiadványok, 
propagandák, autóbusz, utazási 
költségek, nyomtatvány, 
irodaszerek 

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

Határidı: folyamatos 
Felelıs: polgármester 
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15. napirendi pont megtárgyalása 
15./ Elıterjesztés az önkormányzati tulajdonú ingatlan tulajdonjogának megszerzésére tett  
       ajánlatról   
      Száma: 14-297/2007.  
       (írásbeli elıterjesztés alapján) 
       Elıadó: Tóth András polgármester 
 
Tóth András 
A kérelemben nem javasolt árat a kérelmezı, de személyes egyeztetést követıen 8.000. Ft-
+ÁFA-ban egyeztünk meg. Korábban a testület használati jogot állapított meg a 
kérelmezıknek. Az utóbbi idıben a tulajdonviszonyok rendezése felé mozdultunk el. Ezért 
inkább az értékesítést javasolom. A Pénzügyi Bizottság tárgyalta és a szükséges két határozat-
tervezete elfogadásra javasolta. Kérdés, észrevétel, vélemény van-e? 
 
Buczkó Ágnes 
Kár, hogy nem a városé ez a terület. Reméljük, hogy ebbıl olyan kerekedik ki, ami illik a 
városközpont képéhez.   
 
Tóth András 
Az elsı határozat-tervezet az ingatlan átminısítésére vonatkozik. Ki az, aki elfogadja a 
határozat-tervezetet ezzel kapcsolatban?  
 
A képviselı-testület a határozat-tervezetet 14 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 
tartózkodással,  2 nem szavazóval elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

 
ÚJFEHÉRTÓ  VÁROS  KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 

 
253/2007. (XII. 20.) számú  

 
h a t á r o z a t a 

 
az Újfehértó 3. helyrajzi szám alatt nyilvántartott ingatlan ingatlanrészének 

átminısítésérıl 
 

A KÉPVISEL İ-TESTÜLET 
 

1. hozzájárul az Újfehértó Belterület 3. hrsz-ú, 3138 m2 területő a valóságban Újfehértó, 
Fı tér 3. szám alatti ingatlanból a mellékelt helyszínrajz szerinti kb. 200 m2, jelenleg 
kivett kultúrház mővelési ágú ingatlanként nyilvántartott korlátozottan forgalomképes 
törzsvagyon forgalomképes vagyontárggyá történı átminısítéséhez. 

 
2. felkéri a jegyzıt, hogy az 1. pontban érintett vagyon átcsoportosítását vezesse át  a 

vagyonrendelet függelékében. 
 

Határidı: folyamatos 
Felelıs: polgármester 
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Tóth András 
Ki az, aki az értékesítésre vonatkozó határozat-tervezetet elfogadja?  
 
A képviselı-testület a határozat-tervezetet 17 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül egyhangúlag elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 

ÚJFEHÉRTÓ  VÁROS  KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 
 

254/2007. (XII. 20.) számú  
 

h a t á r o z a t a 
 

 
Önkormányzati tulajdonú ingatlanrész  tulajdonjogának megszerzésére tett ajánlatról 

 
 

A KÉPVISEL İ-TESTÜLET 
 

1. az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal kapcsolatos tulajdonosi jogok 
gyakorlásáról szóló 2/2007.(I. 26.) számú rendelet 3 §.(5) bekezdése alapján értékesíti 
a tulajdonát képezı újfehértói belterületi 3 hrsz-ú, kultúrház mővelési ágú, 3138 m2 
területő, a valóságban 4244. Újfehértó Fı tér 3. szám alatti ingatlanból - a mellékelt 
helyszínrajzon megjelölt – kb. 200 m2 területet az Egyetértés COOP ZRT ( székhely: 
4087. Hajdúdorog, Nánási u. 14.)  részére 8.000-Ft+ÁFA/m2 vételárért. A 
telekmegosztással járó költségek a vevıt terhelik. 

 
2. felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerzıdés aláírására. 

 
 

Határidı: folyamatos 
Felelıs: polgármester 

 
16. napirendi pont megtárgyalása 
16./ Elıterjesztés Újfehértó Város Képviselı-testületének 2008. évi Munkatervérıl   
       Száma: 14-298/2007.  
      (írásbeli elıterjesztés alapján) 
       Elıadó: Tóth András polgármester 
 
Tóth András  
A Pénzügyi Bizottság javaslata alapján indítványozom felvenni a januári ülésre, a 
gyermekvédelmi rendelet felülvizsgálatát abból a célból, amit az étkezési díjaknál már 
kifejtettük. Az elıterjesztı a jegyzı, elıkészítı a Titkárság, és a véleményezı a Társadalmi 
Kapcsolatok Bizottsága. Buczkó Ágnes részérıl érkezett három észrevétel. Ahogyan leírtam, 
nagyon konkrét dologról volt szó, ezek véleményezését, vagy minısítését, vagy ebben való 
döntést, a januári testületi ülésen meg tudjuk oldani. Van egy rendeletünk, ami önkormányzati 
jelképek használatáról szól, indokoltnak tartom ennek felülvizsgálatát, illetve a kibıvítését. 
Úgy gondolom, hogy Buczkó Ágnes képviselı asszony javaslatait ide be tudjuk hozni. Kérdés, 
észrevétel, vélemény van-e?  
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Buczkó Ágnes 
Szép a Fı terünk, szép a világítás, azon gondolkodtam, hogy jövıre esetleg egy betlehemet is 
be lehetne tenni, ehhez nem kell testületi döntés. A másik a Fı tér átrendezés alatt áll és az I. 
világháborús emlékmő szintén felújításra kerül és ennek a közelében, valahol egy tárgyi 
formában is utalnánk az 1920. június 4-én történt eseményre. Remélem, hogy ez is pozitív 
bírálatra talál, ha bekerül.  
 
Tóth András 
A legutóbbira nem adtam biztatást, de bekerülhet eldöntendı kérdésként. Ki az, aki elfogadja a 
bıvített munkatervet? 
 
A képviselı-testület a 2008. évi Munkatervet  a polgármester úr által ismertetett kiegészítéssel 
együtt 17 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag elfogadta és az 
alábbi határozatot hozta: 
 

ÚJFEHÉRTÓ  VÁROS  KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 
 

255/2007. (XII. 20.) számú  
 

h a t á r o z a t a 
 

Újfehértó Város Képviselı-testületének 2008. évi Munkatervérıl  
 
A KÉPVISEL İ-TESTÜLET  a 2008. évi Munkatervét a melléklet szerint elfogadja. 
 

Határid ı: folyamatos  
            Felelıs: polgármester 

 
Melléklet a 255/2007.(XII. 20.) számú határozathoz 

 
A KÉPVISEL İ-TESTÜLET 2008. ÉVI MUNKATERVE 

 
I. 

Általános Szabályok: 
1. Testületi ülés helye: Tanácskozó terem 4244. Újfehértó, Bartók Béla utca 7.  
2. Testületi ülés kezdési idıpontja: 16.00 óra 
3.   A testületi ülés anyagának átadása: a mellékletben megjelölt idıpontban, a 
Polgármesteri Hivatalban  
4.   A testületi ülésre meghívandók: SZMSZ szerint 
5. Az elıterjesztések törvényességi ellenırzése: a jegyzı feladata 
 

II. 
Az ülés idıpontja: 2008. január 31.  
 
1./ Elıterjesztés az önkormányzati jelképek használatáról szóló 12/2003. (III. 26.) VKT. 
számú rendelet felülvizsgálatára 
Elıterjesztı:   polgármester 
Elıkészítı:   Jegyzıi Titkárság 
Véleményezı:  Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága 
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2./ Elıterjesztés az óvodai elıjegyzés és az általános iskolai beíratás idıpontjának 
meghatározására    
Elıterjesztı:  Juhász Istvánné alpolgármester 
Elıkészítı:  Jegyzıi Titkárság 
Véleményezı:  Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága 
 
3./ Elıterjesztés a 2008/2009. tanévben induló óvodai csoportok, elsı osztályok és 
középiskolai kezdı évfolyamok számának meghatározására  
Elıterjesztı:   Juhász Istvánné alpolgármester 
Elıkészítı:   Jegyzıi Titkárság 
Véleményezı:  Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága 
 
4./ Beszámoló az Újfehértó Városüzemeltetési KHT  2007. évi tevékenységérıl 
Elıterjesztı:  Kovács Sándor alpolgármester 
Elıkészítı:  Jegyzıi Titkárság 
Véleményezı:  Pénzügyi Bizottság 
 
5./ Elıterjesztés az Újfehértó Városüzemeltetési KHT 2008. évi árbevételi, költségvetési,  
valamint pénzforgalmi tervének jóváhagyására  
Elıterjesztı:   polgármester 
Elıkészítı:   Pénzügyi és Gazdasági Osztály 
Véleményezı:  Pénzügyi Bizottság 
 
6./ Beszámoló a Dél-Nyírségi Vendéglátóipari  KFT  2007. évi tevékenységérıl 
Elıterjesztı:  Kovács Sándor alpolgármester 
Elıkészítı:  Jegyzıi Titkárság 
Véleményezı:  Pénzügyi Bizottság 
 
7./ Elıterjesztés a Dél-Nyírségi Vendéglátóipari KFT 2008. évi árbevételi, költségvetési,  
valamint pénzforgalmi tervének jóváhagyására  
Elıterjesztı:   polgármester 
Elıkészítı:   Pénzügyi és Gazdasági Osztály 
Véleményezı:  Pénzügyi Bizottság 
 
8./ Elıterjesztés a 2008. évre tervezett kulturális programokról 
Elıterjesztı:   Juhász Istvánné alpolgármester 
Elıkészítı:   Jegyzıi Titkárság 
Véleményezı:  Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága 
 
9./ Elıterjesztés a  Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Újfehértói 
Szociális Szolgáltató Központ magasabb vezetıi állására  kiírt pályázat elbírálásáról 
Elıterjesztı:   polgármester 
Elıkészítı:   Jegyzıi Titkárság 
Véleményezı:  Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága 

 
10./ Elıterjesztés a Zajti Ferenc Helytörténeti Győjtemény, Mővelıdési Központ és Könyvtár 
intézményvezetıi  állásának betöltésére pályázat kiírásáról 
Elıterjesztı:   polgármester 
Elıkészítı:   Jegyzıi Titkárság 
Véleményezı:  Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága 



 40

 
11./ Elıterjesztés a gyermekvédelem helyi rendszerérıl szóló 4/2007. (I. 26.) rendelet 
felülvizsgálatára 
Elıterjesztı:   jegyzı 
Elıkészítı:   Jegyzıi Titkárság 
Véleményezı:  Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága 
 
12./ Beszámoló az önkormányzat tulajdonában lévı lakások és helyiségek állapotáról 
Elıterjesztı:  jegyzı 
Elıkészítı:  Pénzügyi és Gazdasági Osztály 
Véleményezık: Pénzügyi Bizottság 
 
Az ülés idıpontja:  2008. február 28.  
 
1./ Elıterjesztés a 2008. évi költségvetés, valamint a költségvetési vitelének szabályairól 
szóló rendelet megalkotására 
Elıterjesztı:  polgármester 
Elıkészítı:   jegyzı, Pénzügyi és Gazdasági Osztály 
Véleményezı:  minden bizottság 
 
2./ Beszámoló a civil szervezetek részére 2007.-ben nyújtott pénzügyi támogatások 
felhasználásáról 
Elıterjesztı:  Juhász Istvánné alpolgármester 
Elıkészítı:  Jegyzıi Titkárság 
Véleményezı:  Pénzügyi Bizottság 
 
3./ Beszámoló a Civilház elmúlt évi mőködésérıl 
Elıterjesztı:   Juhász Istvánné alpolgármester 
Elıkészítı:   Jegyzıi Titkárság 
Véleményezı:  Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága 
4./ Elıterjesztés önkormányzati intézkedési terv elfogadására 
Elıterjesztı:   Juhász Istvánné alpolgármester 
Elıkészítı:   Jegyzıi Titkárság 
Véleményezı:  Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága 
 
Az ülés idıpontja:  2008. március 27. 
 
1./ Elıterjesztés a helyi közbiztonság érdekében végzett tevékenységrıl, valamint a 
további feladatokról a közbiztonsági koncepció alapján 
Elıterjesztı:   Puskás László alpolgármester 
Elıkészítı:   Jegyzıi Titkárság 
Véleményezı:  Ügyrendi Bizottság 
 
2./ Beszámoló a Polgárırség 2007. évi tevékenységérıl 
Elıterjesztı:  Puskás László alpolgármester 
Elıkészítı:  Jegyzıi Titkárság 
Véleményezı:  Ügyrendi Bizottság 
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3./ Tájékoztató az éves összesített közbeszerzési tervrıl 
Elıterjesztı:  polgármester 
Elıkészítı:  Polgármesteri Kabinet 
Véleményezı:  Pénzügyi Bizottság 
 
4./ Beszámoló  az Újfehértó Vasvári Pál u. 1. szám alatti társasház mőködésérıl, az 
alapítói jogok gyakorlásáról különös tekintettel a Szervezeti és Mőködési Szabályzatra 
és Alapító Okiratra 
Elıterjesztı:  polgármester 
Elıkészítı:  Jegyzıi Titkárság 
Véleményezı:  Pénzügyi Bizottság, Ügyrendi Bizottság 
 
Az ülés idıpontja:  2008. április 24. 
 
1./ Beszámoló a 2007. évi költségvetésrıl és a költségvetés vitelének szabályairól szóló  
rendelet végrehajtásáról 
Elıterjesztı:   polgármester 
Elıkészítı:   Pénzügyi és Gazdasági Osztály 
Véleményezı:  minden bizottság 
 
2./ Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok ellátásáról 
Elıterjesztı:   jegyzı 
Elıkészítı:   Városi Szociális- és Gyámhivatal 
Véleményezı:  Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága 
 
3./ Elıterjesztés a helyi adók beszedésének idıarányos teljesítésérıl 
Elıterjesztı:   jegyzı 
Elıkészítı:   Pénzügyi és Gazdasági Osztály 
Véleményezı:  Pénzügyi Bizottság 
 
 
4./ Elıterjesztés az alapfokú mővészetoktatással kapcsolatos döntésekrıl 
Elıterjesztı:   polgármester 
Elıkészítı:   Jegyzıi Titkárság 
Véleményezı:  Ügyrendi Bizottság, Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága 
 
Az ülés idıpontja:  2008. május 29. 
 
1./ Elıterjesztés a települési szilárd- és folyékony hulladék győjtése, szállítása, és a 
kijelölt  ártalmatlanító helyen való lerakása díjának megállapításáról szóló helyi  
rendelet felülvizsgálatára 
Elıterjesztı:   polgármester 
Elıkészítı:   Jegyzıi Titkárság 
Véleményezı:  Pénzügyi Bizottság, Ügyrendi Bizottság 
 
2./ Beszámoló a város gazdasági társaságokban lévı érdekeltségeirıl 
Elıterjesztı:   polgármester 
Elıkészítı:   Pénzügyi és Gazdasági Osztály 
Véleményezı:  Pénzügyi Bizottság 
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3./ Elıterjesztés az Újfehértó Városüzemeltetési KHT 2007. évi gazdálkodásáról. 

a.) Döntés a KHT 2007. évi beszámolójáról, ezen belül a mérleg, eredmény    
kimutatásról 
b.) Döntés a KHT éves beszámolójához csatolt könyvvizsgálói jelentésrıl 
c.) Döntés a Felügyelı Bizottság jelentésének elfogadásáról 
d.) Döntés a KHT 2007. évi adózott eredményének felhasználásáról 
e.) Döntés a KHT közhasznúsági jelentésének elfogadásáról 

Elıterjesztı:   polgármester 
Elıkészítı:  Pénzügyi és Gazdasági Osztály 
Véleményezı:  Pénzügyi Bizottság 
 
4./ Elıterjesztés a Dél-Nyírségi Vendéglátóipari KFT 2007. évi gazdálkodásáról. 

a.) Döntés a KFT 2007. évi beszámolójáról, ezen belül a mérleg, eredmény    
kimutatásról 
b.) Döntés a KFT 2007. évi adózott eredményének felhasználásáról 

Elıterjesztı:   polgármester 
Elıkészítı:  Pénzügyi és Gazdasági Osztály 
Véleményezı:  Pénzügyi Bizottság 
 
5./ Elıterjesztés a helyi önszervezıdı közösségek 2008. évi pénzügyi támogatásra 
benyújtott pályázatok elbírálására 
Elıterjesztı:  Juhász Istvánné alpolgármester 
Elıkészítı:  Jegyzıi Titkárság 
Véleményezı:  minden bizottság 
 
Közmeghallgatás: 2008. május 29. 
1./ Tájékoztató a város vagyonáról és annak mőködtetésérıl 
Elıterjesztı:   polgármester 
Elıkészítı:   Pénzügyi és Gazdasági Osztály 
2./ Lakossági közérdekő bejelentések, javaslatok, kérdések 
Az ülés idıpontja:  2008. június 26. 
 
1./ Tájékoztató a benyújtott pályázatokról 
Elıterjesztı:  polgármester 
Elıkészítı:  Jegyzıi Titkárság 
Véleményezı:  Pénzügyi Bizottság 
2./ Beszámoló az önkormányzati havi újság megjelentetésrıl, szerkesztésérıl 
Elıterjesztı:   jegyzı 
Elıkészítı:   Jegyzıi Titkárság 
Véleményezı:  Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága 
 
Az ülés idıpontja:  2008. július 31. 
 
1./ Tájékoztató az önkormányzat foglalkoztatást elısegítı, munkahelyteremtı 
intézkedéseirıl 
Elıterjesztı:   Puskás László alpolgármester 
Elıkészítı:   Jegyzıi Titkárság 
Véleményezı:  Pénzügyi Bizottság  
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2./ Beszámoló a 2007/2008. tanév szakmai munkájának értékelésérıl, a 
vizsgaeredményekrıl 
Elıterjesztı:   jegyzı 
Elıkészítı:   Jegyzıi Titkárság 
Véleményezı:  Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága 
 
Az ülés idıpontja:  2008. augusztus 28. 
 
1./ Elıterjesztés Újfehértó Város Önkormányzata 2008. évi költségvetése és a 
költségvetés  vitelének szabályairól szóló rendelet I. félévi végrehajtásáról 
Elıterjesztı:   polgármester 
Elıkészítı:   Pénzügyi és Gazdasági Osztály 
Véleményezı:  minden bizottság 
 
2./ Beszámoló a 2008/2009. évi tanévindítás feltételeirıl 
Elıterjesztı:   Juhász Istvánné alpolgármester 
Elıkészítı:   Jegyzıi Titkárság 
Véleményezı:  Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága  
 
Az ülés idıpontja:  2008. szeptember 25. 
 
 1./ Elıterjesztés a Bursa Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 
2009.  évi fordulójához való csatlakozásról és a pályázat kiírásáról 
Elıterjesztı:   Juhász Istvánné alpolgármester 
Elıkészítı:   Jegyzıi Titkárság 
Véleményezı:  Pénzügyi Bizottság, Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága 
 
2./ Tájékoztató az Újfehértón mőködı ( bejegyzett ) civil szervezetek és a helyi 
önkormányzat  viszonyáról 
Elıterjesztı:   Juhász Istvánné alpolgármester 
Elıkészítı:   Jegyzıi Titkárság 
Véleményezı:  Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága 
 
3./ Tájékoztató az önkormányzat gazdálkodásának elsı félévi helyzetérıl 
Elıterjesztı:   polgármester 
Elıkészítı:   Pénzügyi és Gazdasági Osztály 
Véleményezı:  Pénzügyi Bizottság 
 
Az ülés idıpontja:  2008. október 30 
 
1./ Elıterjesztés az önkormányzat 2009. évi belsı ellenırzési tervének jóváhagyásáról 
Elıterjesztı:  polgármester 
Elıkészítı:  Jegyzıi Titkárság 
Véleményezı:  Pénzügyi Bizottság 
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2./ Elıterjesztés önkormányzati tulajdonban lévı mezıgazdasági földingatlanok bérleti 
díjáról  
Elıterjesztı:   polgármester 
Elıkészítı:   Pénzügyi és Gazdasági Osztály 
Véleményezı:  Pénzügyi Bizottság 
 
Az ülés idıpontja:  2008. november 27. 
 
1./ Elıterjesztés a 2008. évi költségvetési rendelet I.-III. negyedévi végrehajtásáról 
Elıterjesztı:   polgármester 
Elıkészítı:   Pénzügyi és Gazdasági Osztály 
Véleményezı:  minden bizottság 
 
2./ Elıterjesztés az önkormányzat 2009. évi költségvetési koncepciójára 
Elıterjesztı:   polgármester 
Elıkészítı:   Pénzügyi és Gazdasági Osztály 
Véleményezı:  minden bizottság 
 
3./ Elıterjesztés  a közüzemi vízmőbıl szolgáltatott ivóvízért, illetıleg a közüzemi 

csatornamő  használatáért fizetendı legmagasabb hatósági díjak megállapításáról, a 
díjalkalmazás feltételeirıl és a közmőves ivóvíz ellátás szennyvízelvezetés helyi 
szabályairól szóló rendelet felülvizsgálatára  

Elıterjesztı:  polgármester 
Elıkészítı:  Pénzügyi és Gazdasági Osztály 
Véleményezı:  Pénzügyi Bizottság, Ügyrendi Bizottság 
 
4./ Elıterjesztés  a menetrendszerinti helyi autóbusz közlekedési díjának, valamint 

alkalmazási feltételeinek megállapításáról szóló rendelet  felülvizsgálatára  
Elıterjesztı:  polgármester 
Elıkészítı:  Pénzügyi és Gazdasági Osztály 
Véleményezı:  Pénzügyi Bizottság, Ügyrendi Bizottság 
 
5./ Elıterjesztés az intézményi térítési díjak megállapításáról szóló helyi rendelet 
felülvizsgálatára 
Elıterjesztı:  polgármester 
Elıkészítı:   Pénzügyi és Gazdasági Osztály 
Véleményezı:  Pénzügyi Bizottság, Ügyrendi Bizottság 
 
6./ Elıterjesztés a köztemetıkr ıl és a temetkezés rendjérıl szóló módosított 30/2004. 
(XII.10.) VKT rendelet felülvizsgálatára 
Elıterjesztı:  polgármester 
Elıkészítı:  Jegyzıi Titkárság 
Véleményezı:  Pénzügyi Bizottság, Ügyrendi Bizottság 
 
7./ Elıterjesztés önkormányzati tulajdonban lévı lakások bérleti díjainak 
megállapításáról szóló 10/2005. (V.25.) VKT rendelet felülvizsgálatára 
Elıterjesztı:  polgármester 
Elıkészítı:  Jegyzıi Titkárság 
Véleményezı:  Pénzügyi Bizottság, Ügyrendi Bizottság 
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8./ Elıterjesztés a vásárokról, piacokról szóló módosított 35/2003. (XII.30.) VKT  
rendelet felülvizsgálatára 
Elıterjesztı:  polgármester 
Elıkészítı:  Jegyzıi Titkárság 
Véleményezı:  Pénzügyi Bizottság, Ügyrendi Bizottság 
 
9./ Elıterjesztés a közterületek használatáról szóló 3/ 2005 (II.10.) VKT rendelet  
felülvizsgálatára 
Elıterjesztı:  polgármester 
Elıkészítı:  Jegyzıi Titkárság 
Véleményezı:  Pénzügyi Bizottság, Ügyrendi Bizottság 
 
10./ Elıterjesztés a köztisztviselık teljesítményértékelésének alapját képezı kiemelt 
célokról 
Elıterjesztı:   jegyzı 
Elıkészítı:   Jegyzıi Titkárság 
Véleményezı:  Ügyrendi Bizottság 
 
11./ Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2008. évi munkájáról  
Elıterjesztı:  jegyzı 
Elıkészítı:  Jegyzıi Titkárság 
Véleményezı:  Ügyrendi Bizottság  
 
KÖZMEGHALLGATÁS:  2008. NOVEMBER  27. 
 
1./ Tájékoztató Újfehértó Város önkormányzati társulásokban való részvételérıl és az 
ott képviselt álláspontról 
 
2./ Lakossági közérdekő bejelentések, javaslatok, kérdések 
 
Az ülés idıpontja:  2008. december 18. 
 
1./ Elıterjesztés a 2009. évi gazdálkodás átmeneti szabályozásáról szóló helyi rendelet 
megalkotására 
Elıterjesztı:  polgármester 
Elıkészítı:  Pénzügyi és Gazdasági Osztály 
Véleményezı:  minden bizottság  
 
2./ Elıterjesztés Újfehértó Város Képviselı-testületének 2009. évi Munkatervének 
jóváhagyására 
Elıterjesztı:   polgármester 
Elıkészítı:   Jegyzıi Titkárság 
Véleményezı:  minden bizottság 
 
3./ Elıterjesztés szociális ellátások térítési díjairól 
Elıterjesztı:   polgármester 
Elıkészítı:   Jegyzıi Titkárság 
Véleményezı:  Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága 
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4./ Beszámoló a Zajti Ferenc Kulturális Központ 2008. évi tevékenységérıl  
Elıterjesztı:   Juhász Istvánné alpolgármester 
Elıkészítı:    Jegyzıi Titkárság 
Véleményezı:  Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága  
 
5./ Elıterjesztés a Zajti Ferenc Kulturális Központ 2009. évi munkatervének 
elfogadására 
Elıterjesztı:   Juhász Istvánné alpolgármester 
Elıkészítı:    Jegyzıi Titkárság 
Véleményezı:  Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága  
 
6./ Elıterjesztés Újfehértó Város egészségügyi alapellátásának tapasztalatairól 
Elıterjesztı:   Puskás László alpolgármester 
Elıkészítı:   Jegyzıi Titkárság 
Véleményezı:  Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága 
 
7./ Elıterjesztés Újfehértó Város verseny- és tömegsportjának helyzetérıl 
Elıterjesztı:   Juhász Istvánné alpolgármester 
Elıkészítı:   Jegyzıi Titkárság 
Véleményezı:  Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága  
 
8./ Beszámoló a Köztestületi Tőzoltóság 2008. évi munkájáról 
Elıterjesztı:   Puskás László alpolgármester 
Elıkészítı:   Jegyzıi Titkárság 
Véleményezı:  Ügyrendi Bizottság 
 
9./ Beszámoló a bizottságok 2008. évben végzett munkájáról 
Elıterjesztı:   Bizottságok Elnökei 
Elıkészítı:   Jegyzıi Titkárság 
 
10. ) Beszámoló az alpolgármesterek 2008. évben végzett munkájáról 
Elıterjesztı:  Alpolgármesterek 
Elıkészítı:  Jegyzıi Titkárság  
 
11./ Beszámoló a Részvét Plusz Kegyelet KFT- vel kötött kegyeleti közszolgáltatási  
szerzıdés végrehajtásának tapasztalatairól 
Elıterjesztı:  Puskás László alpolgármester 
Elıkészítı:  Jegyzıi Titkárság 
Véleményezı:  Pénzügyi Bizottság 
 
12./ Beszámoló az önkormányzat tulajdonában lévı lakások és helyiségek állapotáról 
Elıterjesztı:  jegyzı 
Elıkészítı:  Pénzügyi és Gazdasági Osztály 
Véleményezık: Pénzügyi Bizottság 
 
13./ Beszámoló az önkormányzati havi újság megjelentetésrıl, szerkesztésérıl 
Elıterjesztı:   jegyzı 
Elıkészítı:   Jegyzıi Titkárság 
Véleményezı:  Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága 
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14./ Beszámoló a személyes gondoskodást nyújtó szociális feladatok  2008. évi ellátásáról  
Elıterjesztı:   Puskás László alpolgármester 
Elıkészítı:   Jegyzıi Titkárság 
Véleményezı:  Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága 
 
15./ Tájékoztató a helyi szociális rendelet alkalmazásának tapasztalatairól 
Elıterjesztı:   jegyzı 
Elıkészítı:   Városi Szociális- és Gyámhivatal 
Véleményezı:  Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága 
 
16./ Elıterjesztés Újfehértó SZOSZOK költségvetésének jóváhagyására 
Elıterjesztı:  polgármester 
Elıkészítı:  Pénzügyi és Gazdasági Osztály 
Véleményezı:  Pénzügyi Bizottság  
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Melléklet a  munkatervhez 
 

Újfehértó Város képvisel ıtestület és bizottságai 2008. évi ülésrendje 
 

 

jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. 

 
Képvisel ı-

testület 
 

(csütörtök) 
 

  16:00 óra 

 
 

31 

 
 

28 

 

27 

 
 

24 

 
 

29 

 
 

26 

 
 

31 

 
 

28 

 
 

25 

 
 

30 

 
 

27 

 
 

18 
 

 Társadalmi 
Kapcsolatok 
Bizottsága 

 
(hétfı)  

 
14:00 óra 

 

 
28 25 25 21 26 23 28 25 22 27 24 15 

 
Ügyrendi 
Bizottság 

 
(kedd) 

 
16:00 óra  

 
29 26 25 22 27 24 29 26 23 28 25 16 

 
Pénzügyi 
Bizottság 

 
(szerda)  

 
15:00 óra 

 
30 27 26 23 28 25 30 27 24 29 26 17 

 
 
 

Bizottsági és testületi  
anyagok átadásának 2008. évi id ıpontjai 

 
 

 
 

 
Jan. 

 
Febr. 

 
Márc 

 
Ápr. 

 
Máj. 

 
Jún. 

 
Júl. 

 
Aug. 

 
Szept 

 
Okt. 

 
Nov. 

 
Dec. 

péntek 
08.00.-12.00. 
Polgármesteri 

Hivatalban 
12.00-18.00 
a Könyvtárban 

 
25 

 
22 

 
21 
 

 
18 
 

 
23 
 

 
20 
 

 
25 
 

 
22 
 

 
19 
 

 
22 
 

 
21 
 

 
12 
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17. napirendi pont megtárgyalása 
17./ Beszámoló a Zajti Ferenc Kulturális Központ 2007. évi közmővelıdési tevékenységérıl 
       Száma: 14-287/2007.  
       (írásbeli elıterjesztés alapján) 
        Elıadó: Juhász Istvánné alpolgármester 
 
Tóth András 
Az elıterjesztıhöz kérdés van-e?  
 
Elek László 
Az augusztus 19-ével kapcsolatban a hagyományırzés, csak egyszeri volt? 
 
Tóth András 
Befogadta az intézmény, a hagyományırzés megtörtént az idei évben.   
 
Gyermánné Szabó Katalin 
A bizottsági ülésen is elmondtam, hogy a közönség szervezése a rendezvényekre nem 
egyszerő. Ötleteket javaslatokat tettünk, amit elfogadtak, ezt beépítettek. Sajnálatos, hogy néha 
kevesen vannak a rendezvényeken. El kell mozdulni ez irányba, hogy vagy a meghívottakat 
személyesen kell megszólítani, valamint nagyon fontos a fiatalok megszólítása is.  
 
Juhász Istvánné 
Elek László képviselı-társamat szeretném megnyugtatni, hogy a Társadalmi Kapcsolatok 
Bizottsága elfogadta a Kulturális Központ következı évi munkatervét, és abban szerepel mind 
a két hagyományteremtı esemény.  
 
Tóth András 
Ha nincs egyéb észrevétel a napirendi pont vitáját lezárom.  
 
Szilágyi Antalné szót kért.  
 
Tóth András 
Ki az, aki egyetért azzal, hogy adjunk szót Szilágyi Antalnénak a napirendi pont vitája lezárása 
után. 
 
A képviselı-testület  14 igen szavazattal,  1 ellenszavazattal,  2 tartózkodással elfogadta, hogy 
Szilágyi Antalné a napirendi pont vitája lezárása után szót kapjon. 
 
Szilágyi Antalné 
A Kulturális Központ beszámolójával kapcsolatban szeretném elismerésemet kifejezni.  
 
Tóth András  
Ki az, aki elfogadja a beszámolót? 
 
A képviselı-testület a beszámolót 17 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
egyhangúlag elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
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ÚJFEHÉRTÓ  VÁROS  KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 
 

256/2007. (XII. 20.) számú  
 

h a t á r o z a t a 
 

a Zajti Ferenc Kulturális Központ 2007. évi közmővelıdési tevékenységérıl 
 

 
 
A KÉPVISEL İ-TESTÜLET 
 
a Zajti Ferenc Kulturális Központ 2007. évi közmővelıdési tevékenységérıl szóló beszámolót 
elfogadja.  
 
     Felelıs: Juhász Istvánné alpolgármester 
     Határid ı: azonnal 
 
 
18. napirendi pont megtárgyalása 
18./ Beszámoló Újfehértó Város egészségügyi alapellátásának tapasztalatairól 
       Száma: 14-288/2007.  
       (írásbeli elıterjesztés alapján) 
        Elıadó: Puskás László alpolgármester 
 
Tóth András 
Köszöntöm Dr. Stéfán Katalin doktornıt! 
 
Az elıterjesztı jelezte, hogy szóbeli kiegészítése nincs az elıterjesztéshez. A Társadalmi 
Kapcsolatok Bizottsága elfogadásra javasolja a beszámolót. Kérdés, észrevétel, vélemény van-
e?  
 
Molnárné Mászáros Ágnes  
A fogszabályozás nincs a beszámolóban, ez kihez tartozik? Sok szülı kérdezte.  
 
Dr. Stéfán Katalin 
Engem úgy tájékoztattak, hogy ez folyamatosan mőködik, tudomásom szerint a Horváth Ágnes 
doktornıhöz tartozik a fogászati szakrendelés, az önkormányzatnak nincs beleszólása.  
 
Tóth András 
Nincs kötelezettségünk ebben, ebbıl kiszálltunk akkor, amikor az ingatlan el lett adva.  
 
Molnárné Mészáros Ágnes 
 Sok szülı kényszerhelyzetben van, mert pld. Nyíregyháza nem vállalja körzetileg, a 
magánrendelésben viszont 200-400 eFt, bár itt is 40.000.-Ft.                                                                                                                  
 
Tóth János 
Korábban mőködött a diabeteszes szakrendelés, tudom, hogy kapott a kórháztól óraszámot, sok 
beteg megelégedésére mőködött. Mi a lehetısége, hogy ez mőködjön tovább?  
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Tóth András 
Az 1/a napirend keretében szó volt errıl. A fıorvos úrtól várom a tárgyi feltételek 
meghatározását.  
 
Szilágyi Antalné 
Már korábban is jeleztem, a választókerületemben élık problémáját, ha nincs megoldás rá 
akkor is kötelességem közölni, hogy Bélteki doktor úr a négy órát dolgozza le a vállalkozói 
orvosi körben. Errıl én is meggyızıdtem, a múlthéten is fél négykor jött ki, lehet, hogy valaki 
dolgozott helyette, de az én választó körzetemben azzal szeretnék vizsgáltatni magukat, aki a 
választott háziorvosuk. A másik, hogy a nıgyógyászatnál 15 óráig van a rendelés és nagyon 
sokat kell várni.   
 
Dr. Stéfán Katalin 
A Bélteki doktor úrral kapcsolatban elmondottakkal a problémát jeleztem, illetve Puskás 
alpolgármester úr megbeszélte ezt vele. Engem úgy tájékozatott, hogy be fogja tartani a 
rendelési idıt. Az igazság az, hogy egy orvosnak joga van ahhoz, hogy a rendelési idejét úgy 
irányítja, ahogyan akarja. Az ajtóra ki van írva, hogy a rendelés elsı órájában injekciózás és 
kötözés van. Ha három órakor még nem volt jelen, akkor ezt kalkulálta bele. A nıgyógyászaton 
az a helyzet, hogy ezek osztályos orvosok, akik kijárnak. Ha éppen akkor mőtétre kerül sor, 
akkor csúszik a rendelési idı.    
 
Szilágyi Antalné 
Ha mindegyik körzetben így lenne, akkor megérteném.  
 
Tóth András 
A választópolgárnak meg lehet mondani, hogy ha nincs megelégedve a választott orvosával, 
akkor el lehet kérni a kártyát és máshova lehet vinni. Ha nincs egyéb kérdés, akkor a napirendi 
pont vitáját lezárom. Ki az, aki a beszámolót elfogadja? 
 
A képviselı-testület a határozat-tervezetet 17 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül egyhangúlag elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 

ÚJFEHÉRTÓ  VÁROS  KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 
 

257/2007. (XII. 20.) számú  
 

h a t á r o z a t a 
 

Újfehértó Város egészségügyi alapellátásának tapasztalatairól szóló beszámoló 
elfogadásáról 

 
A KÉPVISEL İ-TESTÜLET 
 
Újfehértó Város egészségügyi alapellátásának tapasztalatairól szóló beszámolót elfogadja. 
 
     Felelıs: Puskás László alpolgármester 
     Határid ı: azonnal 
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19. napirendi pont megtárgyalása 
19./ Beszámoló a családsegítés 2007. évi ellátásáról 
       Száma: 14-281/2007.  
       (írásbeli elıterjesztés alapján) 
        Elıadó: Puskás László alpolgármester 
 
Tóth András 
Kiegészítése az elıterjesztınek?  
 
Puskás László 
Nincs.  
 
Tóth András 
A Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága tárgyalta, egyhangúlag elfogadásra javasolta. Kérdés, 
észrevétel, vélemény van-e? Ki az, aki elfogadja a beszámolót?  
 
A képviselı-testület a beszámolót 17 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
egyhangúlag elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

 
ÚJFEHÉRTÓ  VÁROS  KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 

 
258/2007. (XII. 20.) számú  

 
h a t á r o z a t a 

 
a családsegítés 2007. évi ellátásáról szóló beszámoló elfogadásáról 

 
A KÉPVISEL İ-TESTÜLET 
 
a családsegítés 2007. évi ellátásáról szóló beszámolót elfogadja 
 
     Felelıs: Puskás László alpolgármester 
     Határid ı: azonnal 
 
20. napirendi pont megtárgyalása 
20./ Beszámoló egyes személyes gondoskodást nyújtó szociális feladatok 2007. évi ellátásáról 
       Száma: 14-282/2007.  
       (írásbeli elıterjesztés alapján) 
       Elıadó: Puskás László alpolgármester 
 
Tóth András 
A Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága tárgyalta, egyhangúlag elfogadásra javasolta. Kérdés, 
észrevétel, vélemény van-e? Ki az, aki elfogadja a beszámolót?  
 
A képviselı-testület a beszámolót 17 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
egyhangúlag elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
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ÚJFEHÉRTÓ  VÁROS  KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 
 

259/2007. (XII. 20.) számú  
 

h a t á r o z a t a 
 

egyes személyes gondoskodást nyújtó szociális feladatok 2007. évi ellátásáról szóló 
beszámoló elfogadásáról 

 
 
A KÉPVISEL İ-TESTÜLET 
 
egyes személyes gondoskodást nyújtó szociális feladatok 2007. évi ellátásáról szóló 
beszámolót elfogadja. 
 
     Felelıs: Puskás László alpolgármester 
     Határid ı: azonnal 
 
21. napirendi pont megtárgyalása 
21./ Beszámoló az Újfehértó Önkéntes Tőzoltóság 2007. évi munkájáról 
       Száma: 14-285/2007.  
       (írásbeli elıterjesztés alapján) 
       Elıadó: Puskás László alpolgármester 
 
Tóth András 
Parancsnok úr úgy tudom, hogy prezentációval készült, de most lesz egy koncertünk az ülés 
után, úgyhogy a prezentációt késıbb néznénk meg, ha van rá lehetısége. Az Ügyrendi 
Bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolta. Kérdés, észrevétel, vélemény van-e? Ki az, aki 
elfogadja a beszámolót?  
 
A képviselı-testület a beszámolót 14 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 2 tartózkodással  
elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 

ÚJFEHÉRTÓ  VÁROS  KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 
 

260/2007. (XII. 20.) számú  
 

h a t á r o z a t a 
 

Az Újfehértó Önkéntes Tőzoltóság 2007. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról  
 
A KÉPVISEL İ-TESTÜLET 
 
az Újfehértó Önkéntes Tőzoltóság 2007. évi munkájáról szóló beszámolót elfogadja.   
 

Felelıs: Puskás László alpolgármester 
     Határid ı: azonnal 
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22. napirendi pont megtárgyalása 
22./ Beszámoló a helyi szociális tárgyú rendeletek alkalmazásának tapasztalatairól   
       Száma: 14-292/2007.  
       (írásbeli elıterjesztés alapján) 
       Elıadó: Dr. Mátyás B. Szabolcs jegyzı 
 
Tóth András 
Szóbeli kiegészítése jegyzı úrnak nincs. A Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága tárgyalta, 
elfogadásra javasolta. Kérdés, észrevétel, vélemény van-e? Ki az, aki elfogadja a beszámolót?  
 
A képviselı-testület a beszámolót 17 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
egyhangúlag elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 

ÚJFEHÉRTÓ  VÁROS  KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 
 

261/2007. (XII. 20.) számú  
 

h a t á r o z a t a 
 

A helyi szociális tárgyú rendeletek alkalmazásának tapasztalatairól  
szóló beszámoló elfogadásáról  

 
A KÉPVISEL İ-TESTÜLET 
 
a helyi szociális tárgyú rendeletek alkalmazásának tapasztalatairól szóló beszámolót 
elfogadja.  

Felelıs: jegyzı 
     Határid ı: azonnal 
 
23. napirendi pont megtárgyalása 
23./ Beszámoló a Bizottságok 2007. évben végzett munkájáról   
       Száma: 14-296/2007.  
       (írásbeli elıterjesztés alapján) 
       Elıadó: Tóth András polgármester  
 
Tóth András 
Kiegészítés nincs. Kérdés, vélemény van-e?  Ki az, aki elfogadja a beszámolót? 
 
A képviselı-testület a beszámolót 17 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
egyhangúlag elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 

ÚJFEHÉRTÓ  VÁROS  KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 
 

262/2007. (XII. 20.) számú  
 

h a t á r o z a t a 
 

a Bizottságok 2007. évben végzett munkájáról szóló beszámolók elfogadásáról 
 
A KÉPVISEL İ-TESTÜLET 
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� a Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága 
� az Ügyrendi Bizottság 
� a Pénzügyi Bizottság 

 
2007. évben végzett munkájáról szóló beszámolót elfogadja.  
 

Felelıs: polgármester 
     Határid ı: azonnal 
 
24. napirendi pont megtárgyalása  
24./ Beszámoló Újfehértó Város verseny- és tömegsportjának helyzetérıl    
       Száma: 14-302/2007.  
       (írásbeli elıterjesztés alapján) 
       Elıadó: Juhász Istvánné alpolgármester  
 
Tóth András 
Szóbeli kiegészítése nincs az elıterjesztınek. A Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága tárgyalta, 
elfogadásra javasolta. Kérdés, észrevétel, vélemény van-e? 
 
Molnárné Mészáros Ágnes 
Köszönetemet szeretném kifejezni magam és a kosárlabdázók nevében polgármester úrnak, 
hogy támogatja Újfehértón a sportot, és minden lehetıséget megad, hogy sportolni tudjunk.  
 
Tóth András 
Ki az, aki elfogadja a beszámolót?  
 
A képviselı-testület a beszámolót 17 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
egyhangúlag elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

 
ÚJFEHÉRTÓ  VÁROS  KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 

 
263/2007. (XII. 20.) számú  

 
h a t á r o z a t a 

 
Újfehértó Város verseny- és tömegsportjának helyzetérıl szóló beszámoló elfogadásáról 

 
A KÉPVISEL İ-TESTÜLET 
 
Újfehértó Város verseny- és tömegsportjának helyzetérıl szóló beszámolót elfogadja. 

 
Felelıs: Juhász Istvánné alpolgármester 

     Határid ı: azonnal 
 
25. napirendi pont megtárgyalása 
25./ Beszámoló az alpolgármesterek elmúlt idıszakban végzett munkájáról   
       Száma: 14-304/2007.  
       (írásbeli elıterjesztés alapján) 
       Elıadó: Tóth András polgármester  
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Tóth András 
Szóbeli kiegészítésem nincs, az alpolgármestereknek sincs. Van-e kérdés, észrevétel, 
vélemény? 
 
Tóth András 
Ki az, aki elfogadja a beszámolót?  
 
A képviselı-testület a beszámolót 14 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 2 tartózkodással   
elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

 
ÚJFEHÉRTÓ  VÁROS  KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 

 
264/2007. (XII. 20.) számú  

 
h a t á r o z a t a 

 
Az alpolgármesterek elmúlt idıszakban végzett munkájáról 

 szóló  beszámolók elfogadásáról 
 

 
A KÉPVISEL İ-TESTÜLET 
 

� Juhász Istvánné 
� Kovács Sándor 
� Puskás László  

 
alpolgármester elmúlt idıszakban végzett munkájáról szóló  beszámolót elfogadja. 
 
 

Felelıs: polgármester 
     Határid ı: azonnal 
 
26. napirendi pont megtárgyalása 
26./ Közérdekő bejelentések, kérdések és interpellációk 
 
Tóth András 
A napirend elıtt megfogalmazott két kérdéssel kapcsolatban válaszolnék elıször. A sztrájkkal 
kapcsolatos felvetéssel, igaza van képviselı úrnak, hogy nem csak ezzel kapcsolatban kell 
meggondolni minden képviselınek, hogy miket mond, korábban is meg kellett volna gondolni. 
Nyilván egy szituáció volt, nekem legalább olyan rosszul esik egy-egy szituáció, amikor olyan 
dolgok történnek, - ráadásul nem is dokumentálható dolgok - fars módon, kiferdítve, 
hazugságokat állítva terjesztünk a városban és intézményekben. Az talán még inkorrektebb 
dolog volt, amire képviselı úr hivatkozott, de legalább dokumentálható volt. A másik az RFV-
vel kapcsoltban, tudomásom szerint az RFV és Sárospatak Önkormányzata közös céget hozott 
létre. Úgy tudom, hogy konszenzus volt, minden politikai erı támogatta ezt. A közös cég volt, 
aki a beruházást elvégezte, ami kapott egy sajtóvisszhangot. Távhıszolgáltatás területén volt ez 
a probléma. Ne vetítsük elıre a minısítését a szerzıdésnek. Ha 0beigazolódik, hogy rossz 
szerzıdést kötöttünk, akkor alávetem magam és önkritikát gyakorolok. Jó szándékkal kötöttük 
ezt. Ez a két válaszom, a két kérdésre, ha egyáltalán kérdés volt-ez.  
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Buczkó Ágnes 
A napirend keretében kérdezem, hogy az a bizonyos vele közös háztartásban élı egy közeli 
hozzátartozóját illetıen, nem lehetne ezt kijjebb terjeszteni. Van egy néhány kolléga, akiket 
érint. A másik pedig, hogy az iskola augusztus elsejével fog átkerülni a megyéhez?  
 
Tóth András 
14 olyan kollega van, akik nem tudnak „produkálni” közeli hozzátartozót. Az 
intézményvezetıkkel megegyeztünk, hogy a részükre egy bruttósított juttatást adunk. Kerestük 
a megoldást arra, hogy hogyan lehetne minél többet adni, akiknek lehetne adni ezt a juttatást. A 
másik kérdésre, igen augusztus 1-jével kerül át, a megye kérte, hogy a technikai átállások miatt 
szükséges ez.  
 
Molnárné Mészáros Ágnes 
Mi a teendı, ha a szemétszállítási díjbeszedı nem találja otthon a lakosokat?  
 
Tóth András 
Eljön még egyszer. 
 
Gyermánné Szabó Katalin 
Szent este mindenkit szeretettel várunk a város fenyıfájához közös ünneplésre. 
 
Mivel egyéb kérdés, észrevétel, vélemény nem hangzott el, Tóth András polgármester a 
nyilvános ülést 16 óra 30 perckor bezárta.  
 
 
 

K. m. f.  
 
 
 
 
 
 

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


