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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:……../2008. 
 

J E G Y Z Õ K Ö N Y V 
 
Készült: Újfehértó Város Képviselı-testületének 2008. január 28-án (hétfı) 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, Banka Attila, 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 17 fı jelen van, így a képviselı-testület határozatképes.  
 
Tóth András 
Az írásos meghívóban szereplı napirenden túlmenıen javasolom, hogy a meghívóban 
szereplı 12. napirendi pontban szereplı elıterjesztést ne tárgyalja a képviselı-testület, várjuk 
a konzorciumi szerzıdés végleges változatát. Ezt jeleztem az elıterjesztésben, de még nem 
kaptuk meg. Várhatóan február 9-éig döntést kellene hozni, egy rendkívüli testületi ülés 
keretében.  Van-e kérdés, észrevétel, vélemény a napirendi pontokkal kapcsolatban? 
 
Nagy Sándor 
Tisztelettel javasolom a képviselı-testületnek, hogy a meghívóban szereplı 33. napirendi 
pontot vegye le a képviselı-testület.  
 
Tóth András 
A 33. napirendi ponttal kapcsolatban kicsit megsértem az SZMSZ-t, megértem a javaslatot. 
Sajátosan fogalmaztam meg az elıterjesztést, hogy egy folyamatnak véget vessek. Ez a 
folyamat pedig amit tapasztaltam különbözı visszacsatolások útján, hogy bizonyos zavarok 
vannak ezeknek az intézményeknek a mőködésében. Különbözı módon, üzengetésekkel, 
presszió gyakorlással, egyebekkel egyesek befolyásolni tudják az intézményvezetık 
munkáját. Meggyızıdésem, hogy ez az állapot mérgezi az intézmények munkáját. Az 
elıterjesztéssel azt szeretném elérni, hogy öntsünk tiszta vizet a pohárba, zárjuk le, 
amennyiben érdemben a testület tárgyalja, így- vagy úgy elfogadja, akkor azt a döntést 
tudomásul kell venni. Lehet ezt kicsit finomabb módon elintézni, mint ahogy azt képviselı úr 
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javasolja, hogy vegyük le a napirendrıl. Amennyiben ezt elfogadja a testület, akkor ez úgy 
értelmezhetı, hogy mind a két határozat-tervezetet elveti a testület, ezzel együtt azt is jelenti, 
hogy mind a két intézményvezetı esetében bizalmat szavaz.  
 
Nagy Sándor 
Csak egy dologra szeretnék utalni, hogy meggyızıdésem az, hogy az elıterjesztés az a része, 
amelyikben az van, hogy a két intézményvezetıt ilyen formában mentsük fel, törvénysértı. 
Nyilván meg van ennek is a lehetıségei, de ez ebben a formában törvénysértı. Azzal 
egyébként amit a polgármester úr elmondott a döntést követıen egyetértek. Amennyiben a 
képviselı-testület a felmentésre vonatkozóan elfogad a testület olyat, ami az elıterjesztésben 
erre vonatkozik, törvényességi észrevétellel fogok élni.  
 
Tóth András 
Szerintem nem törvénysértı, nyilván gazdasági következményei vannak a döntésnek. 
Amennyiben úgy dönt a képviselı-testület, hogy leveszi napirendrıl, ezt úgy fogom tekinteni, 
hogy a határozat-tervezetekre nemmel, vagy tartózkodással szavazott volna és a két 
intézményvezetı bizalmat kapott. Akkor kérem, hogy mindenki legyen szíves ezt a döntést 
vegye tudomásul. Van-e még egyéb? Ki az, aki elfogadja azt, hogy ne tárgyaljuk a 33. 
napirendi pontot? 
 
A képviselı-testület a javaslatot, 16 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül 
elfogadta és az írásos meghívóban szereplı 33. napirendi pontot levette a tárgyalási 
sorozatból.  
 
Tóth András 
 
Ezekkel a módosításokkal együtt ki az, aki elfogadja a napirendi javaslatot?  
 
A képviselı-testület a napirendi javaslatot 17 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül egyhangúlag elfogadta és az alábbi napirendet állapította meg: 

 
Napirendi javaslat 

 
1./ a) Tájékoztató a legutóbbi testületi ülés óta történt eseményekrıl, tárgyalásokról 
          Száma:3-37/2008.   
          (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
           Elıadó: Tóth András polgármester 
   Juhász Istvánné alpolgármester 
   Kovács Sándor alpolgármester 
    Puskás László alpolgármester  
 
     b) Elıterjesztés a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról 
         Száma: 3-25/2008. 
         (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 
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2./ Elıterjesztés Újfehértó Város Képviselı-testülete és Szervei Szervezeti és Mőködési  
     Szabályzatáról szóló többször módosított 29/2006. (XII. 15.) rendelet módosításáról 
     Száma: 3- 31/2008.   
     (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
     Elıadó: Tóth András polgármester 
 
3./ Elıterjesztés gyermekvédelem helyi rendszerérıl szóló 4/2007. (I.26.) rendelet  
     módosításáról  
     Száma: 3- 39/2008.   
     (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
     Elıadó: Tóth András polgármester 
 
4./ Elıterjesztés óvodáskorúak támogatásáról 
     Száma: 3-45 /2008.   
     (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
     Elıadó: Tóth András polgármester 
 
5./ Elıterjesztés egyes szociális tárgyú rendeletek módosításáról  
     Száma: 3- 44/2008.   
     (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
     Elıadó: Tóth András polgármester 
 
6./ Elıterjesztés nemzeti és önkormányzati jelképek használatáról és ünnepélyes tiszteletadás  
     helyi szabályozásáról 
     Száma: 3- 26/2008.   
     (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
     Elıadó: Tóth András polgármester 
 
7./ Elıterjesztés az épített örökség védelmének helyi szabályozásáról 
     Száma: 3-11/2008.   
     (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
     Elıadó: Tóth András polgármester 
  
8./ Elıterjesztés „3000 adagos fızıkonyha kivitelezése és finanszírozása” tárgyú nyílt  
     közbeszerzési eljárás során beérkezett ajánlatok elbírálásáról 
     Száma: 3-20/2008.   
     (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
     Elıadó: Tóth András polgármester 
 
 
 
 
9./ Elıterjesztés Újfehértour Közlekedési Korlátolt Felelısségő Társaság gazdálkodásával  
     kapcsolatos javaslatról 
     Száma: 3-17/2008.   
     (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
     Elıadó: Tóth András polgármester 
 
10./ Elıterjesztés Tőzoltó gépjármőfecskendı beszerzéséhez önrész biztosításról 
       Száma: 3-12/2008.   
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       (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
       Elıadó: Tóth András polgármester 
 
11./ Elıterjesztés Újfehértó Rendırırs mőködésének támogatásáról 
       Száma: 3-38/2008.   
      (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
       Elıadó: Tóth András polgármester 
 
12./ Elıterjesztés „Újfehértó Városi Piactér revitalizációja” címő fejlesztési projekthez  
       befektetı partner bevonásáról 
       Száma: 3-18/2008.   
       (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
       Elıadó: Tóth András polgármester 
 
13./ Elıterjesztés Egészségház létesítéséhez befektetı bevonásáról 
       Száma: 3-28/2008.   
       (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
       Elıadó: Tóth András polgármester 
 
14./ Elıterjesztés a Polgármesteri Hivatal fenntartásában lévı tisztasági és karbantartási  
       feladatok hatékonyabb és költségtakarékosabb mőködését szolgáló racionalizálásról 
       Száma: 3-29/2008.   
       (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
       Elıadó: Tóth András polgármester 
 
15./ Elıterjesztés a helyi önszervezıdı közösségek pénzügyi támogatásra benyújtott önerıs  
       pályázat elbírálására 
       Száma: 3-30/2008.   
       (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
       Elıadó: Tóth András polgármester 
 
16./ Elıterjesztés „Mindenki ebédel 2008” címő pályázat benyújtásáról 
       Száma: 3-19/2008.   
       (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
       Elıadó: Tóth András polgármester 
 
 
 
 
17./ Elıterjesztés Nyírség Helyi Közösség tagdíja átvállalásáról 
       Száma: 3-21/2008.   
       (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
       Elıadó: Tóth András polgármester 
  
18./ Elıterjesztés Önkormányzati tulajdonú ingatlan tulajdonjogának megszerzésére tett  
      ajánlatról (Kecsedi János) 
      Száma: 3-22/2008.   
      (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
      Elıadó: Tóth András polgármester 
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19./ Elıterjesztés Önkormányzati tulajdonú ingatlan tulajdonjogának megszerzésére tett  
       ajánlatról (Bige Sándor) 
       Száma: 3-24/2008.   
       (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
       Elıadó: Tóth András polgármester 
 
20./ Elıterjesztés a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szakképzési-szervezési Önkormányzati  
      Társaulás Alapító Okiratának és Társulási Megállapodásának módosításáról 
      Száma: 3-34/2008.   
      (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
      Elıadó: Tóth András polgármester 
 
21./ Elıterjesztés a 2008/2009-es tanévben induló óvodai csoportok, elsı osztályok és  
       napközis csoportok számának meghatározásáról  
       Száma: 3-27/2008.   
       (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
       Elıadó: Juhász Istvánné alpolgármester 
 
22./ Elıterjesztés az óvodai elıjegyzés és az általános iskolai beíratás idıpontjának  
       meghatározásáról  
       Száma: 3-1/2008.   
      (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
       Elıadó: Juhász Istvánné alpolgármester 
 
23./ Elıterjesztés  a 2008. évre tervezett kulturális programokról 
       Száma: 3-15/2008.   
       (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
       Elıadó: Juhász Istvánné alpolgármester 
 
24./ Beszámoló az Újfehértó Városüzemeltetési KHT 2007. évi tevékenységérıl  
       Száma: 3-40/2008.   
      (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
       Elıadó: Tóth András polgármester 
 
 
 
25./ Elıterjesztés az Újfehértó Városfejlesztési és Városüzemeltetési KHT 2008. évi üzleti  
       tervének  jóváhagyásáról 
       Száma: 3-42/2008.   
      (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
       Elıadó: Tóth András polgármester 
 
26./ Beszámoló a Dél-Nyírségi Vendéglátó-ipari KFT 2007. évi tevékenységérıl  
       Száma: 3-41/2008.   
      (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
       Elıadó: Tóth András polgármester 
 
27./ Elıterjesztés a Dél-Nyírségi Vendéglátó-ipari KFT 2008. évi üzleti tervének  
       jóváhagyására 
       Száma: 3-43/2008.   
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       (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
       Elıadó: Tóth András polgármester 
 
28./ Elıterjesztés a Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Újfehértói  
      Szociális Szolgáltató Központ magasabb vezetıi állására kiírt pályázat elbírálásáról  
      Száma: 3-23/2008.   
      (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
      Elıadó: Tóth András polgármester 
 
29./ Elıterjesztés a Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Újfehértói  
      Szociális Szolgáltató Központ Alapító Okiratának módosításáról  
      Száma: 3-46/2008.   
      (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
      Elıadó: Tóth András polgármester 
 
30./ Elıterjesztés Zajti Ferenc Helytörténeti Győjtemény, Mővelıdési Központ és Könyvtár  
       közmővelıdési megállapodás keretében történı mőködtetésérıl 
       Száma: 3-16/2008.   
       (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
       Elıadó: Tóth András polgármester 
 
31./ Elıterjesztés Zajti Ferenc Helytörténeti Győjtemény, Mővelıdési Központ és Könyvtár  
       intézményvezetıi állásának betöltésére pályázat kiírásáról 
      Száma: 3-14/2008.   
      (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
      Elıadó: Tóth András polgármester 
 
32./ Beszámoló az Önkormányzat tulajdonában lévı költségalapú bérlakások állapotáról 
       Száma: 3-13/2008.   
      (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
       Elıadó: Dr. Mátyás B. Szabolcs jegyzı 
 
33./ Közérdekő bejelentések, kérdések és interpellációk 
 
1. napirendi pont megtárgyalása 
1./ a) Tájékoztató a legutóbbi testületi ülés óta történt eseményekrıl, tárgyalásokról 
          Száma:3-37/2008.   
          (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
           Elıadó: Tóth András polgármester 
   Juhász Istvánné alpolgármester 
   Kovács Sándor alpolgármester 
    Puskás László alpolgármester  
 
Tóth András 
Az elıterjesztéshez szóbeli kiegészítésünk nincs. Kérdése van-e valakinek?  
 
Tóth János 
Puskás alpolgármester úr beszámolójában olvastam, hogy Gégény Sándor nyíregyházi 
vállalkozóval élelmiszer áruház megnyitásával kapcsolatosan egyeztetésen vett részt, errıl 
tudhatunk többet?   
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Puskás László 
Ez az utóbbi testületi ülésen is volt téma. Most már egyre többször keresnek azzal 
kapcsolatosan, hogy áruházlánc megnyitásával egyeztessünk. Kevesen tudnak olyan 
meghatalmazást mutatni, ami valóban igazolni tudja, hogy İk valamelyik áruház megbízta 
volna, ez az úr sem tudott ilyet mutatni, ingatlan spekulációt vélek ebben felfedezni.  
 
Ricska Zsolt 
A városi újsággal kapcsolatban olvastam, hogy váltás történt, új lett a fıszerkesztı. Remélem, 
hogy Angyal Sándor fıszerkesztı úrral is fogunk találkozni a jövıben. A másik kérdésem 
Puskás alpolgármester úrhoz szól, a közcélú foglalkoztatással kapcsolatban, korábban a Kht. 
keretében zajlott, ezt ha megszüntetjük, akkor pontosan mit is jelent, milyen formában fog 
jelentkezni? 
 
Puskás László 
Az elmúlt évben és a korábbiakban is a közcélú foglalkoztatás a Polgármesteri Hivatalnál 
volt. A közcélú foglalkoztatásnál arról van szó, akik a rendszeres szociális segélyt kapnak, 
azok közül lehet válogatni munkaerıt. İk, akik foglalkoztatva vannak általában 6 órás 
munkakörben, arra az idıre nem kapják a szociális segélyt. Ebben az évben 19 fıre van 
lehetıség.   
 
Tóth András 
Az újsággal kapcsolatban, valószínőleg az Inform Média saját döntése az, hogy kivel 
dolgozik. Angyal Sándorra bízták az újság szerkesztését. A szerkesztı úr kérte, hogy 
lehetısége legyen a testületen való megjelenésre. Az elızetes egyeztetetések során azt kérte, 
hogy e-mailen juttassuk el az információkat, és İ majd élve a szerkesztıi szabadsággal 
határozza meg a cikkek tartalmát. Azt fogalmazta meg, hogy İ szeretne egy kicsit a 
benyomásokat is közvetíteni, mint nem újfehértói, az újfehértóiaknak. Ez az, ami elhangzott a 
személyes beszélgetésünkön.  
 
Nagy József 
December 21-én a Dél-Nyírségi Kistérségi Társulás ülésén vett részt polgármester úr. Ott a 
Kht.  Felügyelı Bizottsága tagjává választották, de lemondott polgármester úr, volt e más 
delegált? A másik a  15-i belvízzel kapcsolatos bejárással kapcsolatban szerettem volna a 
Váci és a Nyíl utat javasolni, ezek kritikus pontok voltak.  
 
Tóth András 
A Dél-Nyírségi Társulás létrehozott non-profit vállalkozásokat, egyenlıre olyan céllal, hogy 
bizonyos közmőszolgáltatásokat megpróbálunk átirányítani hatékonyságnövelés céljából. 
Próbálunk megjelenni a piacon, a konstrukció még nem kifejlett. Felkértek, hogy vegyek részt 
ennek a Felügyelı Bizottságában, nehezen igent mondtam, majd olyan jellegő dolgokat 
tapasztaltam, ami nem publikus. Szóvá tettem, hogy ezt nem szívesen látnám a gazdasági 
társaságnál. Ez egyébként nem gazdasági összeférhetetlenség, viszont bejelentési 
kötelezettséggel jár. A Dél-Nyírségi Társulás ezt tudomásul vette. A másik kérdés a csatorna, 
ennek a pályázatnak van egy költségvetési limitje, hogy mennyivel lehet beszállni. 33 milliós  
költségvetéssel lehet ebbe beszállni. A város csapadékvíz-elvezetésének a költsége 
többmilliárd forint. A tervezıtıl kérdeztem, hogy melyek azok a területek, ahol minél 
nagyobb költséghatékonysággal lehet megoldani a problémákat. Fölvetıdött a Táncsics, 
Pacsirta út, de többek között a Madách és az Ady út problémája is. Az utóbbiaknál a befogadó 
csatornákba való eljuttatás nem megoldott, az, hogy önmagában ezeket az utcákat kezelve 
megépítjük a rendszert, de arra nincs költség, hogy a befogadó-csatornába bekerüljön. Ezért a 
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szakértı javaslata, hogy a reális beavatkozási lehetıséget vegyük figyelembe.  
 
Szilágyi Antalné 
Kovács alpolgármester úr tájékoztatójával kapcsolatban a január 18-ai programjával 
kapcsolatban milyen ügyekben kértek segítséget.   
 
Kovács Sándor 
Személyiségi jogokat nem akarok sérteni. A jogszabályokat meg nem sértve kerestek meg, 
vállalkozók és magánszemélyek, hogy nyújtsak segítséget az ügyeik intézésében.  
Nagy Sándor 
Kovács alpolgármestertıl kérdezem, a január 21-ével kapcsolatosan az intézmény 
főtéskorszerősítésekkel kapcsolatban egyeztetés alkalmával ténylegesen megtörténtek -e 
mőszaki átadások, és a szerzıdésben megkötött határidıhöz képest mennyi csúszással valósult 
meg a beruházás? 
 
Tóth András 
Erre én válaszolok. 90 nap van a szerzıdésben, a főtési szezon megszakítja a szerzıdést, 
április 15-ét követıen 70 nap áll rendelkezésre. Határidın belül van.  
Ha nincs egyéb kérdés a napirendi pont vitáját lezárom. Ki az, aki elfogadja a tájékoztatást.  
 
A képviselı-testület a tájékoztatót 16 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül 
elfogadta.  
  
     b) Elıterjesztés a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról 
         Száma: 3-25/2008. 
         (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
         Elıadó: Tóth András polgármester 
  
 
Tóth András 
A napirendi ponttal kapcsolatban szóbeli kiegészítésem nincs. Kérdés van-e? Ha nincs a 
napirendet lezárom.  Ki az, aki elfogadja a tájékoztatást.  
 
A képviselı-testület a tájékoztatást 17 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
egyhangúlag tudomásul vette.  
 
     c) Ismertetés az átruházott hatáskörben hozott döntésekrıl 
         (Szóbeli elıterjesztés alapján) 
          Elıadó: Tóth András polgármester és az átruházott hatáskört  
                         gyakorló bizottságok elnökei 
 
Tóth András 
A Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága 2007. december 15. és 2008. január 23. között 
átruházott hatáskörben nem hozott döntést. A polgármester átruházott hatáskörben átmeneti 
segélyt megállapító115, 2 elutasító, temetési segély 3 megállapító, lakásfenntartási 
támogatásnál 105 db megállapító, 22 elutasító, támogatási összeget módosító 1 db, javító 
döntés 1 db, visszafizetésre kötelezett 5 db, helyi közlekedési támogatást megállapító 419 db 
született.   Kérdés van-e ezzel kapcsolatban?  
 
Ki az, aki elfogadja a tájékoztatást? 
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A képviselı-testület a tájékoztatást 17 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
egyhangúlag elfogadta.  
 
2. napirendi pont megtárgyalása 
2./ Elıterjesztés Újfehértó Város Képviselı-testülete és Szervei Szervezeti és Mőködési  
     Szabályzatáról szóló többször módosított 29/2006. (XII. 15.) rendelet módosításáról 
     Száma: 3- 31/2008.   
     (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
     Elıadó: Tóth András polgármester 
 
Tóth András 
Az egésznek a motivációjáról néhány szóban: korábbi testületi ülésünkön ügyrendi javaslat 
hangzott el, hogy vegyünk le egy bizonyos napirendi pontot a tárgyalási sorozatból. Utána 
észrevétel érkezett, hogy ilyen esetekben jó lenne a körülményeket tisztázni, ha valaki 
ügyrendi kérdésben állást foglal, hogy a képviselık tudjanak reagálni, úgy érezték, hogy nem 
tudnak megfelelı megfontoltsággal ebben döntést hozni. Egyik képviselı-társunk kérte, hogy 
ebben próbáljunk meg valami megoldást keresni. Ügyrendi kérdésben is legyen helye vitának. 
Azt semmiképp nem szeretnénk, hogy egy ügyrendi vitában mindenkinek legyen lehetısége 
megszólalásra, akkor érdemi vita között nem lenne különbség. Arra gondoltunk, hogy a 
megszólalásra jogosultak körét szőkíteni kellene. Arra a döntésre jutottunk, hogy képviselı-
csoportokban egy-egy embernek lenne erre lehetısége megszólalni, 4 csoport- jelölıszervezet 
kerül be és a hozzászólásával lehetne ezt megoldatni. A javaslatom, hogy a Megyei 
Közgyőlésben szabályozotthoz hasonló módon kellene ezt szabályozni. Az SZMSZ 
módosításában megfogalmaztunk egy másik javaslatot is, hogy minden egyes köztisztviselıi 
állást  megpályáztatva kell betölteni, amennyiben több mint egy évre szóló kinevezésrıl van 
szó. Minden bizottság tárgyalta, az Ügyrendi Bizottság támogatta a másik két bizottság 
viszont nem támogatta. Kérdés, észrevétel, vélemény van-e? 
 
Nagy Sándor 
Az SZMSZ-szel kapcsolatban két észrevételem lenne. Az egyik az, hogy napirend elıtti 
hozzászólás lehetıség 4 perc legyen, aki érintett az 2 percben, valamint az ülés vezetıje erre 
szintén 2 percben reagáljon rá. A másik az, hogy a módosítási javaslat 5. §-ában a 
köztisztviselık pályáztatásnál, az a személyes véleményem, hogy akkor ettıl a pillanattól 
kezdve 1-esek és 2-esek lesznek, lesz akiknek pályázni kell, és akiket nem kell pályáztatni. 
Nem gátolni akarjuk a hivatal munkáját, meg van arra a lehetıség, hogy egy határozott idejő 
kinevezéssel elindul a pályáján az érintett, és a késıbbiekben ki lehet írni a pályázatot. Meg 
van ennek a technikai lehetısége. Két módosító javaslatom, a napirendi elıtti hozzászólás 
idıtartama 4 perc, a másik, hogy az 5. § maradjon el. 
 
Ricska Zsolt 
Egy módosító indítványom van, hogy a jelenleg hatályos SZMSZ 30. §-át helyezzük hatályon 
kívül, ez a politikai tanácsadó státuszt. Úgy gondoljuk, hogy az a vezetési struktúra, ahogyan 
most mőködik, a három fıállású alpolgármester fölösleges. Nem a személlyel van 
problémánk.  
 
Buczkó Ágnes 
Az ügyrendi kérdésben fölöslegesnek tartom a csoportosulás alkotását, ha már ügyrendiben 
szavazunk akkor már a szavazásnál benne van, hogy ki mint képvisel,  túlszervezettnek látom. 
A pályáztatással én is egyet értek. Az viszont már eszembe jutott, hogy mi is az apropója.   
 
Tóth András 
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A Nagy Sándor  javaslata befogadható a napirend elıtti felszólással kapcsolatosan. Az eredeti 
SZMSZ 20. §-ának az 1 bekezdése az úgy változik akkor, hogy nem két perc, hanem négy 
perc, és a továbbiakban ezáltal lenne egy új 3-4 bekezdés, ezt befogadom az elıterjesztésben. 
A másik a köztisztviselık kinevezése, más módon biztosított lehetıséget nem kíván a hivatal 
vezetısége kihasználni. A pályázat során az egy év eltelte után, amennyiben nem csalódik 
abban az emberben ki fogja nevezni hosszabb idıre. Egyébként nem kíván a jegyzı úr ezzel 
az alternatív lehetıséggel élni. Ezért javasolom, hogy továbbra is maradjon meg az 5. §.  
Ricska Zsolt álláspontjával kapcsolatban, annak idején én kezdeményeztem, hogy ez a státusz 
jöjjön létre. Egy politikai ciklushoz kötıdı ez a státusz, azt is kezdeményezhetném akár, hogy 
az érintett személy részére egy biztonságosabb, határozatlan idejő kinevezést biztosítsak. Nem 
hiszem, hogy a célt, a képviselı úr akkor is el tudná érni. Ha a képviselı-testület elfogadja, 
akkor is van lehetısége a kinevezési joggal élınek, hogy megválogassa a munkatársait. Ha az 
a cél, hogy eltávolítsák a személyt, ez nem egy járható út, nem támogatom. A felhozott 
indokokat pedig álindoknak tartom, megmondom ıszintén. Buczkó Ágnes javaslatával 
kapcsolatban, méltányoltam korábban Budai János álláspontját, mert sokszor van olyan, hogy 
valaki megnyom egy ügyrendi gombot, hogy az érdemi vitát taktikai szempontból 
megakadályozza. Nincs arra lehetıség, hogy a körülményekben tájékozatlan képviselık 
információt kapjanak. Az ügyrendi  vita arról szólna, hogy egy képviselı több információhoz 
jusson. Sokszor az van, hogy nem tudják, hogy mi van, rutinból megnyom egy gombot, ezt 
szeretnénk elkerülni, csak olyan esetben lehessen egy ügyrendi kérdésben szavazni, ami 
indokolt. Ha jól értelmezem, akkor az a javaslata, hogy ne jöjjön létre frakció, de akkor az 
ügyrendi vitára vonatkozó javaslatot meg kellene változtatni, kérem hogy fogalmazza meg.  
 
Ricska Zsolt 
Amit mondott polgármester úr, azt szőröm le, hogy bármit is mond a testület, polgármester úr 
meg tudja oldani, hogy a státusz valamilyen más formában mőködjön. Azt gondolom, hogy a 
testülettıl nem kellene elvenni a jogot, hogy ebben állást foglaljon, másrészt, ha nem tudja a 
költségvetésben a forrást biztosítani, akkor nem tudja ezt megvalósítani. Mi úgy gondoljuk, 
hogy nincs erre szükség. Az, hogy a polgármester úrnak az az álláspontja, - hogy a képviselı-
testület döntsön úgy, ahogy akar, majd valahogyan másképp megoldom -, úgy gondolom, 
hogy ez nem helyes.  
 
Tóth András 
A képviselı úr félreértett, nem a státuszról beszélek, hanem az emberrıl van szó, akit én 
tartok valamire, meg minden egyes kollegát, akit én tartok szakmailag valamire. A magyar 
jog biztosítja azt, hogy a vezetı a polgármesterrel egyetértésben megválogassa a kollegáit, 
akivel dolgozni kíván. Nem abban gondolkodom, hogy kit- hogyan hívnak, hanem abban,  
hogy ki - mit csinál, mennyire felkészült. Azon vagyok, hogy minél jobban toppon legyen a 
polgármesteri hivatal, és minél jobban el tudják látni a feladatot. Nem azzal értek egyet, hogy 
sunyi módon megoldjam. Ha valakinek a munkájára szükségem van, meg fogom találni a 
módot, hogy megválogassam a munkatársaimat.  
 
Buczkó Ágnes 
Szerintem a régi jó volt. Mire valaki ügyrendi javaslatot tesz, addigra úgyis kialakított egy 
olyan véleményt, ami több emberét tükrözte. Erre gondoltam az elıbb.  
 
Puhola Józsefné  
Ha elhangzik egy ügyrendi javaslat, annak a csoportnak a vezetıje hogyan tudja azt, hogy én 
hogyan akarok reagálni, hogy tudja, hogy mit gondolok az ügyrendi javaslatról.   
 
Tóth András 
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Jelen pillanatban az érvényes SZMSZ-ünk szerint senkinek nincs joga kifejteni az álláspontját 
abban ami elhangzik, így ha elfogadják a javaslatomat, lesz lehetısége megszólalni frakción 
belül, vagy mondhatja hogy nem egyeztetett álláspont de az a véleményem „hogy …”, kérhet 
tárgyalási szünetet is. Ezzel hozzájárulnánk, hogy több információt kapjunk. Ennyi a 
megoldás, az információs háttér biztosításának a lehetıségét megteremtenénk. Nem kell, hogy 
elfogadják a frakciót, de akkor kérek javaslatot arra, hogy ki legyen az aki elmondja a 
véleményt.  
 
 
Nagy Sándor 
Amit Ricska képviselı úr kifejtett, azért nem olyan fehér-és fekete a dolog. Polgármester úr is 
nagyon jól tudja, hogy a decemberi hivatali beszámolóban, akkor szó volt, hogy nem volt 
említés a politikai tanácsadó munkájáról. Ebbıl, ami publikus meg lehetne tudni. Valami 
rálátásunk legyen, hogy milyen munkát végez, erre gondoltunk csak, egyébként kaptunk 
ígéretet, hogy tájékoztatja a testületet. A másik a frakció alakítással kapcsolatban van elmélet 
és gyakorlat. Alaphelyzetben két csoport jöhet létre, késıbb lehet több papírforma szerint, ha 
meg tudja a másik két ember maga mellé szervezni. Ha én lennék, én sem tettem volna 
másként, mint amit a polgármester úr tett, csak két frakcióvezetı emberrel kell egyeztetnie.  
 
 
Tóth András 
Ki mondta, hogy kell egyeztetni? Ez nincs leírva, itt a megszólalási lehetıségrıl van szó, az 
csak szokásjog. Ha ezt most presztízs kérdésnek fogják tekinteni, akkor lehet bármit dönteni. 
Törekedni fogok arra, hogy a hivatal a legfelkészültebb szakemberekkel lássa el a feladatot. 
Mindent meg fogok tenni ennek érdekében. Van-e még észrevétel? Ha nincs a módosító 
javaslatokat összefoglalva Nagy Sándornak volt az a módosító javaslata hogy a 20 §- ban 4 
percben legyen a napirend elıtti felszólalás, ezt befogadtam. A másik, hogy az 5. § maradjon 
el, errıl szavazást kérek. Ricska Zsoltnak a politikai tanácsadó státusz megszüntetésére 
vonatkozó javaslata volt. Buczkó Ágnes javaslata hogy ne is legyen ügyrendi vita és ne is 
legyen frakció. Elıször ki az, aki Nagy Sándor módosító javaslatát elfogadja, mely szerint az 
5. § teljes egészében kerüljön ki?  
 
A képviselı-testület a módosító javaslatot 10 igen szavazattal, 5 ellenszavazattal, 2 
tartózkodással elfogadta.  
 
Tóth András  
Ki az, aki Ricska Zsolt módosító javaslatát elfogadja a politikai tanácsadó státusz 
megszüntetésével kapcsolatban?   
 
A képviselı-testület a módosító javaslatot 8 igen szavazattal, 6 ellenszavazattal, 3 
tartózkodással nem fogadta el.  
 
Tóth András  
Ki az, aki elfogadja, hogy ne alakítsunk frakciót? 
 
A képviselı-testület a módosító javaslatot 6 igen szavazattal, 11 ellen szavazattal, tartózkodás 
nélkül nem fogadta el.  
 
Tóth András  
Ki az, aki elfogadja Buczkó Ágnes másik módosító javaslatát, mely szerint ne le legyen 
ügyrendi vita, hanem rögtön szavazzunk.  
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A képviselı-testület a módosító javaslatot 10 igen szavazattal, 7 ellen szavazattal, tartózkodás 
nélkül elfogadta.  
 
Tóth András 
Ki az, aki elfogadja az elfogadott módosításokkal együtt a rendelet-tervezetet? 
 
A képviselı-testület a módosításokkal együtt 13 igen szavazattal, 4 ellenszavazattal, 
tartózkodás nélkül elfogadta és az alábbi rendeletet alkotta meg: 

 
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISEL İ-TESTÜLETÉNEK 

 
1/2008. (I. 29.) 

 
r e n d e l e t e 

 
Újfehértó Város Képviselı-testülete és Szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról 

szóló többször módosított 29/2006. (XII.15.) rendelet módosításáról 
 

Újfehértó Város Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 
1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 16.§. (1) és a 18.§. (1) bekezdéseiben foglalt 
felhatalmazás alapján Újfehértó Város Képviselı-testülete és Szervei Szervezeti és Mőködési 
Szabályzatáról szóló többször módosított 29/2006. (XII.15.) rendeletét (továbbiakban: 
rendelet) az alábbiak szerint  módosítja: 
 

1.§. 
  
A rendelet 15.§. (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
(2) A meghívóban nem szereplı javaslatok napirendre vételérıl illetve levételérıl, a napirendi 
pont tárgyalásának elhalasztásáról  valamint a napirendi pont tárgyát képezı elıterjesztés 
visszavonásáról  a képviselı-testület a rendelet 21.§.(3) bekezdésében szabályozott eljárási 
rend szerint határoz. 
 

2.§. 
 
A rendelet 20. §. (1) bekezdésének elsı mondata helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
(1) A képviselı-testületi ülésen rendkívüli ügyben a tárgyalás megkezdése elıtt bármely képviselı 4 
perc idıtartamban felszólalhat. … 

3.§. 
 

A rendelet 20.§.-a  kiegészül az alábbi (3) és (4) bekezdéssel: 
20.§. … 
(3) Észrevétel céljából az, aki személyében érintett, továbbá a képviselıcsoport vezetıje és az 
ülés vezetıje kétperces hozzászólásra kérhet szót. 
(4) A felszólalás felett vitának és határozat hozatalnak nincs helye. 

 
 

4.§. 
A rendelet kiegészül az alábbi 27/A.§.-al: 
 

27/A §. 
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Képviselıcsoport 
(1) A Képviselı-testületben képviselettel rendelkezı jelölı szervezethez tartozó, illetve 
független  képviselı-testületi tagok tevékenységük összehangolására képviselıcsoportot 
hozhatnak létre.  
(2) Minden jelölı szervezetnek csak egy képviselıcsoportja lehet. A jelölı szervezetek közös 
képviselıcsoportot is alakíthatnak. 
(3) E § alkalmazásában azt a képviselıt kell jelölı szervezethez tartozónak tekinteni, aki 
a) jelölı szervezet tagja, vagy 
b) jelölı szervezet támogatásával indult a választáson, vagy 
c) olyan független, illetve függetlenné vált képviselı, akinek csatlakozását a képviselıcsoport 
elfogadta. 
(4) A képviselıcsoport a tagjai sorából vezetıt választ, illetve más közös ügyeket intézı 
megbízottat választhat. A képviselıcsoport vezetıjének akadályoztatása esetén a 
képviselıcsoport vezetıjének helyettese mindazon jogokat gyakorolja, amelyeket a Szervezeti 
és Mőködési Szabályzat a képviselıcsoport vezetıjének biztosít. 
(5) Képviselıcsoportot legalább három képviselı-testületi tag alakíthat. A képviselı-
testületi tag csak egy képviselıcsoportnak lehet tagja. 
(6)A képviselıcsoport megalakulását három napon belül a polgármesternek írásban be kell 
jelenteni. A bejelentésnek tartalmaznia kell a képviselıcsoport elnevezését, a vezetıjének és 
az esetleges egyéb megbízottainak a nevét, valamint tagjainak a névsorát. 
(7) Az a képviselı-testületi tag, aki képviselıcsoport alakításában nem vett részt, a 
késıbbiekben képviselıcsoporthoz csatlakozhat. A csatlakozást a képviselıcsoport vezetıje 3 
napon belül írásban bejelenti a polgármesternek. 
(8) A képviselı a képviselıcsoportból kiléphet. A képviselıcsoport a tagját kizárhatja. 
(9) A kilépett vagy kizárt képviselıt függetlennek kell tekinteni. Az így függetlenné vált 
képviselı a kilépését vagy kizárását követıen bármely képviselıcsoporthoz csatlakozhat, 
amely ıt befogadja. A kilépést vagy kizárást, illetve befogadást 3 napon belül a 
képviselıcsoport vezetıje írásban bejelenti a polgármesternek. 
(10) Megszőnik a képviselıcsoport 
a) ha tagjainak száma három  fı alá csökken, 
b) ha a képviselıcsoport megszőnését határozatban kimondja. 
(11) A képviselıcsoport volt vezetıje a megszőnés tényét köteles haladéktalanul, de 
legkésıbb három napon belül bejelenteni a polgármesternek. E határidı elmulasztása esetén a 
polgármester a képviselıcsoport megszőnését hivatalból megállapítja. 
 

5.§. 
 
Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.  
 
3. napirendi pont megtárgyalása 
3./ Elıterjesztés gyermekvédelem helyi rendszerérıl szóló 4/2007. (I.26.) rendelet  
     módosításáról  
     Száma: 3- 39/2008.   
     (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
     Elıadó: Tóth András polgármester 
 
Tóth András 
Ügyrendi és a Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága tárgyalta, egyhangúlag támogatták. A 
törvényváltozás miatt technikai pontosításról van szó, másrészt a kedvezményezettek körét 
bıvíteni kellene. Az elıterjesztés egy része azzal foglalkozik, hogy a gyermekét egyedül 



 14

nevelı szülıknek biztosítsunk 50 %-os támogatást. Kérdés, vélemény van-e?  
 
Nagy József 
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre nem jogosultak miért nem jogosultak?   
 
Tóth András 
A törvény határozza meg. A törvény által biztosított kedvezmény alapvetıen meghatározott 
szempont. Törvény biztosítja az 50 és 100 %-os támogatottak körét. Az egyedülállók esetében 
ezt a pótlólagos kedvezményt terjesszük elı.  
 
Buczkó Ágnes 
Az egyedülállók nevében nagyon örülök.  
 
Kovács Sándor elhagyta az üléstermet, így a képviselı-testület létszáma 16 fıre változott.  
 
Tóth András 
Van-e még észrevétel, ha nincs a napirendi pont vitáját lezárom. Ki az, aki támogatja a 
rendelet-tervezetet?  
 
A képviselı-testület a rendelet-tervezetet 16 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül egyhangúlag elfogadta és az alábbi rendeletet alkotta meg: 
 

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISEL İ-TESTÜLETÉNEK 
 

2/2008. (I. 29.) 
 

r e n d e l e t e 
 

a gyermekvédelem helyi rendszerérıl szóló 4/2007.(I.26.) rendelet módosításáról 
 

Újfehértó Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a gyermekek védelmérıl és a 
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. Törvény (továbbiakban: Gyvt.) 18. §. (1) 
bekezdés b) pontjában, 18. §. (2), illetve (5) bekezdésében, 29. §-ában, 131. §.-ában, valamint 
a 148. §.(7) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a gyermekvédelem helyi rendszerérıl 
szóló 4/2007. (I.26.) rendeletét az alábbiak szerint módosítja: 
 

1.§. 
A rendelet 2.§. (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
/ A rendelet hatálya kiterjed / 
a) - a (2) bekezdésben foglalt eltéréssel az Újfehértó Város közigazgatási területén bejelentett 
lakó - vagy tartózkodási hellyel rendelkezı magyar állampolgárságú, valamint - ha 
nemzetközi szerzıdés másként nem rendelkezik - a letelepedett, bevándorolt, illetve 
befogadott jogállású, továbbá a magyar hatóságok által menekültként, illetve hontalanként 
elismert gyermekre, fiatal felnıttre és szüleire; 
b) a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezı személyek beutazásáról és 
tartózkodásáról szóló törvény (a továbbiakban: Szmtv.) szerint a szabad mozgás és 
tartózkodás jogával rendelkezı személyre, amennyiben az ellátás igénylésének idıpontjában 
az Szmtv.-ben meghatározottak szerint a szabad mozgás és a három hónapot meghaladó 
tartózkodási jogát a Magyar Köztársaság területén gyakorolja, és a polgárok személyi 
adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény szerint bejelentett lakóhellyel 
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rendelkezik. 
 

2.§. 
A rendelet 6.§.(1) bekezdése helyébe a következı rendelékezés lép: 
 
(1) Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás akkor állapítandó meg, ha a gyermeket gondozó 
család idıszakosan létfenntartási gondokkal küzd, vagy létfenntartást veszélyeztetı rendkívüli 
élethelyzetbe került. Elsısorban akkor indokolt a gyermekeket, illetve családokat 
alkalmanként rendkívüli támogatásban részesíteni, ha 
a) a gyermek megbetegedik és a nem rendszeres kezeltetésének, illetve a nem rendszeresen 
szedendı gyógyszerei költségeinek kifizetése a család megélhetését veszélyezteti 
b) a gyermek egyik vagy mindkét szülıjét elvesztette, vagy a szülı(k) munkanélkülivé vált az 
árvaellátás vagy a munkanélküli ellátás folyósításának megkezdéséig 
c) a család, illetve a gyermekek ellátásáról más módon nem lehet gondoskodni (pl. 
gyermekétkeztetés, szociális étkeztetés) 
d) a család alkalmanként jelentkezı és a család megélhetését veszélyeztetı többletkiadások 
miatt - különösen a szociális válsághelyzetben lévı várandós anya gyermekének megtartása, a 
gyermek fogadásának elıkészítéséhez kapcsolódó kiadások, a nevelésbe vett gyermek 
családjával való kapcsolattartásának, illetve a gyermek családba való visszakerülésének 
elısegítése -anyagi segítségre szorul. 

 
3.§. 

A rendelet kiegészül az alábbi 7/A.§.-al: 
7/A.§. 

Gyermekétkeztetési kedvezmény 
 

(1) Az önkormányzat a gyermekétkeztetés intézményi térítési díjából - a kedvezmény jogerıs 
megállapítása esetén a kérelem benyújtásának napjától a gyermekétkeztetés igénybevételének 
idejére - kedvezményt biztosít azon gyermek, tanuló részére  
a) akit szülıje, gyámja egyedül nevel, és  
b) a Gyvt 148. §. (5) bekezdésében meghatározott normatív kedvezményre nem jogosult , 
továbbá 
c) a gyermeket gondozó családban az egy fıre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg 

az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 300 %-át, 
feltéve, hogy a vagyoni helyzet vizsgálata során az egy fıre jutó vagyon értéke nem haladja 
meg külön-külön vagy együttesen a (7) bekezdésben meghatározott értéket. 
(2) A kedvezmény megállapítása szempontjából  gyermekét egyedül nevelı szülı: 
     a) az a személy, aki hajadon, nıtlen, özvegy, elvált vagy házastársától külön él, és nincs 
élettársa  
     b) akinek a házasság felbontása iránt pere a bíróságon folyamatban van 
(3) A (2) bekezdés a) pontja alkalmazásában a házastársak akkor tekinthetık különélınek, ha 
a kérelem benyújtását megelızıen legalább 6 hónapja különbözı a lakcímük. 
(4) Az egy fıre jutó jövedelem megállapításánál a Gyvt.131. § (2) bekezdését kell alkalmazni. 
Ettıl eltérni akkor lehet, ha a jövedelmi viszonyokban igazolható ok miatt tartós romlás 
vélelmezhetı. 
(5) Az (1) bekezdés c.) pontjában meghatározott összeg számításánál - a kérelem 
benyújtásának idıpontjában - közös háztartásban élı közeli hozzátartozóként (gondozó 
családként) kell figyelembe venni 
a) a szülıt,  
b) a 20 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkezı gyermeket, 
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c) a 23 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkezı, a nappali oktatás munkarendje 
szerint tanulmányokat folytató gyermeket, 
d) a 25 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkezı, felsıoktatási intézmény nappali 
tagozatán tanulmányokat folytató gyermeket, 
e) korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg, illetıleg a testi, érzékszervi, értelmi, 
beszéd- vagy más fogyatékos (a továbbiakban: tartósan beteg, illetıleg fogyatékos) 
gyermeket, 
f) az a)-e) pontokba nem tartozó, a Csjt. alapján a szülı vagy házastársa által eltartott rokont. 
(6) A vagyoni helyzet vizsgálata kiterjed a (5) bekezdésben meghatározott közös háztartásban 
élı közeli hozzátartozók vagyonára. 
(7) Vagyon alatt azt a hasznosítható ingatlant, jármővet, továbbá vagyoni értékő jogot kell 
érteni, amelynek egy fıre jutó értéke a gyermeket gondozó családban  
a) külön-külön számítva az öregségi nyugdíj legkisebb összegének húszszorosát, vagy 
b) együtt számítva az öregségi nyugdíj legkisebb összegének hetvenszeresét 
meghaladja, azzal, hogy nem minısül vagyonnak az az ingatlan, amelyben a szülı vagy a 
tartásra köteles más törvényes képviselı életvitelszerően lakik, az a vagyoni értékő jog, amely 
az általuk lakott ingatlanon áll fenn, továbbá a mozgáskorlátozottságra tekintettel fenntartott 
gépjármő. 
(8) A települési önkormányzat a kedvezmény iránti kérelmet elutasítja, ha a (5) bekezdésben 
megjelölt személyek együttesen vagy külön-külön a (7) bekezdésben meghatározott értékő 
vagyonnal rendelkeznek. 
(9) A kedvezmény mértéke gyermekenként az önkormányzat külön rendeletében 
meghatározott - a gyermek, illetve a tanuló napközbeni ellátásáért fizetendı- térítési díj 50 %-
a. 
(10) A jogerısen megállapított kedvezményt havonta utólag, minden hónap 5. napjáig a 
szolgáltató részére kell átutalni külön megállapodás alapján. 
(11) A kedvezmény igénybevétele iránti kérelmet az erre kialakított formanyomtatványon a 
Polgármesteri Hivatalban a gyermeket egyedül nevelı szülı, gyám nyújtja be. 
(12) A kedvezmény megállapítása esetén a szülı, gyám köteles 15 napon belül bejelenteni, ha 
     a) a gyermek részére normatív kedvezmény kerül megállapításra 
     b) családi állapotában változás áll be, (házasságot köt, élettársi kapcsolatot létesít) 
     c.) a család jövedelmi, vagyoni viszonyaiban változás következett be. 
     A kedvezményt megállapító határozatban erre a szülıt figyelmeztetni kell. 
(13) Meg kell szüntetni a kedvezményt, ha 
     a)  azt a feltételek hiányában vagy a rendelkezések megsértésével nyújtották 
     b) a szülı a (12) bekezdés szerinti bejelentési kötelezettségét elmulasztotta.  
(14) Az ellátást jogosulatlanul és rosszhiszemően igénybe vevıt kötelezni kell az általa 
igénybe vett kedvezmény pénzegyenértékének megfizetésére. (a továbbiakban: megtérítés).  
(15) A kedvezmény megtérítését legfeljebb egy évre visszamenılegesen lehet elrendelni.  
(16) A kedvezmény megtérítését az eljáró szerv az igénybevétel jogosulatlanságáról való 
tudomásszerzéstıl számított 3 hónapon belül rendelheti el. Nem lehet a megtérítést elrendelni, 
ha az igénybevételtıl, illetve a kedvezmény megszőnésétıl egy év már eltelt.  
(17) Az önkormányzat a megtérítést méltányosságból elengedheti, csökkentheti, illetve 
részletfizetést engedélyezhet. 

 
4. 

Záró rendelkezések 
 

(1) Újfehértó Város Képviselı-testülete és Szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról 
szóló 29/2006. (XII.15.) VKT. rendelet mellékletének 8. §. (1) bekezdése kiegészül az alábbi 
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h.) ponttal: 
(A polgármesterre átruházott hatáskörök) 
(1)…. 
h.) gyermekétkeztetési kedvezmény 

(2) Ez a rendelet 2008. február 01. napján lép hatályba. 
 
Kovács Sándor megérkezett az ülésterembe, így a képviselı-testület létszáma 17 fıre 
változott.  
 
4. napirendi pont megtárgyalása 
4./ Elıterjesztés óvodáskorúak támogatásáról 
     Száma: 3-45 /2008.   
     (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
     Elıadó: Tóth András polgármester 
 
Tóth András polgármester ismerteti az elıterjesztést.  
 
Tóth András 
A kialakult szakmai vitában módosítottam az elıterjesztést, még pedig úgy, hogy 3-4 éves 
korosztályt vegyük figyelembe. Nyilatkoztatnánk a szülıket, hogy melyik ellátást szeretné 
igénybe venni, és egy késıbbi döntéssel még tudnánk korrigálni. Amennyiben erre igény van, 
akkor az óvodai csoportot csökkenteni kell. Ennek komoly költségvetési vonzatai vannak. 
Tehát azokról lenne szó, akik az idén betöltik a 3. életévüket, és szeptember 1-jétıl a 
következı év augusztus 31-éig jogosultak erre a támogatásra. Kérdés, észrevétel, vélemény 
van-e? Az Ügyrendi Bizottság egyhangúlag támogatta az elıterjesztést, a Társadalmi 
Kapcsolatok Bizottsága már az ismertetett módosítással együtt fogadta el az elıterjesztést és a 
rendelet-tervezetet.  
 
Nagy József 
Ha valaki hivatásos, fıállású anya igénybe veheti-e?  
 
Tóth András 
A rendelet-tervezet szerint igen, gyermeket támogatunk.  
 
Nagy Sándor 
Nagyságrendileg ez mit jelent?  
 
Tóth András 
3-400 e Ft havi szinten, ez az esélyegyenlıségnek a biztosítása érdekében ez fölvállalható.  
 
Tóth János 
A bizottsági ülésen is hangot adtam, hogy az anyák nem érnek rá nevelni a gyereket,  
 
Tóth András 
Az az aggályos a számomra, hogy akiknek a gyereke be kellene, hogy kerüljön az óvodába az 
nem jár. A magasabban szocializált családok pedig hordják a gyerekeiket az óvodába. Amikor 
az anyuka megfogalmazza a véleményét azt mondja, hogy miért nincs óvoda, miért nincs 
iskola? Lehet, hogy azért teszi, mert nincs alternatíva. Ha kínálok neki egy alternatívát, akkor 
választhat. Gyermekvédelemmel kapcsolatban van nekünk egy Gyermekvédelmi 
Alapítványunk, el lehet érni, hogy a gyermekvédelemmel kapcsolatban kontrolálni tudjuk.  
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Gyermánné Szabó Katalin 
Bizottsági ülésen is felvetıdött, hogy ezeket az igényeket nem tudjuk kielégíteni, hogy azok 
akik szeretnék, nem tudják óvodába adni. Akkor polgármester úr megfogalmazta a javaslatát. 
Pedagógus és anyaként is azt gondolom, hogy ez elıny lehet a gyerekeknek. Ezért is jó 
szívvel álltam ehhez az ügyhöz.  
 
Puhola Józsefné 
Akik kimaradnak, akkor ık is kapnak valami támogatást? Erre a kétéveseknek is szüksége 
lenne.  
 
 
Tóth András 
Ezt akkor fogalmazza meg képviselı asszony, hogy ha van módosító javaslata. 
 
Nagy Sándor 
Óvatosabb lennék ebben a kérdésben, azzal nem értek egyet, hogy óvodai csoportokat 
szüntessük meg azért, mert ez kevesebbe kerül az önkormányzatnak. Hagyjuk meg a 
lehetıségét, - higgyék el, hogy az a kör fog bejönni, akit „nem szívesen látnánk” az óvodában, 
- meg kellene hagyni azt, hogy ha a család körülményei indokolttá teszi, lehessen kötelezıvé 
tenni az óvodába járást, erre biztos, hagy van szabály. Mindenképpen fontoljuk meg, hogy 
egy ilyen lelehetıség megmaradjon. Ezt kérem, hogy módosításként kerüljön befogadásra.  
 
Tóth András 
Kötelesek vagyunk fölvenni, de azt nem kötelezhetjük, hogy járjon. Ha a tapasztalatok az 
elkövetkezı hónapokban azt mutatják, hogy nincs rá igény, akkor áprilisban úgyis vissza 
fogom hozni. Összesen, akit kötelezhetünk a Gyámhatósági eljárás sorában a védelembe 
vételnél. kb. ez 10-20 gyerek Újfehértón, ezt befogadom elıterjesztıként. Akinél 
kötelezhetünk azt, akkor a  4 § (1) bekezdés b) pontjában be lehet ezt illeszteni.   
 
Egy módosítás hangzott el, amit befogadtam elıterjesztıként. Ki az, aki elfogadja a rendelet-
tervezetet? 
 
A képviselı-testület az elhangzott módosítással  együtt 17 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül egyhangúlag elfogadta és az alábbi rendeletet alkotta meg: 
 

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISEL İ-TESTÜLETÉNEK 
 

3/2008. (I. 29.) 
 

r e n d e l e t e 
 

Óvodáskorúak támogatásáról 
 
Újfehértó Város Önkormányzata Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 
törvény 16. § (1) bekezdése valamint a gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. 
évi XXXI. törvény 18. § (2) bekezdésében valamint a 131. § (1) bekezdésében (a továbbiakban: Gyvt.) 
kapott felhatalmazás alapján a következı rendeletet alkotja: 

I. 
Általános rendelkezések 
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A rendelet célja 
l.§ 

 

A rendelet célja, hogy az önkormányzat a Gyvt. által megállapított, a gyermekek védelmét szolgáló 
ellátási formák alkalmazása mellett a helyi sajátosságokat figyelembe véve, meghatározza az 
óvodáskorú gyermekek részére nyújtandó támogatás feltételeit,  mértékét, igénybevételének rendjét és 
garanciáit. 

A rendelet hatálya 

2. § 

A rendelet hatálya kiterjed  
a) az Újfehértó Város közigazgatási területén bejelentett lakó - vagy tartózkodási hellyel rendelkezı 
magyar állampolgárságú, valamint - ha nemzetközi szerzıdés másként nem rendelkezik - a 
letelepedett, bevándorolt, illetve befogadott jogállású, továbbá a magyar hatóságok által menekültként, 
illetve hontalanként elismert óvodáskorú gyermekre, és szüleire; 
b) a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezı személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 
törvény (a továbbiakban: Szmtv.) szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezı 
személyre, amennyiben az ellátás igénylésének idıpontjában az Szmtv.-ben meghatározottak szerint a 
szabad mozgás és a három hónapot meghaladó tartózkodási jogát a Magyar Köztársaság területén 
gyakorolja, és a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény szerint 
bejelentett lakóhellyel rendelkezik. 

3. §.  
Értelmezı rendelkezések 

 
(1) E rendelet alkalmazásában: 
jövedelem: a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. §-a (1) 
bekezdésének a) pontjában meghatározattak. 
(2) E rendelet alapján nyújtandó ellátás megállapítása során a Gyvt. 5.§.-ában meghatározott értelmezı 
rendelkezéseket kell megfelelıen alkalmazni. 
 

II. 
Óvodáskorúak támogatása 

4. § 
 
(1) Az óvodáskorúak támogatására az a szociálisan rászoruló óvodáskorú gyermek jogosult, aki - az 
alábbi a.)-e.) pontban meghatározott valamennyi feltételnek megfelel: - 
a.)  a 3. életévét a kérelem benyújtásának évében betölti, 
b.) a 4. életévét a kérelem benyújtásának évében nem töltötte be, 
c.)  gyámhatósági intézkedéssel óvodai nevelésben való részvételre nem kötelezett, 
d.) óvodai nevelésben nem részesül, 
e.) ı vagy törvényes képviselıje 2008. január 01- én bejelentett újfehértói lakóhellyel, tartózkodási 
hellyel rendelkezik, 
f.) a támogatási idıszakban szociális étkeztetésben részesül. 
(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában szociálisan rászorult az a gyermek, akinek a családjában az egy 
fıre esı jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 350 %-
át. 
(3) A támogatásra való jogosultság - 1 évre -  szeptember 01. napjától a következı év augusztus 31. 
napjáig kerül megállapításra.  
 

5. §. 
A támogatás mértéke 

 
 Az önkormányzat a jogosult részére 
a.) 5000 Ft/hó pénzbeli támogatást valamint 
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b.) szociális étkeztetés keretében biztosított napi - egy ebéd - díjának (100 %) átvállalását  (kivéve 
házhozszállítás díja) biztosítja. 
 

6. §. 
Eljárási rendelkezések 

 
 (1) A támogatás iránti kérelmeket minden év március 01. és április 30. között lehet benyújtani az erre 
a célra rendszeresített formanyomtatványon a Polgármesteri Hivatalban.  
(2) A kérelemhez mellékelni kell:  
a.) jövedelemnyilatkozatot, jövedelemigazolást, 
b.) Nyilatkozatot arról, hogy a gyermek a támogatási idıszakkal egybeesı nevelési évben óvodai 
ellátásban nem részesül, vagy az óvodai szolgáltatást nem kívánja igénybe venni,  
c.) nyilatkozatot arról, hogy a gyermek a támogatási idıszakban szociális étkeztetést kíván igénybe 
venni.  
(3) A jövedelemszámításnál irányadó idıszak  a havonta rendszeresen mérhetı jövedelmeknél  három 
hónap, egyéb jövedelmeknél  egy év. Ettıl eltérni akkor lehet, ha a jövedelmi viszonyokban igazolható 
ok miatt tartós romlás vélelmezhetı. 
(4) A jövedelem számításánál - a kérelem benyújtásának idıpontjában - közös háztartásban élı közeli 
hozzátartozóként (gondozó családként) kell figyelembe venni: 
a) a szülıt, a szülı házastársát vagy élettársát, 
b) a 20 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkezı gyermeket, 
c) a 23 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkezı, a nappali oktatás munkarendje szerint 
tanulmányokat folytató gyermeket, 
d) a 25 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkezı, felsıoktatási intézmény nappali tagozatán 
tanulmányokat folytató gyermeket, 
e) korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg, illetıleg a testi, érzékszervi, értelmi, beszéd- vagy 
más fogyatékos  gyermeket, 
f) az a)-e) pontokba nem tartozó, a Csjt. alapján a szülı vagy házastársa által eltartott rokont. 
(5) A támogatás jogerıs megállapítása esetén, a kérelmezı köteles az adott év szeptember 01. és 
szeptember 30. napja között az elbíráló szerv részére becsatolni a szociális szolgáltató igazolását arról, 
hogy a gyermek szociális étkeztetésben részesül. 
(6) Az 5.§. a.) pontjában meghatározott támogatást havonta utólag, minden hónap 5. napjáig kell 
folyósítani a jogosult által meghatározott folyószámlára. Külön kérelem esetén a támogatás a 
Polgármesteri Hivatal házipénztárából is kifizethetı. 
(7) Az 5.§. b.) pontjában meghatározott támogatást havonta utólag, minden hónap 5. napjáig a 
szolgáltató részére kell átutalni külön megállapodás alapján. 
(8) Az ellátásban részesülı az ellátásra való jogosultság feltételeit érintı lényeges tények, 
körülmények megváltozásáról 15 napon belül értesíti az eljáró szervet. 
 

7. §. 
Hatásköri szabályok 

 
A támogatás iránt benyújtott kérelmekrıl Újfehértó Város Polgármestere átruházott hatáskörben dönt.  

 
8.§.  

Jogosulatlanul igénybe vett ellátás megtérítése 
 
 (1) Az e rendeletben meghatározott feltételek hiányában vagy az e rendelet rendelkezéseinek 
megsértésével nyújtott ellátást meg kell szüntetni. 
(2) Az ellátást jogosulatlanul és rosszhiszemően igénybe vevıt kötelezni kell a pénzbeli ellátás 
visszafizetésére, természetbeni ellátás esetén a pénzegyenérték megfizetésére. 
(3) A folyamatosan nyújtott ellátás megtérítését legfeljebb egy évre visszamenılegesen lehet 
elrendelni. 
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(4) Az ellátás megtérítését az eljáró szerv az igénybevétel jogosulatlanságáról való tudomásszerzéstıl 
számított 3 hónapon belül rendelheti el. Nem lehet a megtérítést elrendelni, ha az igénybevételtıl, 
illetve az ellátás megszőnésétıl egy év már eltelt. 
(5) Az eljáró szerv a megtérítést méltányosságból elengedheti, illetve csökkentheti. 

 
III. FEJEZET 

Záró rendelkezések 
9. §. 

 
(1)Ez a rendelet  2008. február 01. napján lép hatályba.  
(2) Az e rendeletben nem szabályozott eljárási kérdésekre a Gyvt. eljárási rendelkezéseit kell 
megfelelıen alkalmazni. 
(3) Újfehértó Város Képviselı-testülete és Szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 
29/2006. (XII.15.) VKT. rendelet mellékletének 8.§. (1) bekezdése kiegészül az alábbi g.) ponttal: 
(A polgármesterre átruházott hatáskörök) 
(1)… 
g.) óvodáskorúak támogatása. 
 
5. napirendi pont megtárgyalása 
5./ Elıterjesztés egyes szociális tárgyú rendeletek módosításáról  
     Száma: 3- 44/2008.   
     (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
     Elıadó: Tóth András polgármester 
 
Tóth András 
A Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága és az Ügyrendi Bizottság tárgyalta, egyhangú igen 
szavazattal támogatták. Ennek a rendeletnek, ha elfogadjuk, akkor lesz egy olyan hatása is, 
hogy a gyermek étkeztetésben résztvevık, akik nem kapnak 100 %-os támogatást, legyen 
lehetısége a kb. 300 Ft-os ebéd helyett 230 Ft-ért hozzájutni az ebédhez. Nekünk viszont 
lehetıségünk lesz az állami támogatást ehhez lehívni. Kérdés, észrevétel vélemény van-e? Ki 
az, aki elfogadja a rendelet-tervezetet?  
 
A képviselı-testület a rendelet-tervezetet 17 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül egyhangúlag elfogadta és az alábbi rendeletet alkotta meg: 
 

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISEL İ-TESTÜLETÉNEK 
 

4/2008. (I. 29.) 
 

r e n d e l e t e 
 

egyes szociális tárgyú rendeletek módosításáról 
 

Újfehértó Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. Törvény (a továbbiakban: Szt.) 1.§. (2) bekezdésében, a 10.§. (1) 
bekezdésében, a 25.§. (3) bekezdésében, a 26.§-ában, a 32.§. (3) bekezdésében, a 37/D.§. (5) 
bekezdésében, a 38.§.(9) bekezdésében, a 45.§.(1)-(3) bekezdésében, a 46.§.(1) bekezdésében, a 
47.§.(2) bekezdésében, az 50.§. (3) bekezdésében, a 62. §. (2) bekezdésében valamint a 92.§. (1)-(2) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a pénzben és természetben nyújtott szociális ellátások helyi 
szabályairól szóló többször módosított 6/2007. (I.26) rendeletét (a továbbiakban: rendelet) valamint a 
személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról és azok igénybevételének rendjérıl szóló 
7/2007. (I.26.) rendeletét (a továbbiakban: rendelet) az alábbiak szerint módosítja: 

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

1.§. 
 

A rendelet 2.§. (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
(3) A rendelet hatálya kiterjed 
a) a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezı személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 
törvény (a továbbiakban: Szmtv.) szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezı 
személyre, amennyiben az ellátás igénylésének idıpontjában az Szmtv.-ben meghatározottak szerint a 
szabad mozgás és a három hónapot meghaladó tartózkodási jogát a Magyar Köztársaság területén 
gyakorolja, és a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény szerint 
bejelentett lakóhellyel rendelkezik, valamint 

b) a 32/B. § (1) bekezdésében meghatározott idıskorúak járadéka tekintetében a szociális biztonsági 
rendszereknek a Közösségen belül mozgó munkavállalókra, önálló vállalkozókra és családtagjaikra 
történı alkalmazásáról szóló 1408/71/EGK tanácsi rendeletben meghatározott jogosulti körbe tartozó 
személyre, 
amennyiben az ellátás igénylésének idıpontjában az Szmtv.-ben meghatározottak szerint a szabad 
mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogát a Magyar Köztársaság területén gyakorolja, és a polgárok 
személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény szerint bejelentett lakóhellyel 
rendelkezik. 

 
2.§. 

 
A rendelet 4. §. (4) bekezdése, (6) –(9) bekezdései, valamint az 5.§.(4) bekezdése hatályát veszti. 
 

3.§. 
 

A rendelet 4.§. (5) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
(5) A jövedelem igazolásához csatolni kell: 
a) havi rendszeres jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelızı hónap nettó jövedelmérıl 
kiállított munkáltatói igazolást 
b) álláskeresık számára nyújtott támogatás esetén a kérelem benyújtását megelızı hónapban 
folyósított ellátást igazoló szelvényt, ennek hiányában a munkaügyi kirendeltség által kiállított 
igazolást 
c.) a társadalombiztosítás keretében folyósított ellátások esetében a kérelem benyújtását megelızı 
hónapban kifizetett ellátást igazoló szelvényt, ennek hiányában az utolsó havi bankszámla kivonatot 
d) nem havi rendszerességgel szerzett, valamint a vállalkozásból (ıstermelésbıl) származó jövedelmek 
esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelızı tizenkét hónap alatt szerzett 
jövedelemrıl kiállított igazolást. 
 

4.§. 
 
A rendelet 17/A.§-a a következı (6)-(7) bekezdésekkel egészül ki: 
(6) A (4) bekezdés alkalmazásában  egyedül álló szülı által nevelt tanuló az, akinek a szülıje: 
     a) hajadon, nıtlen, özvegy, elvált vagy házastársától külön él, kivéve, ha élettársa van 
     b) házasságának felbontása iránti per a bíróságon folyamatban van 
(7) A (6) bekezdés alkalmazásában a házastársak különélésérıl  a jegyzı által kiadott hatósági 
bizonyítványt mellékelni kell a kérelemhez. 
 

II.  
a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról és azok igénybevételének rendjérıl szóló 

7/2007. (I.26.) rendelet módosítása 
 

5.§. 
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A rendelet 2.§. (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
(2) Újfehértó Város Önkormányzata  
a.) a tanyagondnoki szolgáltatást, az étkeztetést, a házi segítségnyújtást, a jelzırendszeres házi 
segítségnyújtást, a közösségi ellátásokat, a támogató szolgáltatást, a nappali ellátást, az idıskorúak 
gondozóházát a Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulással  kötött feladat-ellátási 
szerzıdés útján biztosítja, 
b.)  a családsegítést ellátási szerzıdés útján biztosítja. 
 

6.§.  
 
A rendelet 4. §. (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában kora alapján jogosult az étkeztetésre az a személy, aki  
a.) 15.  életévét nem töltötte be, 
b.) 60. életévét betöltötte. 

7.§.  
 

Ez a rendelet  a kihirdetés napján lép hatályba. 
 

6. napirendi pont megtárgyalása 
6./ Elıterjesztés nemzeti és önkormányzati jelképek használatáról és ünnepélyes tiszteletadás  
     helyi szabályozásáról 
     Száma: 3- 26/2008.   
     (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
     Elıadó: Tóth András polgármester 
 
Tóth András 
A munkatervünkben az elıterjesztés címét kicsit továbbgondoltuk. Alpolgármester asszony 
vetette fel az,t amikor az országzászlót avattuk, hogy valamilyen szinten kellene ennek a 
használatát is szabályozni. Illetve az állami jelképek használatát is jó lenne valamilyen szinten 
szabályozni. Valamint Buczkó képviselı asszony is két történelmi dátum megemlékezését 
javasolta. Igyekeztünk olyan szabályozást megfogalmazni, ami a helyi ünnepünknek a 
méltóságát megadja. Az Ügyrendi Bizottság többségi szavazattal, a Társadalmi Kapcsolatok 
Bizottsága egyhangú igen szavazattal támogatta az elıterjesztést, és a rendelet-tervezet 
elfogadását. Kérdés, észrevétel, vélemény van-e? 
 
Nagy Sándor 
Jól értelmezem-e a 2. § 3 bekezdés 3. pontját, illetve a 13. § c) pontjában leírt - szöveg 
szövegezését? Arra gondolta-e az elıterjesztı, ami ott le van írva?   
 
Tóth András 
Az volt a célom, hogy a 13. § az egyszeri alkalom legyen. javaslatom, ez júniusig elkészülhet, 
egyszeri alkalomnak mondom. Nem volt szándékom, hogy június 4-ét oda soroljam, ami a 
naptárban is piros betős ünnep. Elıterjesztıként elfogadom az észrevételt és innen akkor 
kivennénk a c) pontot.  
 
Buczkó Ágnes 
Örülök, hogy az I. világháborús emlékmő helyére lesz téve felújítva. 
Tóth András 
Ha nincs egyéb kérdés, észrevétel, vélemény a napirendi pontot lezárom.  Ki az, aki azzal a 
korrekcióval, ami elhangzott elfogadja a rendelet-tervezetet?   
 
A képviselı-testület a rendelet-tervezetet 17 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
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nélkül egyhangúlag elfogadta és az alábbi rendeletet alkotta meg:  
 

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISEL İ-TESTÜLETÉNEK 
 

5/2008. (I. 29.) 
 

r e n d e l e t  
 

a nemzeti és önkormányzati jelképek használatáról és ünnepélyes tiszteletadás rendjérıl 
 
Újfehértó Város Önkormányzata Képviselı-testülete a Magyar Köztársaság nemzeti 
jelképeinek és a Magyar Köztársaságra utaló elnevezésnek a használatáról szóló 1995. évi 
LXXXIII. törvény 21. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás, valamint a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdése alapján a következı 
rendeletet alkotja: 

I. 
A város jelképei 

l.§ 
 

(1) Újfehértó Város Önkormányzat által – város Fı terén – állíttatott országzászló. 
(2) Újfehértó Város Önkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzatában megjelölt 

a.) városi címer, 
b.) városi zászló. 

II. 
A városi jelképek használata 

 
Az országzászló 

2.§ 
 

(1) Az Önkormányzat által állíttatott országzászló a magyarság összetartozását jelképezi. 
(2) Az országzászló, nemzeti színő lobogó az év minden napján az árbocrúd tetején lobog és 
ezáltal válik a város mindennapjainak részévé. 
(3) A (2) bekezdésben leírtaktól elérıen - diktatúrák és háborúk áldozatául esett sok millió 
ember emlékére - az országzászló félárbócra engedésének van helye:  
  január 27. a Holocaust emléknapja 
  február 25. a kommunizmus áldozatainak emléknapja  
  június 4. I. vh. és Trianon-i gyász-emléknap 

október 6. az aradi vértanúk emléknapja – nemzeti gyásznap 
november 4. az 1956- os forradalom és szabadságharc leverésének napja – 
nemzeti gyásznap  

 
(4) A (3) bekezdésen felül, Magyarország illetve Újfehértó város tragikus eseményei, 
valamint köztiszteletben álló, így különösen a Magyar Köztársaság közjogi méltóságai, a 
város országgyőlési képviselıi elhunyta vagy tömegszerencsétlenség esetén a polgármester 
elrendelheti az országzászló félárbocra eresztését. 
(5) A országzászlót (3) és (4) bekezdéseiben meghatározott napokon reggel 8 órakor kell 
félárbócra engedni, legalább két, az önkormányzatot képviselı személy jelenlétében. A 
félárbócra engedés után 1 perces néma tiszteletadással adóznak a jelenlévık az alkalomnak. A 
zászlónak 24 óráig kell félárbócon maradnia.  
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3. § 
 
(1) A nemzeti ünnepekrıl és a város napjáról történı méltó megemlékezés érdekében a tiszta, 
jó állapotban lévı országzászlót kell használni. 
(2) A zászlót – tekintélyének megırzése érdekében – rendszeresen, legalább háromhavonta 
tisztítani kell. 
(3) A zászlót (lobogót) legalább évente cserélni kell. 
(4) Ha a zászló (lobogó) elhasználódása (kopása, rojtosodása, fakulása stb.) jelentıs, szabad 
szemmel is észlelhetı, a (3) bekezdésben meghatározott idıtartam letelte elıtt is 
haladéktalanul gondoskodni kell a cseréjérıl. 
(5) A zászló beszerzésérıl, tisztántartásáról és cseréjérıl a Polgármesteri Hivatal (a 
továbbiakban: Hivatal) gondoskodik.  

A városi címer 
4. § 

 
A város címere háromszögő pajzs ezüst mezejében kék cölöpön átlósan helyezett arannyal 
díszített feketemarkolatú ezüst szablya és arany búzakalász egymást a pajzs alsó harmadában 
keresztezve, a keresztezési pontjánál vörös béléső és ékkörő, háromleveles aranykoronával 
övezve. 

5. § 
 
(1) A város címerét - a 6. §-ban meghatározott módon - kizárólag utaló és díszítı 
jelképként lehet felhasználni.  
(2) A város címere jelképként felhasználható 

a.)     az önkormányzat által alapított (kiadott) díszokleveleken, emléklapokon, 
kitüntetı-  vagy emlékérmeken, 
b.) az önkormányzat képviselı-testülete, bizottságai, tisztségviselıi, polgármesteri 

hivatal szervezeti egységei, önkormányzati intézmények által küldött meghívókon, 
c.) az önkormányzat képviselı-testülete, bizottságai, tisztségviselıi, a polgármesteri 

hivatal szervezeti egységei (irodák), által használt 
- levélpapíron, 
- ügyiratokon 
- borítékon. 

d.) a város nemzetközi kapcsolataiban és idegenforgalmi propagandájában, 
e.) a városháza tanácskozó termeiben, tisztségviselık hivatali helyiségeiben, 

    f.) a város fontosabb oktatási, kulturális (sport), egészségügyi intézményeinek és       
gazdasági szervezetének - a városhoz való tartozást bemutatni szolgáló - 
helyiségeiben (pl. elıtér, csarnok, tanácskozó terem), 

g.) az önkormányzat tulajdonában lévı középületek homlokzatán (díszítı jelképként), 
h.) az önkormányzat által alapított gazdasági szervezet, egyesület, alapítvány 

emblémáján önállóan vagy külön rajzolatába beépítve (utaló jelképként), 
i.)      az önkormányzat által fenntartott szervezet tagjainak egyen- vagy      

munkaruházatán, valamint a város közbiztonságát szolgáló egyesület (polgárırség) 
tagjainak ruházatán (utaló jelképként), 

j.) a várost népszerősítı kulturális (történelmi, irodalmi, mővészeti), gazdasági és 
egyéb kiadványokon, 

k.) a várossal kapcsolatos rendezvényeken (ideiglenes utaló és díszítı jelképként), 
l.) a városra utaló emléktárgyakon és jelvényeken, 
m.) önkormányzati vagy az önkormányzat által támogatott tevékenységet kifejezı 

mőtárgyakon, eszközökön, jármőveken, valamint közúti jelzıtáblákon (utaló 
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jelképként). 
 

6. § 
 

(1) A város címerét kizárólag hiteles alakban, címerábrák, méretek (arányok) és színek 
megtartásával, illetve olyan mérető kicsinyítéssel lehet használni, hogy az ne sértse az 
ábrázolás hitelességét. 
(2) Egyes esetekben megengedhetı, hogy a város címere kizárólag az elıállításához 
felhasznált anyag (fa, fém, bır) színében jelentkezzék. Nyomdai úton vagy másolással való 
elıállítás esetén kivételesen megengedhetı, hogy a címernyomat - színezés lehetıségének 
hiányában - fekete-fehér színő legyen. 
 

7. § 
 

(1) A címert felhasználni a 5. § (2) a.)-i.) pontjában felsorolt esetekben külön engedély 
nélkül, a j.)-m.) pontokban felsorolt esetekben - ha az közvetlenül önkormányzati 
tevékenységhez vagy kezdeményezéshez nem kötıdik - csak az 8. §-ban elıírt engedéllyel 
lehet. 
 (2) Nem önkormányzati szervek és magán személyek vagy civil szervezetek által - a 5. §-
ban körülírt esetekben - történı címerhasználat engedélyhez kötött. 

 
8. § 

 
(1) A város címerének felhasználását, illetve forgalomba hozatalát, valamint forgalomba 
hozatal céljából való elıállítását a város polgármestere engedélyezi. 
(2) A város polgármestere a címerhasználatra, elıállítására vonatkozó engedélyében jelen 
rendeletben foglaltakon túlmenıen külön elıírásokat is szabhat, illetve a címerhasználat körét 
- különösen indokolt esetben - bıvítheti. 
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott engedély határozatlan vagy meghatározott idıre 
(esemény befejezıdéséig) szólhat. Az idıtartam kikötésekre az engedélyben kell kitérni. 
 

9. § 
 

(1) A városi címer használatának vagy felhasználásának engedélyezése iránti kérelmet a 
város polgármesterének kell benyújtani. 
     a.) Az engedély kérelmezését mellékletben meghatározott formanyomtatványon kell 
kezdeményezni a Polgármesteri Hivatalnál. 

b.) A kérelemhez csatolni kell - elıállítás és forgalmazás esetén - a címerrel díszített tárgy 
mintáját és annak fényképmásolatát. 

(2) A címerhasználatra vonatkozó engedélynek tartalmaznia kell: 
- az engedélyes szerv megnevezését és címét, 
- az engedélyezett felhasználási cél megjelölését, 
- a terjesztés és forgalomba hozatal módjával kapcsolatos kikötéseket, 
- kereskedelmi forgalomba hozatal esetén az egységárat és az engedély-díj mértékét, 
- a felhasználással kapcsolatos esetleges egyéb elıírásokat. 

 (3) A kiadott engedélyrıl, érvényességük határidejérıl felfektetett nyilvántartást a 
Polgármesteri Hivatal Titkárságán kell vezetni. 
(4) A városi címer használatára vagy elıállítására nem adható engedély, ha a használat 
vagy forgalomba hozatal módja, körülményei a város érdekeit vagy lakosságának erkölcsi 
érzületét sértheti. 
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(5) Ha a címerhasználat engedélyezése termék elıállításának vagy forgalomba 
hozatalának céljából válik szükségessé, engedélyezı a címerhasználatért engedély-díjat 
állapíthat meg. Az engedély-díj mértéke az elıállított termék mennyiségének és egység 
(eladási) árának figyelembevételével esetileg kerül megállapításra az engedélyezı és az 
engedélyes ezirányú - külön jogszabályon alapuló - megállapodása alapján. 
 

A városi zászló 
10. § 

 
A városi zászló: színe a címer színével megegyezı kék, alakja téglalap, középen a város 
címere kerül elhelyezésre.  

11. § 
 
(1) A város zászlóját kizárólag utaló jelképként lehet használni. 
(2) A város zászlója jelképként felhasználható 

a.) a város életében jelentıs - kizárólag helyi - események kapcsán, 
b.) az állami zászló elsıbbsége mellett önkormányzati szervek ünnepségein, 

rendezvényein, 
c.) megkülönböztetésül több település (önkormányzat) részvételével tartott 

rendezvényeken, 
d.) a város bel- és külföldi kapcsolataiban emlék- és cserezászlóként a juttatás 

jellegének feltüntetésével vagy anélkül, arányos kicsinyített formában, 
e.) a város önkormányzatának más - fıleg külföldi - önkormányzatokkal való 

protokolláris kapcsolattartása során asztali zászlóként, arányos kicsinyített 
formában. 

(3) A város zászlója egyéb esetekben - pl. kereskedelmi forgalomba hozatal céljából - a 
városi címer elıírásainak értelemszerő alkalmazásával használható fel. 

 
III. 

A városi ünnepélyes megemlékezések, tiszteletadások rendjérıl 
12. § 

 
A magyar nemzethez, valamint a város polgárainak közösségéhez való tartozás jelképeként, 
az önkormányzat által szervezett városi ünnepségek, megemlékezések, tiszteletadások a 
rendeletben leírtak szerint kell megtörténnie.  

13. § 
 

A városi ünnepélyes megemlékezések, tiszteletadások idıpontjai, helyei és módjai: 
a) március 15-én, az 1848–1849-es forradalom és szabadságharc kezdetének, a modern 

parlamentáris Magyarország megszületésének napján; a 1848–1849-es újfehértói szobor 
együttes megkoszorúzása. 

b.) április 28-án Újfehértó elsı alkalommal történı várossá válásának napján; a Kulturális 
Központ színháztermében, városi kitüntetı díjak ünnepélyes átadása. 

c) augusztus 20-án, államalapító Szent István ünnepén; helyi egyházak által történı ünnepi 
misén, istentiszteleten történı megjelenéssel. 

d) október 23-án, az 1956. évi forradalom és szabadságharc kezdetének, valamint a Magyar 
Köztársaság 1989. évi kikiáltásának napján; a Fı téren elhelyezett emléktábla 
megkoszorúzása. 

14.§ 
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(1) A 13. §-ban meghatározott napokon megtartandó városi ünnepségeket, Himnusszal 
kezdıdve és a Szózat közös eléneklésével zárulva foglalják keretbe. 

(2) Az események emelkedettségét a tiszteletadással fogadott, ünnepélyes zászló bevonulások 
hívatottak biztosítani. 

 
IV. 

Vegyes rendelkezések 
15.§ 

 
Szabálysértést követ el és 30.000.- Ft-ig terjedı pénzbírsággal sújtható az, aki 
a.) a város címerét a rendeletben megjelölt esetekben engedély nélkül használja vagy 

forgalomba hozatal céljából elıállítja, 
b.) címerhasználati (forgalmazási) engedéllyel rendelkezik, de az elıírt feltételeket 

megszegi. 
c.) városi zászlót a rendelet bekezdésében elıírtakon túl, illetve abban foglalt elıírások 

mellızésével használ, elıállít vagy forgalmaz. 
 

16. § 
 

(1) A város polgármestere a címer- vagy zászlóhasználati engedélyt visszavonhatja, ha az 
engedélyes 
a.) a 15. §-ban foglalt szabálysértést követ el vagy 
b.) egyébként vált méltatlanná a címer vagy zászló használatára. 
 (2) Az (1) b.) pont szerinti visszavonás okát indokolni kell. 

 
17. § 

 
(1) Jelen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. Egyidejőleg hatályát veszti a 12/2003. 
(III.26.) valamint az azt módosító 17/2005. (X.25.)VKT számú rendelet.  

 
  Melléklet a 5/2008. (I. 29.)  rendelethez 

 
Címer- használat engedélyezése iránti kérelem 

 
1) A kérelmezı neve: ................................................................................................................... 
2) Adóazonosítója:........................................................................................................................ 
3) Állandó lakhely, székhely címe: .............................................................................................. 
4) Elektronikus levélcím, vagy telefonszám:................................................................................ 
5) A címer felhasználásának, elıállításának ( forgalmazásának ) célja: ...................................... 
6) A címer használatának idıtartama: .......................................................................................... 
7) Elıállítás esetén az elıállítandó mennyiség:............................................................................ 
8) A forgalomba hozatal vagy terjesztés módja:........................................................................... 
9)Jogi személy kérelmezınél a címer felhasználásáért felelıs személy neve, 
beosztása:……………………………………………... .............................................................. 
10) Dátum, kérelmezı aláírása. 
 
7. napirendi pont megtárgyalása 
7./ Elıterjesztés az épített örökség védelmének helyi szabályozásáról 
     Száma: 3-11/2008.   
     (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
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     Elıadó: Tóth András polgármester 
  
Tóth András 
A mellékletben módosítási javaslatom, hogy a római II. bekezdés  1) alatt nem lenne II része, 
hanem a Százház felkerülne a 19. sorszámra és csak melléklet lenne I. és II. számozás nélkül. 
Az Ügyrendi és a Pénzügyi Bizottságok egyhangúlag támogatták. Kérdés, észrevétel, 
vélemény van-e? Ki az, aki elfogadja a rendelet-tervezetet?  
 
A képviselı-testület a rendelet-tervezetet 17 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül egyhangúlag elfogadta és az alábbi rendeletet alkotta meg: 
 

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISEL İ-TESTÜLETÉNEK 
 

6/2008. (I. 29.) 
 

r e n d e l e t  

az épített örökség védelmének helyi szabályozásáról 

Újfehértó Város Önkormányzata Képviselı-testülete az épített környezet alakításáról és 
védelmérıl szóló 1997 év LXXVIII. törvény 57. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján Újfehértó város igazgatási területére vonatkozóan az épített örökség védelmének helyi 
szabályozásáról az alábbi rendeletet alkotja. 

Általános rendelkezések 
 

1. § 
A rendelet hatálya kiterjed a város területén található, az épített örökség fogalomkörébe 
tartozó javakra, valamint az ezekkel kapcsolatos minden tevékenységre, személyre és 
szervezetre, kivéve az országos védelem alatt álló javakat. 
 

2. § 
Az épített örökség helyi védelme érdekében a településfejlesztéssel és rendezéssel kapcsolatos 
döntéseknek összhangban kell lennie e rendelettel. 
 

3. § 
Az épített örökség helyi védelem alatt álló elemei a város kulturális örökségét képezik. Tilos 
ezek veszélyeztetése, rongálása és megsemmisítése. 
 

4. § 
Az épített örökség helyi védelmének feladata: 
a) az épített értékek felkutatása, védetté nyilvánítása, dokumentálása, nyilvántartása. 
b) a védett építmények fenntartásának, helyreállításának szabályozása, illetve méltó 
hasznosításuknak elısegítése 
c) védett területek fenntartása és az értékvédelmet szolgáló kezelés összhangjának 
megteremtése. 

Védetté nyilvánítás 

5. § 
(1) A védetté nyilvánítást Újfehértó Város Önkormányzatánál lehet kezdeményezni.  
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(2) A védetté nyilvánítás elıkészítését a Polgármesteri Hivatal folytatja le. Elkészíti a védetté 
nyilvánítási dokumentációt, amely tartalmazza  
a) területi azonosítás ( utca, házszám, helyrajzi szám) térképet, fotókat. 
b) a védetté nyilvánítás indoklását, a történeti érték leírását 
c) a védendı elem állapotát 
d) a védett ingatlan és környezete ingatlan-nyilvántartási adatokat, hiteles tulajdoni lapok és 
térképmásolatokat 
e) a fenntartható használat fıbb elemeit. 
(3) Az eljárás megindításáról értesíteni kell  
 a) az ingatlan tulajdonosát 
 b) az ingatlant érintı közmővek tulajdonosait 
 c) a védetté nyilvánítás kezdeményezıjét 

A helyi védettség létrejötte 

6. § 
(1) A helyi épített örökségeket a Képviselı-testület rendeletben – jelen rendelet mellékletében 
történı feltüntetésével, módosításával - nyilvánítja védetté. 
(2) A rendelet tartalmazza:  
a) a védetté nyilvánítás tényét 
b) a védendı értéket, a védelem célját 
c) a védelem fajtáját 
d) a védendı épület építmény helyrajzi számát 
 

7. § 
 
A védett építményt, illetve területet „ Helyi védettségő épület” ill. „Helyi védettségő terület „ 
táblával kell megjelölni. . 
 

8. § 
(1) A védettség megszőnik ha: 
a) a védelem tárgya természeti katasztrófa során megsemmisült 
b) a védett érték helyreállíthatatlanul elveszett  
c.) a képviselı-testület jelen rendelet mellékletében felsoroltak módosításával. 
(2) A védettség megszüntetésének eljárása során a védetté nyilvánításra vonatkozó 
rendelkezéseket kell megfelelıen alkalmazni. 

 
A védett értékek fenntartása 

9. § 
(1) A védett építmények fenntartásáról a tulajdonos, a tulajdonosi jogokat gyakorló, 
vagyonkezelı köteles gondoskodni. 
(2) A védett építmények jellegét megváltoztatni nem lehet. A fenntartási kötelezettség kiterjed 
a sajátos építészeti értéket képviselı képzı- és iparmővészeti elemekre, tartozékokra, 
felszerelési tárgyakra is. 
 
 

10. § 
(1) Az építményeket a védett értékeik veszélyeztetése nélkül és ahhoz méltóan kell használni 
és hasznosítani. 



 31

(2) A védett környezetben tervezett változásokat és beavatkozásokat a védett értékek 
figyelembe vételével lehet elvégezni.  
(3)A Képviselı-testület jóváhagyása szükséges a védett épület: 
– társasházzá alakításához,  
– az ingatlant terhelı használati jog alapításához.( szolgalmi jog) 
 

11. § 
A védett épület csak abban az esetben bontható el, ha életveszélyessé vált és helyreállítására 
nincs mőszaki megoldás vagy aránytalanul nagy költséggel jár. 
 

12. § 
A történeti kertet lehetıleg eredeti funkciójában kell megırizni 
 

13. § 
A védett temetıket felszámolni nem lehet. 
 

14. § 
A helyi védelem szabályainak megsértése esetén az önkormányzat: 
a) felszólítja a tulajdonost (használót, kezelıt) a védett érték fenntartására, karbantartására. 
b) Elrendeli az engedély nélküli változtatások esetén az eredeti állapot helyreállítását, illetve a 
méltatlan használat megszüntetését  
 

15. § 
(1) A Polgármesteri Hivatal a védett építményekrıl, épület együttesekrıl, területekrıl, 
kertekrıl, temetıkrıl és temetkezési helyekrıl nyilvántartást (mőemlékvédelmi katasztert) 
vezet. 
(2) A nyilvántartás nyilvános és a védett értékek azonosításához szükséges adatokat 
tartalmazza. 
 

16. § 
A védettség tényét és az ingatlan-nyilvántartásban be kell jegyeztetni. 
 

17. § 
A helyi épített örökség védelmével kapcsolatosan az önkormányzat költségvetési 
pénzeszközeit az alábbi feladatok költségeire figyelemmel határozza meg: 
a) A hatóság által a tulajdonos helyett elvégzett munkák 
b) A fenntartást és a méltó hasznosítást szolgáló önkormányzati fejlesztési programok 
c) A védettséggel járó többletköltségek, 

 
Értelmezı rendelkezések 

18. § 
a. Védett építmények építmény részek: önkormányzati vagy magántulajdonban lévı, 
amelyeket önkormányzati rendelet védetté nyilvánított. 
b. Épített érték: Minden olyan épített örökségi elem, elemek együttese, amely a város 
múltjának, közösségi hovatartozás-tudatának szempontjából kiemelkedı építészeti emlék. 
c. Védett állapot helyreállítása: az épület egészét vagy egy részét érintı építészeti 
helyreállítás. 
d. Védett építmények kötelezı fenntartása: az épületek rendeltetésszerő használatához, 
állagának megóvásához szükséges szakszerő karbantartás, felújítás. 
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e. A védelem többletköltsége: a védett építmény olyan helyreállítása munkáinak 
költsége, amelyeket Újfehértó Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala rendelt el, 
valamint, amit a tulajdonos kezdeményezésére a Polgármesteri Hivatal annak elismer és 
amelyek egyébként nem merültek volna fel. 
f. Városképi és városszerkezeti jelentıségő terület: a város történelme során kialakult 
városmag. 
g. Karakteres, értékes utcakép: egységes beépítés eredményeként jellemzı épületek 
csoportos elıfordulásával történeti, esztétikai és hangulati értéket képviselnek. 
h. Történeti kert: történeti értékkel bíró védett építményhez vagy a város szerkezeti 
elemeként megjelenı- kertépítészeti alkotás, zöldfelület, illetve park. 
i. Temetık, temetı részek temetık sajátos tartozékai, temetkezési helyek: amelyek a 
város történelmének vallási közösségeinek, kultúrájának mővészetének sajátos kifejezıi, 
illetve emlékei 

Záró rendelkezések 

19. § 
Amennyiben más bőncselekmény vagy szabálysértés nem valósul meg, szabálysértést köve el 
és 30.000,- Ft-ig terjedı pénzbírsággal sújtható az, aki e rendelet 3. §., a 9. §. (1), (2) 
bekezdésében, a 10. §. (1)–(3) bekezdéseiben és a 11.§-ban foglalt elıírásokat megszegi. 
 

20. § 
A jelen rendelet kihirdetés napján lép hatályba. 
 

Melléklet a 6 /2008. (I. 29. ) rendelethez 
 

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISEL İ-TESTÜLETE ÁLTAL HELYI ÉPÍTETT 
ÖRÖKSÉGKÉNT VÉDETTÉ NYÍLVÁNITOTT ÉPÜLETEI és TERÜLE TEI:  

1. Római katolikus templom Debreceni u. 125 hrsz. 
2. Görög katolikus templom Vasvári Pál u. 36. hrsz. 
3. Polgármesteri Hivatal Szent István u. 4.hrsz. 
4. Volt kaszinó épület Fõ tér 2 hrsz. 
5. Nozdrovitzky (Nánássy) kastély Rákóczi u. 3220. hrsz. 
6. Gencsy (Irinyi) kastély Eötvös u. 3228. hrsz. 
7. Református parókia Petõfi u. 300. hrsz. 
8. Kossuth u. – Egészségház utcasarok 2000. hrsz.  
9. „Múzeum” területe Egészségház u. 2001. hrsz 
10. Római katolikus plébánia Debreceni u. 125. hrsz. 
11. Görög katolikus parókia Vasvári Pál u. 35. hrsz. 
12.  Virágbolt Szent I. u.6/1. hrsz.  
13. Divatáru üzlet Szent István u. 6/2. hrsz 
14. Arany kígyó patika Szent István u. 6/3. hrsz. 
15.  I és II. Vh. Emlékmővek Fıtér 1. hrsz 
16. 1848-49-es emlékpark és emlékmő Debreceni u. 4648/1. hrsz 
17.  „volt kisegitıisk.épülete” Böszörményi u. 3881.hrsz 
18.  Fıtéri gesztenye fasor Fıtér 1.hrsz 
19. A teljes igazgatási területre elkészített SZ-3 jelû szabályozási terven rögzített     

  "Százház" területe. 

 
 
8. napirendi pont megtárgyalása 
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8./ Elıterjesztés „3000 adagos fızıkonyha kivitelezése és finanszírozása” tárgyú nyílt  
     közbeszerzési eljárás során beérkezett ajánlatok elbírálásáról 
     Száma: 3-20/2008.   
     (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
     Elıadó: Tóth András polgármester 
 
Tóth András 
Jeleztük, hogy 5 db ajánlat érkezett, a hiánypótlást követıen az ajánlatokból a legkedvezıbb 
ajánlatot elfogadásra, illetve a legrosszabb ajánlattevıt nem javasolom elfogadásra. 
Javasolom, hogy az 1. 2. pontban szereplı két ajánlattevıt hirdessük ki I. II. sorban 
nyertesként. Mind a két ajánlattevı részletfizetést jelölt meg.  A Bíráló Bizottság elfogadásra 
javasolta. Kérdés, vélemény van-e? 
 
Ricska Zsolt 
Mi úgy gondoljuk, hogy a korábbi vitának volt értelme.  
 
Tóth András 
Jelenleg ott tartunk, hogy még nem biztos, hogy újfehértói vállalkozók benn tudnak maradni 
ebben, de törekszünk arra, hogy újfehértói legyen. Ha nincs egyéb észrevétel a napirendet 
lezárom. Ki az, aki elfogadja a határozat-tervezetet? 
 
A képviselı-testület a határozat-tervezetet 17 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül egyhangúlag elfogadta és az alábbi rendeletet alkotta meg:  

 
ÚJFEHÉRTÓ  VÁROS  KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 

 
6/2008. (I. 28.) számú  

 
h a t á r o z a t a 

„3000 adagos fızıkonyha kivitelezése és finanszírozása”  
tárgyú nyílt közbeszerzési eljárás során beérkezett ajánlatok elbírálásáról 

 
A KÉPVISEL İ-TESTÜLET 

          
1./  A „3000 adagos fızıkonyha kivitelezése és finanszírozása” tárgyú a Kbt. VI. fejezete szerinti, 

nyílt közbeszerzési eljárás során benyújtott ajánlatokból a legalacsonyabb összegő 
ellenszolgáltatás bírálati szempontja alapján az induló éves részlet mértékeként (2008. teljes 
évre vetítve) a Nyírép Kft. (4403 Nyíregyháza, Lujza u. 16) ajánlatát fogadja el nettó 
41.549.150 Ft/év + 20% ÁFA (8.309.830 Ft),  azaz bruttó 49.858.980 Ft/év ajánlati áron. 

 
2./ második helyezettként a KE-VÍZ 21 Zrt.  (4400 Nyíregyháza, Vécsey u. 21.) ajánlatát hirdeti 

ki 45.418.500 Ft/év + 20% ÁFA (9.083.700 Ft), azaz bruttó 54.502.200 Ft/ év ajánlati áron.  
 
3./ az 1. és 2. pontban megjelölt ajánlattevık által az ajánlatukban megajánlott fizetési 

konstrukciót elfogadja. 
 
4./ Az E-Builder Kft. (1094 Budapest, Páva u. 5. 4/21.) ajánlatát a Kbt. 88.§ (1) d), e), f) pontja 

alapján és a Nádép Kft. (4181 Nádudvar, Bem J. u. 3) ajánlatát a Kbt. 88.§ (1) f) pontja 
alapján érvénytelennek nyilvánítja. 

 
5./ A beruházáshoz szükséges saját forrást a mindenkori éves költségvetésbıl biztosítja az 

alábbiak szerint:  
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- 2008. évben 18.167.400.- Ft 
- 2009. évben 56.137.266.- Ft 
- 2010. évben 57.772.332.- Ft 
- 2011. évben 59.407.398.- Ft 
- 2012. évben 61.042.464.- Ft 
- 2013. évben 62.677.530.- Ft 
- 2014. évben 64.312.596.- Ft 
- 2015. évben 65.947.662.- Ft 
- 2016. évben 67.582.728.- Ft 
- 2017. évben 69.217.794.- Ft 
- 2018. évben 47.235.240.- Ft 

 
6./ felhatalmazza a polgármestert, hogy mindenkori fizetési kötelezettségeit biztosító váltókat 

aláírja. 
        Határidı: folyamatos 

                                                          Felelıs: polgármester 
 
9. napirendi pont megtárgyalása 
9./ Elıterjesztés Újfehértour Közlekedési Korlátolt Felelısségő Társaság gazdálkodásával  
     kapcsolatos javaslatról 
     Száma: 3-17/2008.   
     (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
     Elıadó: Tóth András polgármester 
 
Tóth András 
A bizottsági ülésen az ügyvezetés fogalmazta szempontjait. Nekünk, mint tulajdonos  
társaknak kell megfogalmazni az igényeinket. Nem zárom ki, hogy egy-két hónap múlva lesz 
egy alternatív javaslatom, fıleg, ha a Szabolcs -Volán a tıkeemelésbe nem fog beszállni. 
Jelen pillanatban tulajdonostársak vagyunk, de az a tapasztalat, hogy évek óta csak Újfehértó 
„pakolja bele a pénzt”. A Pénzügyi Bizottság tárgyalta mind a kettıt elfogadásra javasolta. 
Kérdés, észrevétel, vélemény van-e?  
 
Nagy Sándor 
A bizottsági ülésen azon volt a vita, hogy ezzel a döntéssel a testület 6 millió forinttal 
megelılegezi azt, hogy ez a társaság ilyen nagyságrendő veszteséggel fog a társaság számolni 
2008-ban. Ezt el is lehet fogadni, ha központi költségvetésbıl támogatható lehet. Egyet 
viszont látni kell, hogy ez  a 6 millió forint nem fejlesztésre fordítható, a napi likviditásra 
fogja fordítani. Személy szerint az a problémám, hogy nem sikerült egyeztetni a társasággal, 
még akkor is, ha sokkal kisebb a tulajdonosi hányada.  
 
Tóth András 
A két tulajdonosnak eltérı érdekei vannak, nem biztos, hogy egyeztethetı az érdek. Nem 
láttam szükségesnek, hogy egyeztessek a Társasággal.  
 
Buczkó Ágnes 
Jó lenne, ha az iskolai kirándulásainkra is megoldásokat tudnánk találni.   
 
Tóth András 
Nyilván a vállalkozás profitorientált, ha neki ez veszteséges, akkor nem fogja csinálni. Nekem 
az volt az igazi  kérdés a bizottsági ülésen, hogy ah İ nem versenyképes a piacon, akkor 
lehet, hogy a szolgáltatásnál se versenyképes szinten dolgozik. Ha egyéb kérdés, vélemény 
nincs a napirendi pont vitáját lezárom. Két határozat-tervezet van. Az elsı határozat-tervezetet 
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a 8. milliós támogatásra vonatkozónak ki az, aki  elfogadja?  
 
A képviselı-testület a határozat-tervezetet 16 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül,  1 
tartózkodással elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 
 

ÚJFEHÉRTÓ  VÁROS  KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 
 

7/2008. (I. 28.) számú  
 

h a t á r o z a t a 
 

Újfehértour Közlekedési Korlátolt Felelısségő Társaság részére 2008. évi  
üzemeltetési hozzájárulás megállapításáról 

 
A KÉPVISEL İ-TESTÜLET 
 
1., Az Újfehértour Közlekedési Korlátolt Felelısségő Társaság 2008. évi mőködéséhez 
8.000.000 forint üzemeltetési hozzájárulást állapít meg. 
 
2., A hozzájárulás fedezetét 2008. évi költségvetésében biztosítja. 
 
3., Felhatalmazza a polgármestert az üzemeltetési hozzájárulási megállapodás aláírására. 
 

Határid ı: folyamatos 
      Felelıs:     polgármester 
 
 
Tóth András 
A második határozat-tervezetben a törzstıke emelésére vonatkozóan, ki az, aki 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 
 

8/2008. (I. 28.) számú  
 

h a t á r o z a t a 
 

Újfehértour Közlekedési Korlátolt Felelısségő Társaság 
törzstıkéje emelésének kezdeményezésérıl 

 
A KÉPVISEL İ-TESTÜLET 
 
1., az Újfehértour Közlekedési Korlátolt Felelısségő Társaság törzstıkéjének megemelését 
kezdeményezi oly módon, hogy Újfehértó Város Önkormányzata törzsbetétének összege 
11.500.000 Ft-ra nıjön 6.000.000 forint összegő pénzbeli betét teljesítésével. 
  
2., a törzsbetét megemeléséhez  2008. évi költségvetésében 6.000.000 forintot biztosít. 
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Határid ı: folyamatos 
      Felelıs:     Polgármester 
 
Elek László megérkezett az ülésterembe, így a képviselı-testület létszáma 18 fıre változott.  
 
10. napirendi pont megtárgyalása 
10./ Elıterjesztés Tőzoltó gépjármőfecskendı beszerzéséhez önrész biztosításról 
       Száma: 3-12/2008.   
       (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
       Elıadó: Tóth András polgármester 
 
Tóth András 
Az elıterjesztéshez két határozat-tervezetrıl kell dönteni. Elıször a támogatásról, aztán a 
másik határozatról kellene dönteni, ez az elıterjesztés mellett fordítva van lefőzve. A 
Pénzügyi Bizottság tárgyalta. Kérdés, észrevétel, vélemény van-e?  
 
Nagy Sándor 
Röviden néhány dolog az elıterjesztéshez. A Köztestületi Tőzoltóságnak a pályázat 
benyújtása idıpontjában 760e Ft volt a számláján, tehát nem állt rendelkezésre az az összeg. 
Most is azt mondom, hogy bizottsági szinten volt elızetes állásfoglalás ebben, hogy 
támogatni fogja az önkormányzat ezt a pályázatot abban az esetben, ha az eredményesen 
szerepel. Alapvetıen az a gondom, hogy a határozat-tervezet 1. részénél – ami a szavazás 
során a második határozat-tervezet - a támogatás felfüggesztése esetén, 5-én a Köztestületi 
Tőzoltóság nem fogja tudni a kifizetéseket, a bért és járulékokat befizetni. Ebben az esetben 
nekem az egyesület elnökeként intézkedni kell abban a formában, hogy az embereknek a 
munkaviszonyát szüneteltetni, vagy egyéb módon megoldani kell. A másik, hogy mutassanak 
egy olyan pályázatot, amely ilyen önrész ellenében ilyen támogatást kap. Ez egy 85 millió 
forintos fecskendı. Az eltérés abból adódik, hogy a pályázat benyújtásának idejében 
hátrányos helyzető volt még az önkormányzat, ezért 8 %-os önrészt kellett biztosítani. Mire a 
pályázat realizálódott ehhez 10 %-os önrészt kértek, ahhoz, hogy ezt igénybe tudjuk venni.  
Kérem, hogy fontolják meg a határozat elfogadását. Mőködésképtelen lesz a Tőzoltóság és 
felmerülhet, hogy szükség van-e egy 85 milliós fecskendıre.  
 
Tóth András 
A képviselı úrnak azt a nyilatkozatát, amely arra vonatkozik, hogy az egyesület számláján a 
pályázat benyújtásakor 762 e Ft ezt elfogadom, erre vonatkozóan visszavonom azt a 
javaslatomat, mellyel korlátozzuk a támogatás folyósítását. De lehet, hogy bizottsági szinten 
volt ez a szándék, de a költségvetés biztosításában nem volt ilyen döntés. 
Kötelezettségvállalás nem volt. A másik, hogy nem veszek szívesen a fenyegetéseket, - 
amennyiben ezt a támogatást felfüggesztjük, akkor úgy fog nyilatkozni az egyesület elnöke a 
támogató felé, hogy nem kívánja igénybe venni a támogatást. Most akkor kell, vagy nem 
Újfehértónak ez a fecskendı. Dokumentáltnak tekintem a helyzet tisztázását. Azt a határozati 
javaslatomat, amely a korlátozásra vonatkozik visszavonom. Javasolom a képviselı-
testületnek, hogy arról a határozat-tervezetrıl döntsön, amelyben biztosítja a 8,5 milliós 
támogatást.  
 
Nagy Sándor 
Még egy megjegyzés, a nem túl régi november 29-ei testületi ülésen, fedezetnélküli 
kötelezettségvállalásra kérte polgármester úr a testületet és meg is kapta.  
 
Tóth András 
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Ott volt egy könyvvizsgálói álláspont, senki nem mondta, hogy fedezet nélküli 
kötelezettségvállalás, az hogy annak minısítette képviselı úr, az egy más dolog. Ha nincs 
egyéb a vitát lezárom. Ki az, aki elfogadja Köztestületi Tőzoltóság számára 8,5 milliós 
támogatás biztosítására vonatkozó határozat-tervezetet?  
 
A képviselı-testület a határozat-tervezetet 18 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül egyhangúlag elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 

 ÚJFEHÉRTÓ  VÁROS  KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 
 

9/2008. (I. 28.) számú  
 

h a t á r o z a t a 
 

Tőzoltó gépjármőfecskendı beszerzéséhez önrész biztosításáról 
 
A KÉPVISEL İ-TESTÜLET 
 
1., tőzoltó gépjármőfecskendı pályázati úton történı beszerzéséhez az Újfehértói Önkéntes 
Tőzoltóság részére a pályázati önerı kiváltására 8.500.000 forint összegő támogatást biztosít 
azzal, hogy a pályázathoz fel nem használt támogatás visszafizetésre kerüljön. 
 
2., felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerzıdés aláírására, a támogatási összeg 2008. 
január 30-ig történı megfizetésére.  
 

Határid ı: 2008. január 30. 
      Felelıs:     Polgármester 
 
 
11. napirendi pont megtárgyalása 
11./ Elıterjesztés Újfehértó Rendırırs mőködésének támogatásáról 
       Száma: 3-38/2008.   
      (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
       Elıadó: Tóth András polgármester 
 
Tóth András 
Az elıterjesztéshez szóbeli kiegészítésem nincs. A Pénzügyi Bizottság többségi szavazattal 
támogatta az elıterjesztést.  Kérdés, észrevétel, vélemény van-e?  
 
Ki az, aki támogatja a határozati javaslatot?  
 
A képviselı-testület a határozat-tervezetet 18 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül egyhangúlag elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 

ÚJFEHÉRTÓ  VÁROS  KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 
 

10/2008. (I. 28.) számú  
 

h a t á r o z a t a 
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Újfehértó rendırırs mőködésének támogatásáról 
 
 
A KÉPVISEL İ-TESTÜLET 
 
1., az újfehértói rendırırs mőködési feltételeinek javítására 1.000.000 forint összegő 
támogatást nyújt. 
 
2., a támogatás fedezetét 2008. évi költségvetésében biztosítja. 
 
3., Felhatalmazza a polgármestert, a  támogatási szerzıdés megkötésére. 
 

Határid ı: folyamatos 
      Felelıs:     Polgármester 
 
 
12. napirendi pont megtárgyalása 
 12./ Elıterjesztés „Újfehértó Városi Piactér revitalizációja” címő fejlesztési projekthez  
       befektetı partner bevonásáról 
       Száma: 3-18/2008.   
       (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
       Elıadó: Tóth András polgármester 
 
Tóth András 
Úgy ítélem meg, hogy talán nem a legfelkészültebb az önkormányzat arra, hogy egy ekkora 
piacot üzemeltessen. Célszerőnek tartom befektetı bevonását. Ez alkalmas lehet arra, hogy 
rögtön bevételhez juthassunk, 50 %-os támogatás mellett. Az a szándékunk, hogy ott egy 
normális piac épüljön. Bízom, hogy önállóan, akár konzorciumba tömörülve lesznek ajánlatok 
erre. A Pénzügyi Bizottság többségi szavazattal támogatta az elıterjesztést. Kérdés, 
észrevétel, vélemény van-e?  
 
Nagy Sándor 
Nem a konstrukcióval van gondom, hanem, hogy azon a helyen kell ezt megvalósítani. Ezért 
be kell-e áldozni, hogy a városnak a legértékesebb területe kikerüljön a tulajdonából? Nem 
mondom, hogy ne beszéljünk errıl, de azt is meg kellene nézni, hogy feltétlenül ott kellene 
elhelyezni. Ez az alapvetı gondom. Jelöljön meg egy-két ingatlant a befektetı, ettıl az 
ingatlantól nem kellene megszabadulni ilyen formában. Akár azt a szabadságát adjuk meg a 
befektetınek, hogy hozzanak İk alternatív javaslatot.   
 
Tóth András  
A lakossági vélemény alapján azt akarják, hogy ott legyen a piac. Eléggé frekventált hely, a 
tervezés során figyelembe vettük, hogy a  városképet javító körülményt hozzunk létre ott.  Ha 
korábban említi képviselı úr ezeket, akkor nem készítünk tanulmánytervet, akár be is 
fogadhattam volna a javaslatot. A társadalmi igény ez volt.  
 
Gyermánné Szabó Katalin 
Nekem is az a véleményem, hogy tényleg nem beszélgettünk errıl. Ez már most tényleg olyan 
fázisban van, hogy már késı, és nekem sem jut eszembe más hely, ahol ezt el tudnám 
képzelni.  
 
Tóth András 



 39

Ha nincs egyéb a napirendi pontot lezárom. Ki az, aki támogatja a határozat-tervezetet?  
 
A képviselı-testület a határozat-tervezetet 15 igen szavazattal, 3 ellen szavazattal, tartózkodás 
nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 

ÚJFEHÉRTÓ  VÁROS  KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 
 

11/2008. (I. 28.) számú  
 

h a t á r o z a t a 
 „Újfehértó Városi Piactér revitalizációja” cím ő fejlesztési projekthez 

 befektetı partner bevonásáról 
 
A KÉPVISEL İ-TESTÜLET 
 
1., „Újfehértó Városi Piactér revitalizációja” címő fejlesztési projektjéhez pályázati úton 
befektetı partnert keres az alábbi feltételekkel: 
 
- Az Önkormányzat értékesíti a befektetı részére a fejlesztéshez szükséges újfehértó 15 hrsz-ú 
ingatlant.  
- befektetı vállalja, hogy az ingatlanon megépíti az ARS Építész Tervezı Iroda és Mérnöki 
Stúdió által elkészített, engedélyeztetés alatt levı tervek alapján az épületegyüttest a tervben 
szereplı, telekhatáron kívüli infrastrukturális fejlesztések kivételével. 
- az Önkormányzat a kiválasztásra kerülı befektetıt, mint együttmőködı partnert bevonja a 
EAOP-2007-5.1.1/D kódszámú, az „Funkcióbıvítı integrált települési fejlesztések” címő 
pályázati kiírásra benyújtandó pályázatába.  
- befektetı biztosítja a projekthez szükséges saját erıt, de a megnyert támogatás is ıt illeti, a 
megépülı, befektetıi, illetve pályázati forrásból megvalósuló felépítmény tulajdonjoga a 
befektetıt illeti 
- a pályázat elsı fordulójának benyújtásához szükséges kiadásokat az Önkormányzat 
biztosítja, a második fordulós pályázat benyújtása során a piac revitalizációhoz kapcsolódó 
pályázati elıkészítési költségeket a befektetı vállalja. 
- felek a leírt együttmőködést abban az esetben realizálják, végleges megállapodásokat akkor 
kötnek egymással, ha az Önkormányzat által benyújtásra kerülı pályázatban a piac 
revitalizációs projekt  támogatásban részesül 
 
2., azon befektetıt kívánja bevonni a projekt megvalósításába, amely az 1., pontban rögzített 
feltételek mellett az Önkormányzat tulajdonában levı 15 hrsz-ú ingatlanért a legmagasabb 
vételárat kínálja. 
 
3., felhatalmazza a polgármestert a pályázati felhívás nyilvánosságra hozására, a beérkezı 
ajánlatok soron következı képviselı-testületi ülés elé terjesztésére. 
 

Határid ı: folyamatos 
                  Felelıs:     Polgármester 
 
13. napirendi pont megtárgyalása 
13./ Elıterjesztés Egészségház létesítéséhez befektetı bevonásáról 
       Száma: 3-28/2008.   
       (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
       Elıadó: Tóth András polgármester 
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Tóth András 
Ismerteti az elıterjesztést.  
 
Nem végleges döntést kérek a testülettıl, azt kérem, hogy nézzük meg ennek a cégnek az 
ajánlatát, esetleg külön pontban illesszük be, hogy ne csak ezzel a céggel folytassak 
egyeztetést terjesszük ki, kérjünk más ajánlatot is, kvázi akár megpályáztatással. A Pénzügyi 
Bizottság tárgyalta és nem támogatta. Kérdés, észrevétel, vélemény van-e?   
 
Nagy Sándor 
Igazából az eljárás rendje az ami aggályos a számunkra. Két dolgot sértünk ezzel, egyrészt 
egyik oldalról verseny elınybe hozunk, másik oldalról hátrányos helyzetbe juttatunk 
vállalkozásokat. A korábbi településen befektetıknek komoly hátrányt is jelenthet. Nem ez a 
módja, hogy valaki megkeresett bennünket és üljünk le vele tárgyalni, stb. Tegyük teljes 
körően nyitottá, akkor kérjünk rá ajánlatokat. Értem a szándékot. Azt mondom, hogy ezt a 
konstrukciót hirdessük meg.  
 
Tóth András 
Fogalmazzuk meg közösen, hogy mit szeretnénk, milyen módon várjuk az ajánlatokat. Az 
miért probléma, hogy ingyen jutunk ajánlatokhoz? Az én felfogásomban az újfehértói 
embereket fogom jobb körülményekhez juttatni.  Nyilván a gyógyszerészeknél érdeksérelmet 
okozhat. De a piac az kiszámíthatatlan. El kell dönteni, hogy a kevesek érdeke, vagy a 14 ezer 
lakos érdeke a fontos.  
 
Ricska Zsolt 
A kompromisszumos megoldás az, hogy a határozat-tervezet 3. pontjában bele lehetne tenni a 
hogy pályáztatással lehetne megoldani.  
 
Tóth András 
Fogalmazza meg a testület azt, hogy mi az  szempont rendszer. Döntsük el, hogy 
foglalkozunk-e az ajánlattal, vagy nem.  
 
Ricska Zsolt 
A szempontrendszer kidolgozását a február elejei rendkívülire hozzuk be.  
 
Tóth András 
Adhatok arra felhatalmazást, hogy készítsék elı ezt és akkor majd én kritizálom az 
elıterjesztést. A befektetıvel lehet egyeztetni.  
 
Nagy Sándor 
Ezt az elıterjesztı vonja vissza és a következı testületi ülésre hozza vissza.  
 
Nagy József 
Az egészségügy padlón van. Azt javasolom, hogy ismerjük meg a lehetıséget. Tájékozódás 
szinten ismerjük meg, és akár pályáztassuk meg.   
 
Buczkó Ágnes 
Jól meg kell nézni a területet, olyat kell beáldozni, ami végképp nem hoz nekünk a 
késıbbiekben majd semmi örömöt. - Pld. nekem a kaszinó jut eszembe errıl-.    
 
Molnárné Mészáros Ágnes 
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Nagy örömet okozna, ha bármelyik területet nézem is, hogy ha az emberek kulturált helyen 
tudnának elmenni az orvoshoz. Itt van egy lehetıség, ezt nem kellene kihagyni, ráadásul még 
pénzt is kapnánk a területért.   
 
Tóth András 
Ha nincs senkinek megfogalmazott javaslata, akkor én teszem meg. Egy harmadik pontban 
kérje fel a testület a polgármester, hogy  azon túl, hogy tárgyal ezzel a befektetıvel, a majdani 
tárgyalás eredményét terjessze a testület elé és ezzel párhuzamosan vizsgálja meg annak a 
lehetıségét, hogy minél több ajánlatot kérjen be. Ha nincs más javaslat, akkor ezt terjesztem 
elı a határozat-tervezethez. Ki az, aki elfogadja a kiegészített határozat-tervezetet? 
 
A képviselı-testület a kiegészített határozat-tervezetet 17 igen szavazattal, ellenszavazat 
nélkül, 1 tartózkodással elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 

ÚJFEHÉRTÓ  VÁROS  KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 
 

12/2008. (I. 28.) számú  
 

h a t á r o z a t a 
 

Egészségház létesítéséhez befektetı bevonásáról 
 
 
A KÉPVISEL İ-TESTÜLET 
 
1., A Szirt- Invest Kft által egészségház létesítésére megfogalmazott ajánlatát megismerte, ez 
alapján Újfehértón Egészségház befektetı bevonásával történı megvalósítását támogatja. 
 
2., Felkéri a polgármestert a befektetıvel történı további egyeztetésre, valamint arra,  hogy a 
Szirt-Invest Kft-vel történı egyezetéssel párhuzamosan kérjen be ajánlatokat más 
befektetıktıl az egészségház megvalósítására.  
 
3./ Felkéri a polgármestert a megkötendı szerzıdések tervezetének elıkészítésére és a 
Képviselı-testület elé terjesztésére.  

Határid ı: folyamatos 
      Felelıs:     Polgármester 
 
14. napirendi pont megtárgyalása 
14./ Elıterjesztés a Polgármesteri Hivatal fenntartásában lévı tisztasági és karbantartási  
       feladatok hatékonyabb és költségtakarékosabb mőködését szolgáló racionalizálásról 
       Száma: 3-29/2008.   
       (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
       Elıadó: Tóth András polgármester 
 
Tóth András 
Szóbeli kiegészítésem nincs, a Pénzügyi Bizottság tárgyalta elfogadásra javasolta. Kérdés, 
észrevétel, vélemény van-e? Ki az, aki elfogadja a határozat-tervezetet?  
 
A Képviselı-testület a határozat-tervezetet 18 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül egyhangúlag elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 



 42

ÚJFEHÉRTÓ  VÁROS  KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 
 

13/2008. (I. 28.) számú  
 

h a t á r o z a t a 
 

a Polgármesteri Hivatal fenntartásában lévı tisztasági és karbantartási feladatok  
hatékonyabb és költség takarékosabb mőködését szolgáló racionalizálásról 

 
A KÉPVISEL İ-TESTÜLET 
 

(1) A Polgármesteri Hivatal fenntartásában lévı önkormányzati intézmények tisztasági és 
karbantartási feladatok hatékonyabb és költség takarékosabb mőködését szolgáló 
racionalizálást a (2) pont szerint kívánja biztosítani 

 
(2) Az önállóan gazdálkodó költségvetési szervnél az ide vonatkozó hatályos munkaügyi 

jogszabályokban meghatározott határidık figyelembe vételével megállapított 
határnappal az MT hatálya alá tartozó 3 álláshelyet szünteti meg. 

 
(3) Az MT hatálya alá tartozó jogviszonyok megszüntetésével jelentkezı kifizetések 

forrását a 2008. évi költségvetési rendeletében biztosítja, figyelembe kívánja venni azt 
a központi költségvetési hozzájárulást, amely a Prémium Évek Programról szóló 
törvény szerinti kifizetések teljesítéséhez igényelhetı 

 
(4) Nyilatkozik arról, hogy az önkormányzat költségvetési szerveinél a meglévı üres   
 álláshelyeken, az elıreláthatólag megüresedı álláshelyeken vagy a tervezett új 
álláshelyeken,  illetve szervezeti változás, feladatátadás következtében az 
önkormányzat fenntartói körén  kívüli munkáltatónál az érintett munkavállaló – 
munkaviszonyban töltött ideje  folyamatosságának megszakítása nélküli – 
foglalkoztatására nincs lehetıség.     

 
Határidı: folyamatos 
Felelıs: polgármester 

 
15. napirendi pont megtárgyalása 
15./ Elıterjesztés a helyi önszervezıdı közösségek pénzügyi támogatásra benyújtott önerıs  
       pályázat elbírálására 
       Száma: 3-30/2008.   
       (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
       Elıadó: Tóth András polgármester 
 
Tóth András 
Szóbeli kiegészítésem nincs, korábban a bizottságok véleményezték.  Kérdés, észrevétel, 
vélemény van-e? Ki az, aki elfogadja a határozat-tervezetet?  
 
A Képviselı-testület a határozat-tervezetet 18 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül egyhangúlag elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 

ÚJFEHÉRTÓ  VÁROS  KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 
 



 43

14/2008. (I. 28.) számú  
 

h a t á r o z a t a 
 

a helyi önszervezıdı közösség pénzügyi támogatására benyújtott önerıs  
pályázat elbírálására 

 
 
A KÉPVISEL İ-TESTÜLET 
 
1. A CSUKI Tömegsport Egyesület pályázatát a 2007-évi költségvetés Önerı Alap terhére 
támogatásban részesíti az alábbiak szerint: 
 

Támogatott szervezet Támogatás összege 
Támogatandó események, 

elszámolható költségek 

CSUKI Tömegsport Egyesület    50.000.- Ft 

adminisztrációs költségek 
fedezésére, reklám és propaganda 
költségeire fordítja 
 

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

Határidı: folyamatos 
Felelıs: polgármester 

 
 
16. napirendi pont megtárgyalása 
16./ Elıterjesztés „Mindenki ebédel 2008” címő pályázat benyújtásáról 
       Száma: 3-19/2008.   
       (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
       Elıadó: Tóth András polgármester 
 
 
Tóth András 
Szóbeli kiegészítésem nincs, a Pénzügyi Bizottság tárgyalta egyhangúlag elfogadásra 
javasolta Kérdés, észrevétel, vélemény van-e? Ki az, aki elfogadja a határozat-tervezetet?  
 
A Képviselı-testület a határozat-tervezetet 18 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül egyhangúlag elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

 
ÚJFEHÉRTÓ  VÁROS  KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 

 
15/2008. (I. 28.) számú  

 
h a t á r o z a t a 

 
„M indenk i  ebéde l  2008”  

 
címő pályázat benyújtásáról 



 44

 
 

A KÉPVISEL İ-TESTÜLET 
 

1. pályázatot nyújt be a Gyermekétkeztetési Alapítvány által meghirdetett, a gyermekek 
étkeztetését segítı „Mindenki ebédel 2008” címet viselı programra. A pályázat 
keretében a GYEA a hétvégén és iskolaszünetekben (tavasz, nyár, tél) 20 gyermek 
étkezését támogatja, ami évente minimum 160 adag ennivaló átadását jelenti 
gyermekenként. 

 
2. a pályázathoz szükséges saját forrás 150.000 Ft, azaz egyszáz-ötvenezer forint, melyet 

az Önkormányzat a 2008. év költségvetésébıl biztosít. 
 

Határidı: 2008. január 28. 
Felelıs: polgármester 

 
17. napirendi pont megtárgyalása 
17./ Elıterjesztés Nyírség Helyi Közösség tagdíja átvállalásáról 
       Száma: 3-21/2008.   
       (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
       Elıadó: Tóth András polgármester 
 
Tóth András 
Szóbeli kiegészítésem nincs, a Pénzügyi Bizottság tárgyalta egyhangúlag elfogadásra 
javasolta Kérdés, észrevétel, vélemény van-e? Ki az, aki elfogadja a határozat-tervezetet?  
 
A Képviselı-testület a határozat-tervezetet 17 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 
tartózkodással elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 

ÚJFEHÉRTÓ  VÁROS  KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 
 

16/2008. (I. 28.) számú  
 

h a t á r o z a t a 
 

Nyírség Helyi Közösség tagdíja átvállalásáról 
 
A KÉPVISEL İ-TESTÜLET 
 
1., a Nyírség Helyi Közösség tagjai közül a Dél-Nyírségi Iskolaszövetség és az Újfehértói 
Görög Katolikus Egyházközség részére a 2008. évi tagdíja megfizetése céljára történı 
felhasználásra 100-100.000 forint támogatást biztosít. 
 
2., a támogatás fedezetét 2008. évi költségvetésében biztosítja 
 
3., Felhatalmazza a polgármestert, a szervezetekkel a támogatási szerzıdés megkötésére. 
 

Határid ı: folyamatos 
      Felelıs:     Polgármester 
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18. napirendi pont megtárgyalása 
18./ Elıterjesztés Önkormányzati tulajdonú ingatlan tulajdonjogának megszerzésére tett  
      ajánlatról (Kecsedi János) 
      Száma: 3-22/2008.   
      (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
      Elıadó: Tóth András polgármester 
 
Tóth András 
Szóbeli kiegészítésem nincs, a Pénzügyi Bizottság tárgyalta egyhangúlag elfogadásra 
javasolta Kérdés, észrevétel, vélemény van-e? Ki az, aki elfogadja az elsı határozat-
tervezetet?  
 
A Képviselı-testület a határozat-tervezetet 18 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül egyhangúlag elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

 
ÚJFEHÉRTÓ  VÁROS  KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 

 
17/2008. (I. 28.) számú  

 
h a t á r o z a t a 

 
Önkormányzati tulajdonú ingatlan  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 külterülető 0492/14 hrsz-u, szántó mővelési ágú, 20213 
m2 területő ingatlant Kecsedi János Hajdúhadház, Virág u. 24. szám alatti lakos 
részére 500.000-Ft vételárért.  

 
2. felhatalmazza a polgármestert az adás-vételi szerzıdés aláírására. 

 
Határidı: folyamatos 
Felelıs: polgármester 

 
Ki az, aki elfogadja a második határozat-tervezetet?  
 
A Képviselı-testület a határozat-tervezetet 18 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül egyhangúlag elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

 
ÚJFEHÉRTÓ  VÁROS  KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 

 
18/2008. (I. 28.) számú  

 
h a t á r o z a t a 

 
Önkormányzati tulajdonú ingatlan  tulajdonjogának megszerzésére tett ajánlatról 

 
A KÉPVISEL İ-TESTÜLET 
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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 külterülető 0492/24 hrsz-u, szántó mővelési ágú, 10127 
m2 területő ingatlant Kecsedi János Hajdúhadház, Virág u. 24. szám alatti lakos 
részére 250.000-Ft vételárért.  

 
2. felhatalmazza a polgármestert az adás-vételi szerzıdés aláírására. 

 
Határidı: folyamatos 
Felelıs: polgármester 

 
19. napirendi pont megtárgyalása 
19./ Elıterjesztés Önkormányzati tulajdonú ingatlan tulajdonjogának megszerzésére tett  
       ajánlatról (Bige Sándorné) 
       Száma: 3-24/2008.   
       (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
       Elıadó: Tóth András polgármester 
 
 
Tóth András 
Bige Sándorné négy ingatlanra tett vételi ajánlatot, külön-külön fogunk mind a négy 
ingatlanról szavazni. A Pénzügyi Bizottság tárgyalta többségi szavazattal támogatta az 
elıterjesztést. Van-e kérdés, észrevétel, vélemény?  
 
Ki az, aki az elsı határozat-tervezetet elfogadja?  
 
A képviselı-testület a határozat-tervezetet 15 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, 2 
tartózkodással elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 

ÚJFEHÉRTÓ  VÁROS  KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 
 

19/2008. (I. 28.) számú  
 

h a t á r o z a t a 
 

Önkormányzati tulajdonú ingatlan  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 külterülető 0477/22 hrsz-u, erdı mővelési ágú, 4836 m2 
területő,  ingatlant Bige Sándorné Újfehértó, Böszörményi u. 49. szám alatti lakos 
részére 100.000-Ft vételárért.  

 
2. felhatalmazza a polgármestert az adás-vételi szerzıdés aláírására. 

 
Határidı: folyamatos 
Felelıs: polgármester 
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Tóth András 
Ki az, aki a második határozat-tervezetet elfogadja?  
 
A képviselı-testület a határozat-tervezetet 16 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, 1 
tartózkodással elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 

ÚJFEHÉRTÓ  VÁROS  KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 
 

20/2008. (I. 28.) számú  
 

h a t á r o z a t a 
 

Önkormányzati tulajdonú ingatlan  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 külterülető 0477/23 hrsz-u, erdı mővelési ágú, 4357 m2 
területő,  ingatlant Bige Sándorné Újfehértó, Böszörményi u. 49. szám alatti lakos 
részére 100.000-Ft vételárért.  

 
2. felhatalmazza a polgármestert az adás-vételi szerzıdés aláírására. 

 
Határidı: folyamatos 
Felelıs: polgármester 

 
Tóth András 
Ki az, aki a harmadik határozat-tervezetet elfogadja?  
 
A Képviselı-testület a határozat-tervezetet 18 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül egyhangúlag elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

 
ÚJFEHÉRTÓ  VÁROS  KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 

 
21/2008. (I. 28.) számú  

 
h a t á r o z a t a 

 
Önkormányzati tulajdonú ingatlan  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 külterülető 0477/31 hrsz-u, szántó mővelési ágú, 6735 
m2 területő,  ingatlant Bige Sándorné Újfehértó, Böszörményi u. 49. szám alatti lakos 
részére 250.000-Ft vételárért. 
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2. felhatalmazza a polgármestert az adás-vételi szerzıdés aláírására. 

 
Határidı: folyamatos 
Felelıs: polgármester 

 
Tóth András 
Ki az, aki a negyedik határozat-tervezetet elfogadja?  
 
A Képviselı-testület a határozat-tervezetet 18 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül egyhangúlag elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

 
 
 

ÚJFEHÉRTÓ  VÁROS  KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 
 

22/2008. (I. 28.) számú  
 

h a t á r o z a t a 
 

Önkormányzati tulajdonú ingatlan  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 külterülető 0477/32 hrsz-u, szántó mővelési ágú, 15119 
m2 területő,  ingatlant Bige Sándorné Újfehértó, Böszörményi u. 49. szám alatti lakos 
részére 300.000-Ft vételárért. 

 
2. felhatalmazza a polgármestert az adás-vételi szerzıdés aláírására. 

 
Határidı: folyamatos 
Felelıs: polgármester 

 
20. napirendi pont megtárgyalása 
20./ Elıterjesztés a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szakképzési-szervezési Önkormányzati  
      Társaulás Alapító Okiratának és Társulási Megállapodásának módosításáról 
      Száma: 3-34/2008.   
      (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
      Elıadó: Tóth András polgármester 
 
Tóth András 
Kiosztással megkapták a módosításokat, az Ügyrendi Bizottság tárgyalta egyhangúlag 
támogatta az elıterjesztést, mind a két határozat-tervezetre vonatkozóan. Kérdés, észrevétel, 
vélemény van-e? A napirendi pont vitáját lezárom. Ki az, aki a megállapodás módosítására 
vonatkozó határozat-tervezetet elfogadja?  
 
A képviselı-testület a határozat-tervezetet 18 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
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nélkül egyhangúlag elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 

ÚJFEHÉRTÓ  VÁROS  KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 
 

23/2008. (I. 28.) számú  
 

h a t á r o z a t a 
 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szakképzés-szervezési Önkormányzati Társulás társulási 
megállapodásának módosításáról 

 
A KÉPVISEL İ-TESTÜLET 
 
1., a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szakképzési-szervezési Önkormányzati Társulás (4700 
Mátészalka, Hısök tere 9.) társulási megállapodása módosítását a mellékletekben meghatározott 
tartalommal jóváhagyja. 
 
2., Felhatalmazza a polgármestert a dokumentumok aláírására. 
 
   Határidı: folyamatos 
   Felelıs: Polgármester 
 
   Melléklet a 23/2008 (I. 28.) számú határozathoz 
 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szakképzés-szervezési Önkormányzati Társulás 
társulási megállapodásának módosítása 

 
 
A társulási megállapodás 10/A  pontja „A Társulási Tanács feladat és hatásköre” az alábbi 
bekezdéssel kiegészül: 
 

• Kinevezés, megbízás, felmentés, fegyelmi eljárás megindítása elıtt kikéri a 
társulásban résztvevı önkormányzatok polgármestereinek véleményét 

 
 
Társulási megállapodás 13. pontja az alábbiak szerint módosul, illetve kiegészül a 13/A – C 
pontokkal: 
 

13.  A társuláshoz való csatlakozás 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. 
  
13/A.  A társulási megállapodás felmondásának részletes szabályai:  
A Társulásból való kilépésrıl a tanítási év végére szóló szándéknyilatkozatot legalább egy 
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tanítási évvel korábban kell a Társulási Tanácsnak bejelenteni.  
A kilépésrıl a társult önkormányzat hatáskörrel rendelkezı szerve dönt. Döntését 
legalább három hónappal a kilépést megelızıen korábban köteles meghozni és a társulás 
tagjaival közölni. A kilépési szándékot a társulás tagjai a döntés megérkezésétıl számított 
60 napon belül megtárgyalja és tudomásul veszi. 
 
13/B. A társulás tagjának tagsága megszőnik: 

• ha a társult önkormányzat intézményében (intézményeiben) a szakképzési feladatok 
ellátása megszőnik. 

• ha a Társulási Megállapodás aláírását követıen - a közoktatásról szóló törvény 
elıírásainak figyelembevételével - a szakképzési feladatok ellátását végzı 
intézményét átadta a megyei önkormányzatnak. 

 
13/C. Csatlakozás, kilépés, vagy a 13/B pont szerinti tagság megszőnése esetén a Társulás 
tagjai a jelen megállapodást a költségek viselésének arányában, illetve a szavazatok 
arányában módosítják. 

 
Tóth András 
Ki az, aki a társulási tanácsban való képviseletrıl szóló határozat-tervezetet elfogadja?  
 
A képviselı-testület a határozat-tervezetet 18 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül egyhangúlag elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

 
ÚJFEHÉRTÓ  VÁROS  KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 

 
24/2008. (I. 28.) számú  

 
h a t á r o z a t a 

 
Újfehértó Város Önkormányzatának a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szakképzés-

szervezési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsában való képviseletérıl  
 
A KÉPVISEL İ-TESTÜLET 
 
1., Újfehértó Város Önkormányzatának a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szakképzés-
szervezési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsában való képviseletére Tóth András 
polgármestert, akadályoztatása esetére Juhász Istvánné alpolgármestert bízza meg 
 
   Határidı: folyamatos 
   Felelıs: Polgármester 
 
21. napirendi pont megtárgyalása 
21./ Elıterjesztés a 2008/2009-es tanévben induló óvodai csoportok, elsı osztályok és  
       napközis csoportok számának meghatározásáról  
       Száma: 3-27/2008.   
       (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
       Elıadó: Juhász Istvánné alpolgármester 
 
Tóth András 
Juhász Istvánné alpolgármester asszony jelezte, hogy szóbeli kiegészítése nincs. A Társadalmi 
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Kapcsolatok Bizottsága tárgyalta és elfogadásra javasolta. Van- e kérdés, észrevétel, 
vélemény? Ki az, aki a határozat-tervezetet elfogadja?  
 
A képviselı-testület a határozat-tervezetet 18 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül egyhangúlag elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 

ÚJFEHÉRTÓ  VÁROS  KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 
 

25/2008. (I. 28.) számú  
 

h a t á r o z a t a 
a 2008/2009. tanévben induló óvodai csoportok, elsı osztályok és napközis csoportok 

számának meghatározásáról 
 
A KÉPVISEL İ-TESTÜLET 
 
a 2008/2009. tanévben 

-    legfeljebb 18 óvodai csoport 
-  8 általános iskolai elsı osztály 
- 18 napközis csoport - mely tartalmazza az iskolaotthonos csoportokat - 

 
indítását engedélyezi.     

 
                                                           Határidı: 2008. március 26. 

    és 2008. szeptember 01. 
     Felelıs: alpolgármester, intézményvezetık 
 
22. napirendi pont megtárgyalása 
22./ Elıterjesztés az óvodai elıjegyzés és az általános iskolai beíratás idıpontjának  
       meghatározásáról  
       Száma: 3-1/2008.   
      (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
       Elıadó: Juhász Istvánné alpolgármester 
Tóth András 
Juhász Istvánné alpolgármester asszony jelezte, hogy szóbeli kiegészítése nincs. A Társadalmi 
Kapcsolatok Bizottsága tárgyalta és elfogadásra javasolta. Van- e kérdés, észrevétel, 
vélemény? Ki az, aki a határozat-tervezetet elfogadja?  
 
A képviselı-testület a határozat-tervezetet 18 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül egyhangúlag elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 

ÚJFEHÉRTÓ  VÁROS  KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 
 

26/2008. (I. 28.) számú  
 

h a t á r o z a t a 
 

az óvodai elıjegyzés és az általános iskolai beíratás idıpontjának meghatározásáról  
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A KÉPVISEL İ-TESTÜLET 
 
1./ a 2008/2009-es tanévre történı általános iskolai beíratás és a 2008/2009-es nevelési évre 
szóló óvodai elıjegyzés idıpontját  
 

2008. március 26-tól 2008. március 28-ig határozza meg.  
 
2./ utasítja az általános iskola igazgatónıjét és az óvodavezetıt, hogy a beíratás (elıjegyzés) 
idıpontját a fentiek szerint tegyék közzé, és végezzék el a beíratás, illetve elıjegyzés 
elıkészítését.  

Határidı: azonnal, és 2008. március 28. 
  

                Felelıs: polgármester, 
             intézményvezetık 

 
23. napirendi pont megtárgyalása 
23./ Elıterjesztés  a 2008. évre tervezett kulturális programokról 
       Száma: 3-15/2008.   
       (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
       Elıadó: Juhász Istvánné alpolgármester 
 
Tóth András 
A bizottsági ülésen alpolgármester asszony betegsége miatt nem tudott jelen lenni. Szóbeli 
kiegészítése annyi , hogy február 29-ére kéri a fúvószenekar rendezvényét, május 10-ére az 
anyák napi nótaestet,  július vége 18-19-20. a fogathajtó verseny és augusztus 2-a az autós-
motoros találkozó programjait javasolták. Valamint a június 6-a a pedagógus nap, június 4-ére 
viszont a Trianon-i eseményre megemlékezést tegyük. A Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága 
tárgyalta és elfogadásra javasolta. Van- e kérdés, észrevétel, vélemény? Ki az, aki a határozat-
tervezetet elfogadja?  
 
A képviselı-testület a határozat-tervezetet 18 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül egyhangúlag elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

 
ÚJFEHÉRTÓ  VÁROS  KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 

 
27/2008. (I. 28.) számú  

 
h a t á r o z a t a 

a 2008. évre tervezett kulturális programokról 
 
 
A KÉPVISEL İ-TESTÜLET  
 
Újfehértó 2008. évi Esemény-naptárát, illetve az abban megjelölt városi rendezvényeket a 
melléklet szerint elfogadja.  
      Határid ı: folyamatos 
      Felelıs: alpolgármester 
        intézményvezetık, civilszervezetek vezetıi 
                                 

Melléklet a 27/2008. (I. 28.) határozathoz 
1. sz. melléklet 
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Újfehértó város 2008. évi Esemény-naptára 
(2008. február- 2009. január) 

A program idıpontja A program neve Tervezett helyszín szervezı 
február 22-23. VIII. fiatalok napja 

24 órás kosárlabda 
mérkızés 

B: ZS.E. középiskola 
tornaterme 

 

Zajti Ferenc Kulturális 
Központ 

február 29. Fúvós koncert színházterem Újfehértói Fúvós 
Egyesület 

március 8. Tisztelet a nıknek 
nınapi ünnepség 

Mővelıdési ház Zajti Ferenc Kulturális 
Központ 

március 15. Ünnepi mősor nemzeti 
ünnepünk tiszteletére 

48-as emlékpark 
színházterem 

ÁMIPSZ 
Vasvári Pál 

Tagintézménye 
 március 17-19. HÚSVÉT-KERT 

Játszóház gyermekeknek 
A múzeum udvara Zajti Ferenc Kulturális 

Központ 
április  4.  Báb- és drámajátszók 

fesztiválja 
Színházterem  Zajti Ferenc Kulturális 

Központ 
április 25-28.  ÚJFEHÉRTÓI 

NAPOK 
 Újfehértó Város 

Önkormányzata  
Zajti Ferenc Kulturális 
központ 

április 25.  Színházi elıadás 
?Marozsán E.? 

színházterem  

április 26.  Eu-rock, MagyaRock          
Fesztivál 

Fı tér  

április 27. Mővészeti Fesztivál Fı tér és a környezı 
utcák 

 

április 28.   Városnap színházterem, 
közéleti kávéház 

 

május 1.  de. :II. Birkanyúzó és  -
fızı verseny 
du. :  Majális  

Kisréti 
Szabadidıpark 

 
 

május 10. Anyák napi nótaest Színházterem Újfehértói Turisztika 
Barátok Egyesülete 

május 12. Pünkösdi hangverseny református 
templom 

ÁMIPSZ Erkel F. 
Tagintézmény 

május 21. Kihívás napja A város egész 
területe  

Juhász Istvánné 
testnevelı tanárok 

május 24. Májusi hangverseny Erkel F. 
Tagintézmény aulája 

ÁMIPSZ Erkel F. 
Tagintézménye 

június 6. Városi pedagógus nap Színházterem Zajti Ferenc Kulturális 
Központ 

június 4. Megemlékezés a Trianon 
okozta nemzeti 

gyásznapról 

I. vh emlékmő, 
felújítva, táblával 

ellátva 

hivatal, 
egyszeri alkalom 

június 21. Családi Juniális Kisréti 
Szabadidıpark 

Családjaink Jövıjéért 
Újfehértón Egyesület 

június 23. Múzeumok éjszakája Múzeum udvara Zajti Ferenc Kulturális 
Központ 

július 12 -13. I. Újfehértói  
Fürtösmeggy Fesztivál 

Fı tér és a környezı 
utcák  

Újfehértó város 
önkormányzata 
 

Július vége 18-20. Fogathajtó verseny Lovaspálya Lovasbarátok Egyesülete 
augusztus 11-15. IX. kézmőves napközi A múzeum udvara Családjaink Jövıjéért 
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Újfehértón Egyesület 
Augusztus 2. Autós –motoros 

találkozó 
Kisréti 
Szabadidıpark 

újfehértói fiatalok 

augusztus 20.  de.: Szent István napi 
ünnepség 
Lovas felvonulás 

római katolikus 
templom  
a mővelıdési ház 
melletti tér 

Zajti Ferenc Kulturális 
Központ 
Lovas Barátok 
Egyesülete 

augusztus 20.  Du. :ÖKOSZEKÉR 
Múltidézı Ökofesztivál 

Kisréti 
Szabadidıpark 

Zajti Ferenc Kulturális 
Központ 

szeptember 27. Idısek Ünnepe ; Idısek 
Ki mit tud?-ja  

színházterem  Zajti Ferenc Kulturális 
Központ 

október 6. Nemzeti gyásznap- 
ünnepi megemlékezés 
gyertyagyújtással 

48-as emlékpark Családjaink Jövıjéért 
Újfehértón Egyesület  

október 23. Ünnepség nemzeti 
ünnepünk tiszteletére 
ne 

Református 
templom, Rio-ház 
elıtti tér, 
színházterem 

B.ZS.E. középiskola, 
ÁMIPSZ M ővészeti 
Tagintézménye 

november 7.  Nemzetközi 
Egyházzenei 
Kórustalálkozó 

görög katolikus 
templom 

KÉSZ helyi csoportja, 
Újfehértó város 
önkormányzata 

december 4-6. városi Mikulás napok színházterem, 
mővelıdési ház 
elıtti tér 

Zajti Ferenc Kulturális 
Központ  

december 18.  Karácsonyi hangverseny görög katolikus 
templom 

ÁMIPSZ  Erkel Ferenc 
Tagintézménye 

december 24. Betlehemezés és kántálás A város 
karácsonyfájánál 

 KÉSZ helyi csoportja 

December 31. Évbúcsúztató est 
(magányosok, mozgás- 
és hallássérültek 
szilvesztere) 

 
Civilház 

Mozgáskorlátozottak 
Egyesülete 

2009. január 1.  Újévi koncert  római katolikus 
templom 

római katolikus 
egyházközség 

 
24. napirendi pont megtárgyalása 
24./ Beszámoló az Újfehértó Városüzemeltetési KHT 2007. évi tevékenységérıl  
       Száma: 3-40/2008.   
      (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
       Elıadó: Tóth András polgármester 
 
Tóth András  
A munkaterv szerint alpolgármester úr lenne az elıterjesztı, de betegsége miatt én 
terjesztettem elı. A Pénzügyi Bizottság tárgyalta, többségi szavazattal támogatta. Kérdés, 
észrevétel, vélemény van-e?  
 
Nagy Sándor 
A most tárgyalt és a  következı napirendi pontokkal kapcsolatban fejtem ki a véleményemet. 
Tartózkodni fogunk a szavazásnál, aminek az oka, hogy nem volt lehetıség rálátni sem a kht, 
sem a kft tevékenységébe. Emiatt komoly aggályok fogalmazódnak meg, illetve felelısséget   
vállalni, hogy most 50-100 millióból fog gazdálkodni a következı idıszakban könnyelmő 
lenne. A bizottsági ülésen is elhangzott az elıterjesztı részérıl, hogy messze nem hozta az 
elvárásokat a Kft mint amilyen remények voltak vele kapcsolatosan. Megemelem a 
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kalapomat, hogy ha valaki levezeti, hogy milyen szerkezeti és szervezeti felállásban mőködik 
most ez a rendszer.  
 
Tóth András 
Valóban nekem tényleg nem jött be a várakozásom, szerettem volna, ha gyorsabban halad a 
piac irányába a kht. Az ügyvezetés nem abban gondolkodott, hogy egy profit orientált céget 
kell vezetni, hanem  amit a képviselık által megfogalmazott társadalmi igények diktáltak, 
még akkor is ha ez nem biztos, hogy gazdaságilag indokolt volt. Ezzel nem értettem egyet, 
törekedtem arra, hogy ebbıl kimenjünk. Most az a kérdés, hogy mi a szándéka a képviselı-
testületnek. Én úgy gondolnám a közhasznú társaságunkat, amelyben néhány ember 
városfejlesztéssel fog foglalkozni és minden olyan kérdés, ami a karbantartására, felújítására 
vonatkozik azt kapacitással vásárolnánk meg a piacról. Ebbe az irányba vinném el a Kht 
dolgát. De a testület döntésének alárendelem magam. Ha nincs egyéb kérdés, vélemény a 
napirendi pont vitáját lezárom. Ki az, aki támogatja a határozat-tervezetet? 
 
A képviselı-testület a határozat-tervezetet 13 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, 4 
tartózkodással elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 

ÚJFEHÉRTÓ  VÁROS  KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 
 

28/2008. (I. 28.) számú  
 

h a t á r o z a t a 
az Újfehértó  Városüzemeltetési KHT 2007. évi tevékenységérıl szóló  

beszámoló elfogadásáról 
 

A KÉPVISEL İ-TESTÜLET  
 
az Újfehértó  Városüzemeltetési KHT 2007. évi tevékenységérıl szóló beszámolót elfogadja. 

 
        Határid ı: azonnal 

                                         Felelıs: Kovács Sándor alpolgármester 
 
 
 
 
 
 
25. napirendi pont megtárgyalása 
25./ Elıterjesztés az Újfehértó Városfejlesztési és Városüzemeltetési KHT 2008. évi üzleti  
       tervének  jóváhagyásáról 
       Száma: 3-42/2008.   
      (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
       Elıadó: Tóth András polgármester 
 
Tóth András 
Az elıterjesztéshez szóbeli kiegészítésem nincs. A Pénzügyi Bizottság többségi szavazattal 
támogatta az elıterjesztést. Van –e kérdés, észrevétel, vélemény?  
 
Gyermánné Szabó Katalin 
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Nem értettem, hogy mit jelent az, hogy 92 milliót kér a  Kht ügyvezetése és a határozat-
tervezetben 54 millió van.  A különbség mit takar, hány fıt? Nem értettem, hogy milyen 
létszám van, amit lehet nélkülözni, amire nincs szükség?  
 
Tóth András 
Szociális foglalkoztatásnak mondtam, de a bizottsági ülésen korrigáltam, hogy nem költség 
hatékony munkavégzés van. Ezt úgy lehet definiálni, hogy csinál valaki valamit, de nem lehet 
forintosítani. Meg kell vizsgálni ezt, az eredményét nem látom a munkájának. Lehet, hogy 
célszerőbb lenne, hogy nem minden helyre avatkozunk be. Én ezt így értettem szociális 
foglalkoztatás alatt. Olyan feladatokat teszünk a Kht-hoz, amit korábban intézményeken belül 
tettük. Ezeket kell eldönteni, hogy kell-e vagy nem?  
 
Nagy József 
El kell dönteni, hogy nyereségorientált legyen-e vagy nem?  
 
Gyermánné Szabó Katalin 
 Városüzemeltetési Kht.  üzleti tervében- az írásos anyagban -  megnéztem, hogy ilyen 
feladatok nincsenek is benne. A másik, hogy ha ez az 54 millió marad, akkor milyen feladat 
marad el? Amit megtervezett ki jön-e ebbıl az összegbıl?  
 
Tóth András 
Amik nevesítve vannak azokat a feladatokat a rendeletben biztosítottuk. Amiket nem 
nevesítettünk, azok ezek a feladatok, ami után benyújtja a számlát a Kht. Ez van benne. Nem 
a Kht. ügyvezetıjének kellene nevesíteni azokat a dolgokat, hogy milyen feladat kell és 
milyen nem.  
 
Puhola Józsefné 
A falugazdász melletti munkát közhasznú munkásokkal nem lehet elláttatni. Amilyen káosz 
van néha, még három ember is kevés lenne.  
 
Tóth András 
A falugazdász feladata, hogy ellássa ezeket a feladatokat. Itt most támogatást biztosítunk a 
gazdáknak. El kell dönteni, hogy támogatjuk-e vagy nem.  
 
 
 
Nagy Sándor 
A négy elıterjesztés közül egy eset mellett sem látok felügyelı bizottsági jelentést. Kíváncsi 
lennék a Felügyelı Bizottság éves tevékenységére.  
 
Tóth András 
Igaz.  
 
Gyermánné Szabó Katalin 
Az ételszállítási tevékenységet fogja-e csinálni a Kht? Hiányzik az éves tervbıl 
 
Tóth András 
Hozzátartozik a feladataik közé, hogy kijuttassa az ételt.  
 
Nagy Sándor 
Ügyrendiben kérdezem jegyzı urat, hogy Felügyelı Bizottsági jelentés nélkül bámelyik 
elıterjesztésrıl dönthet-e a testület?  
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Dr. Mátyás B. Szabolcs 
Mind a három esetben alapító okirat szerint, kell a felügyelı bizottsági vélemény becsatolása. 
. 
 
Mészáros Imre 
Ez szakmai beszámoló, tudomásom szerint nem.  
 
Tóth András 
Ettıl függetlenül a határozat-tervezetben a  2., 3. 4. pontokat fenntartom, ezt teszem fel 
szavazásra. Az, hogy az határozat-1. pontban mi van, az egy minısítés, tehát a 2.3.4. pontokat 
kérdezem, hogy ki az, aki egyetért vele?  
 
A képviselı-testület az elhangzottakat figyelembe véve 13 igen szavazattal, 1 
ellenszavazattal, 4 tartózkodással elfogadta a határozat-tervezet 2., 3., 4. pontjait és az alábbi 
határozatot hozta: 

 
 

ÚJFEHÉRTÓ  VÁROS  KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 
 

29/2008. (I. 28.) számú  
 

h a t á r o z a t a 
 

az Újfehértó Városfejlesztési és Városüzemeltetési KHT 2008. évi üzleti tervének 
jóváhagyásáról 

 
 

A KÉPVISEL İ-TESTÜLET 
 
1., a KHT részére 2008. évre 54 millió forint összegő önkormányzati támogatást biztosít. 
 
2., jóváhagyólag elfogadja a határozat mellékleteit képezı szolgáltatási szerzıdést és közszolgáltatási 
szerzıdést. 
 
3., felkéri a KHT ügyvezetését, hogy az üzleti tervet dolgozza át azzal, hogy az  az ügyvezetés által 
leghatékonyabbnak ítélt létszám és szervezeti struktúrát tartalmazza, és az átdolgozott üzleti tervet 
terjessze elfogadás végett a Képviselı-testület elé. 
 
 

Határid ı: folyamatos, illetve 2008. február 15. 
      Felelıs:     Polgármester, illetve KHT ügyvezetıje 

1. számú Melléklet a  29/2008.  (I. 28. ) sz. határozathoz 
 
 

SZOLGÁLTATÁSI SZERZ İDÉS 
 
Mely létrejött egyrészrıl Újfehértó Város Önkormányzata (4244 Újfehértó, Szent I. u. 10.), mint megrendelı, 
másrészrıl Újfehértó Városüzemeltetési KHT (4244 Újfehértó, Bartók B. u. 7.) mint szolgáltató között az 
alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel: 
 
1., Felek megállapodnak, hogy a szolgáltató által a megrendelıtıl átvállalt alábbi szerzıdéses kötelezettségek 
teljesítésére finanszírozására megrendelı 2008. évre az alábbi szolgáltatási díjakat téríti meg szolgáltató részére: 
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   Közvilágítás     19 500 000 Ft + ÁFA 
   Állati tetemek megsemmisítése                  1 600 000 Ft + ÁFA 
 
2., Megrendelı önkormányzati feladatok ellátásával bízza meg szolgáltatót, melyet az, az alábbi módon teljesít: 
 
 

- Szolgáltató köteles elvégezni 2008-ban  Újfehértó Város közterületeinek és parkjainak  folyamatos 
tisztántartását és karbantartását, valamint gyomtalanítását, - melynek felülete 25.000 m2 - minimum a 
megelızı évi szinten. 

 
- Szolgáltató köteles az útkarbantartási  feladatok ellátásra során az alábbi feladatok ellátására: 

- belterületi földutak gréderezése és tömörítése mőszakilag indokolt esetben, de  minimum évi 2 
alkalommal 

- földutak és szilárd burkolatú utak mentén padkarendezés mőszakilag indokolt  esetben, de 
minimum évi 2 alkalommal 

- önerıs (zúzott köves) utak szinten tartó javítása hóolvadás után (felületkezelés  zúzott kıvel) 
- szilárd burkolatú utak javítása (kátyúzása) mőszakilag indokolt esetben, de  minimum 

tavasszal és ısszel 
- az eltőnt, illetve megfakult jelzıtáblák pótlása, javítása 
- külön megegyezés alapján, a földutak zúzott köves útalappal való ellátását 
-  idıszaktól függetlenül biztosítani a városi úthálózat járhatóvá tételét 

 
- Szolgáltató köteles a csapadékvíz elvezetı rendszer karbantartására és tisztántartására: 

- szikkasztó árkok tisztítása minden nagyobb esızés után 
- burkolt csapadékvíz elvezetı rendszer és átereszek folyamatos tisztántartása (a  kiszedett föld, 

illetve szennyezıdés elszállítása) 
- zárt csapadékvíz elvezetı rendszer és tisztítóaknák folyamatos mőködésének  biztosítása 
- szivárgók mőszakilag indokolt esetben történı tisztítása (iszap kiemelés és  elszállítás) 

- A belvízvédelmi feladatok ellátása során köteles minden arra alkalmas jármővével és gépi eszközeivel 
a védekezésben, mentésben részt venni (akár pihenı- és ünnepnapon is). 

 
- A síktalanítási feladatok ellátása során köteles az összes szilárd burkolatú belterületi úton biztosítani a 

közlekedési lehetıséget. Ezen túlmenıen feladata a közterületi gyalog- és kerékpár utak síktalanítása, 
valamint a kálmánházi összekötı út járhatóságának biztosítása. 

 
 
3., Szolgáltató a 2., pontban rögzített feladatokat az alábbi önkormányzati tulajdonú közmőveken teljesíti: 
 

- Kerékpár út: 2.150 m 
- Önerıs út: 8.430 m 
- Földút: 21.700 m 
- Szikkasztó árok: 16.260 m 
- Burkolt árok: 4.830 m 
- Önkormányzati szilárd burkolatú út: 26.240 m 
- Állami szilárd burkolatú út (síktalanítás): 20.000 m 
- Zárt csapadékvíz elvezetı: 6.577 m 
- Tisztítóakna: 130 db 
- Szivárgó: 1.000 m 

 
4., A feladatok ellátására segédmunkás munkaerıt részben az Megrendelı biztosít köz- illetve közcélú munkások 
foglalkoztatásával. 
 
5., A 2. pontban foglalt feladatok ellátását Szolgáltató 2008. évben 24 000 000  Ft + ÁFA éves átalánydíj 
ellenében vállalja elvégezni. 
 
6., Az 1., és 5., pontokban meghatározott szolgáltatási ellenértékeket Megrendelı havonta egyenlı részletekben 
fizeti meg Szolgáltató részére számla ellenében minden hónap utolsó naptári napjáig. 
 
7., Jelen szerzıdésben nem érintett kérdésekben felek a hatályos jogszabályok elıírásait magukra nézve 
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kötelezınek ismerik el. 
 
8., A szerzıdést felek átolvasás és értelmezés után mint akaratukkal egyezıt írták alá azzal, hogy annak 
rendelkezései Újfehértó Város Önkormányzata Képviselı-testületének jóváhagyó határozatával hatályosulnak. 
 
Újfehértó, 2007. december 28.. 
 
 
 ………………………………..                     …………………………………. 
                            Megrendelı             Szolgáltató 
 

 
 

2. számú Melléklet a 29/2008.  (I. 28.  ) sz. Határozathoz 
 

 Közszolgáltatási Szerzıdés 
 
Mely létrejött egyrészrıl: 
 

Újfehértó Város Önkormányzata  
4244 Újfehértó, Szent I. u. 10.,  
adószám: 15404792-2-15,  
képviseletében: Tóth András polgármester 
mint közszolgáltatásba adó, továbbiakban: Önkormányzat 
 
 
másrészrıl: 
 

Újfehértó Városfejlesztési és Városüzemeltetési KHT   
4244 Újfehértó, Bartók B. u. 7.  
Cg.: 15-14000089 
adószám: 20560018-2-15  
képviseletében Mészáros Imre ügyvezetı 
mint közszolgáltató, továbbiakban KHT. 
 
között az alulírott helyen s napon a következı feltételek mellett: 
 
A jelen közszolgáltatási szerzıdés célja, hogy a közszolgáltatás teljesítése érdekében az önkormányzat és a KHT 
közötti kapcsolatok szabályozásáról gondoskodjon. 
 

I. A közszolgáltatási szerzıdés idıtartama 
 
A közszolgáltatási szerzıdést az önkormányzat határozatlan idıre köti a KHT-val. A KHT közszolgáltatási 
tevékenysége 2008. január 01.naptól lép életbe. 
 

II. A közszolgáltatás megnevezése 
 
Az önkormányzat fenntartásában, üzemeltetésében lévı nevelési és közoktatási intézményben jogviszonnyal 
rendelkezı gyermekek étkeztetésének biztosítására irányuló kizárólagos közszolgáltatás. 
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A KHT az intézmények megrendelése alapján a szükséges ételmennyiséget megfızi, azt az étkeztetés 
helyszínére eljuttatja, az étkezést igénybevevık részére tálalja. 
 
 

III. A közszolgáltatás teljesítésének területi, személyi és tárgyi hatálya 
 
A konyhai, élelmezési feladatokat az alábbi intézmények területén kell ellátni. 

 
Általános és Mővészeti Iskola Erkel Ferenc Általános Mővészeti Alapfokú Tagintézmény, 
(4244, Újfehértó Kodály Z. u.1) 
 
Általános és Mővészeti Iskola Vasvári Pál Általános Iskolai és Pedagógiai Szakszolgálat Tagintézmény 
(4244, Újfehértó Kökény u. 22.,Széchenyi út 3.) 
Általános és Mővészeti Iskola Mályváskerti Tagintézmény 
(4244, Újfehértó Debreceni út 204.) 
Lengyel Laura Központi Óvoda 
(4244, Újfehértó Árvácska út 2.) 
Lengyel Laura Óvoda Csicsergı Óvoda tagintézmény 
(4244 Újfehértó, Széchenyi u 3) 
Lengyel Laura Óvoda Napsugár Óvoda tagintézmény 
(4244 Újfehértó, Bocskai u 2) 
Lengyel Laura Óvoda Mályváskerti Óvoda tagintézmény 
(4244 Újfehértó, Debreceni u 206.) 
Bajcsy-Zsilinszky Endre Gimnázium és Szakképzı Iskola 
(4244 Újfehértó, Eötvös u. 25.) 
 
 

IV. A közszolgáltató nyilatkozata 
 
A közszolgáltató jelen szerzıdés aláírásával kijelenti, hogy a közszolgáltatás ellátására vonatkozó jogszabályi 
feltételekkel, hatósági engedélyekkel, a közszolgáltatás ellátásához szükséges szakmai és tárgyi feltételekkel és 
felszerelésekkel rendelkezik. 
 
A szerzıdés teljesítése során elháríthatatlan akadály, vis major esetén a szolgáltató teljesítési segédet, 
közremőködıt vehet igénybe a szolgáltatás zavartalan mőködése érdekében.  
 

V. A közszolgáltató kötelezettségei 
 
1, A közszolgáltató kötelezi magát arra, hogy ezen szerzıdésben vállaltak alapján, gondoskodik az 
önkormányzat intézményeiben a zavartalan köz- és intézményi étkeztetés biztosításáról. 
2, A közszolgáltató igény esetén ellátja a településen az alternatív étkezésre szoruló ékezık ellátását. 
3, A közszolgáltató köteles minden hatályos jogszabályi és higiéniai feltételnek megfelelıen végezni a 
szolgáltatást, bármely különleges eseményrıl haladéktalanul értesítenie kell az önkormányzatot. 
4. A közszolgáltató vállalja a közszolgáltatás teljesítésével kapcsolatos nyilvántartások és az elıírt 
adatszolgáltatások teljesítését. 
5, A közszolgáltató biztosítja az étkezık részére az ügyfélszolgálat és a tájékoztatási csatornák mőködését. 
 
 

VI. Az önkormányzat kötelezettségei 
 
1, Az önkormányzat köteles a KHT irányába közölni a normatív kedvezményre jogosultak körét, illetve köteles 
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változás esetén, azt 15 napon belül jelezni, amely dokumentum a számlázás alapját képezi, így a megkapott 
listán nem szereplı kedvezményezettek részére teljes térítési díj kerül kiszámlázásra. A díjakat a KHT szedi be. 
 
2. A be nem szedett díjakról a KHT az Önkormányzat felé igénybejelentést bocsát ki. A szabályosan benyújtott 
igénylés alapján az önkormányzat jegyzıje haladéktalanul intézkedik a díjhátralék és a felmerült költségek 
behajtása érdekében. A behajtott díjhátralékot az önkormányzat 8 napon belül köteles a közszolgáltatónak 
átutalni. Amennyiben a tartozás behajthatatlan az önkormányzat a behajthatatlanság tényének megállapítását 
követı 8 napon belül írásban közli. 
 

VII. A közszolgáltatásért fizetendı díj 
 
A közszolgáltatást igénybevevı gyermek az Önkormányzat külön rendeletében meghatározott térítési díjat 
számla ellenében köteles közvetlenül a KHT részére megfizetni. A fizetendı díjak megállapításánál figyelembe 
kell venni a VI./1, pontban rögzített normatív kedvezményre jogosultságot. 
 

Havi összesítés alapján a KHT intézményenként a gyermekétkeztetés ellátására elıállított adagszám alapján 

számlát bocsát ki az Önkormányzat felé, melyben a mellékelt táblázatban meghatározott díjakat érvényesíti az 

Önkormányzat felé.  

 
 

VIII. A közszolgáltatási szerzıdés megszőnése 

 

A közszolgáltatási szerzıdés megszőnik: 

• A közszolgáltató jogutód nélküli megszőnésével 
• Felmondással 

• A felek a szerzıdést közös megegyezéssel megszüntetik 

 
A szerzıdés felmondása 
1. Az Önkormányzat a közszolgáltatási szerzıdést felmondhatja ha: 
 Közszolgáltató a közszolgáltatási szerzıdésben megállapított kötelezettségét 
 neki felróhatóan súlyosan megsértette. 
 
2. A Közszolgáltató a közszolgáltatási szerzıdést akkor mondhatja fel ha: 
 
A közszolgáltatási szerzıdés megkötését követıen alkotott jogszabály a közszolgáltatási szerzıdés tartalmi 
elemeit úgy változtatja meg, hogy az a Közszolgáltatónak a közszolgáltatatási szerzıdésszerő teljesítése körébe 
tartozó lényeges és jogos érdekeit jelentıs mértékben sérti. 
Az Önkormányzat részérıl történı szerzıdésszegés esetén 
 
A közszolgáltatási szerzıdés felmondási ideje 6 hónap. 
A felmondást a másik félhez intézett írásbeli nyilatkozattal az ok részletes megjelölésével lehet eszközölni. 
 - A felmondásra okot adó körülmény írásbeli bejelentése napjától kezdıdik. 
 

X. Záró rendelkezések 
 
Szerzıdı felek jelen közszolgáltatási szerzıdést közös megegyezéssel, írásban jogosultak 
módosítani. 
Ha a közszolgáltatási szerzıdés megkötését követıen alkotott jogszabály a közszolgáltatási 
szerzıdés tartalmi elemeit úgy változtatja meg, hogy az valamelyik szerzıdı fél lényeges és 
jogos érdekeit sérti, a szerzıdı felek egybehangzó akarattal a szerzıdést módosíthatják. 
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A közszolgáltató jelen szerzıdésben vállalt kötelezettségeinek teljesítése során kellı 
gondossággal köteles az intézmények tulajdonában álló vagyontárgyakra vigyázni, az 
azokban okozott esetleges károkért a polgári jog általános szabályai szerint felel. 
 
Szerzıdı felek a közszolgáltatás maradéktalan elvégzése érdekében szoros együttmőködésre 
kötelesek. 
A szerzıdı felek a szerzıdés teljesítése során keletkezett viták elintézését közvetlen 
tárgyalások útján kísérlik meg. 
A szerzıdı felek jelen szerzıdést elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben 
egyezıt írták alá azzal, hogy rendelkezései Újfehértó Város Önkormányzata Képviselı-
testületének elfogadó határozatával hatályosulnak. 
 

Ú j f e h é r t ó, 2008. január 28. 

Újfehértó Város Önkormányzata                                        Újfehértó Városfejlesztési         

képviseletében Tóth András polgármester                             és Városüzemeltetési KHT  

                                                                                     képviseletében Mészáros Imre ügyvezetı 
 
Tóth András  
Tekintettel arra, hogy a Kft-nek a mőködéséhez én nem javasolok támogatást, most javasolom 
a két következı elıterjesztés levételét a tárgysorozatból. Megnézzük, hogy kell-e hozzá 
Felügyelı Bizottsági jelentés. Ki az, aki elfogadja, hogy a két következı elıterjesztést vegyük 
le?  
 
A képviselı-testület a javaslatot 18 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
egyhangúlag elfogadta  és soron következı két napirendi pontot levette.  
 
28. napirendi pont megtárgyalása 
28./ Elıterjesztés a Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Újfehértói  
      Szociális Szolgáltató Központ magasabb vezetıi állására kiírt pályázat elbírálásáról  
      Száma: 3-23/2008.   
      (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
      Elıadó: Tóth András polgármester 
 
Tóth András 
Az elıterjesztést a Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága tárgyalta. Köszöntöm a pályázót. 
Kérdés, észrevétel, vélemény van-e?  
 
Ki az, aki elfogadja a határozat-tervezetet?  
 
A képviselı-testület a határozat-tervezetet 18 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül egyhangúlag elfogadta és az alábbi határozatot hozta:   
 

ÚJFEHÉRTÓ  VÁROS  KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 
 

30/2008. (I. 28.) számú  
 

h a t á r o z a t a 
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a  Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Újfehértói Szociális 
Szolgáltató Központ magasabb vezetıi állására  kiírt pályázat elbírálásáról 

 
A KÉPVISEL İ-TESTÜLET 
 
egyetért azzal, hogy a Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Tanácsa a 
fenntartásában mőködı  Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás 
Újfehértói Szociális Szolgáltató Központ magasabb vezetıi feladatainak ellátásával 2008. 
február 01. napjától 2013. január 31. napjáig Tamás Lászlóné,  4244. Újfehértó, Szent I. u. 
102. szám alatti lakost bízza meg.  

 
Felelıs: polgármester 

      Határid ı: azonnal 
 
 
29. napirendi pont megtárgyalása 
29./ Elıterjesztés a Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Újfehértói  
       Szociális Szolgáltató Központ Alapító Okiratának módosításáról  
       Száma: 3-46/2008.   
       (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
       Elıadó: Tóth András polgármester 
 
Tóth András 
Az elıterjesztést a Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága tárgyalta. Kérdés, észrevétel, vélemény 
van-e?  
 
Ki az, aki elfogadja a határozat-tervezetet?  
 
A képviselı-testület a határozat-tervezetet 18 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül egyhangúlag elfogadta és az alábbi határozatot hozta:   

 
ÚJFEHÉRTÓ  VÁROS  KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 

 
31/2008. (I. 28.) számú  

 
h a t á r o z a t a 

 
Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Újfehértói Szociális  Szolgáltató 

Központ alapító okiratának módosításáról 
 
 
 
 

A KÉPVISEL İ-TESTÜLET 
 
egyetért a Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 
fenntartásában mőködı  Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Újfehértói 
Szociális Szolgáltató Központ alapító okiratának - 2008. február 01. napi hatállyal történı  - alábbi 
módosításával: 
 
1./ Az alapító okirat 2./2. pontja kiegészül  az alábbi e.) ponttal: 
(Az intézmény telephelyei:) 
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e.) 4244. Újfehértó, Széchenyi u. 3. (ellátott szociális ellátás: nappali ellátás) 
 
2./ Az alapító okirat 11./ pontja kiegészül az alábbi f.) ponttal: 
(A feladat ellátását szolgáló vagyon) 
f.) Újfehértó Belterület 19.  helyrajzi szám alatt található 3840 m2 területő 4244. Újfehértó Széchenyi 
u. 3 szám alatti Újfehértó Város önkormányzata tulajdonában lévı  korlátozottan forgalomképes 
ingatlan leltár szerint átadott része. 
 

Felelıs: polgármester 
Határid ı: azonnal. 

 
30. napirendi pont megtárgyalása 
 
30./ Elıterjesztés Zajti Ferenc Helytörténeti Győjtemény, Mővelıdési Központ és Könyvtár  
       közmővelıdési megállapodás keretében történı mőködtetésérıl 
       Száma: 3-16/2008.   
       (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
       Elıadó: Tóth András polgármester 
 
Tóth András 
Az elıterjesztéshez szóbeli kiegészítésem nincs az Ügyrendi Bizottság egyhangúlag 
támogatta, a Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága többségi szavazattal támogatta. Kérdés, 
vélemény van-e a napirendi ponttal kapcsolatban? 
 
Ricska Zsolt 
Korábban volt egy hasonló jellegő mőködtetése az intézménynek, mennyiben különbözik ez 
az akkoritól, az nem mőködött, az egyértelmő volt. Mennyiben lehetne ez jobb?    
 
Tóth András  
Annak idején a vállalkozó megkapta és odaadták neki a pénzt, „csináljon, amit akar”, most 
odaadunk bizonyos összeget és azt mondjuk, hogy ezért ezt- meg ezt kérjük. Ennyiben 
különbözik. Az a garancia, hogy azokban az idıpontokban mindenképpen biztosítva vannak a 
helyek, idıpontok, amikor rendezvények vannak. Az igazi szándék az, hogy a fölösleges 
kapacitásokat ki kellene használni az üzemeltetınek. Egyrészt ezáltal İ többlet bevételt tud 
nyerni, másrészt a városnak többlet szolgáltatást nyújt a városnak. Sok plusz 
megfogalmazódott, amit be is tehetünk. Ezzel egy bizonyos mozgásszabadságot szeretnék 
biztosítani. Megadom a lehetıséget, hogy nem feltétlenül közalkalmazott jogviszonyban 
teljesítsen az üzemeltetı. Nem mondom, hogy ezt el kell fogadni, az ajánlatokat kell 
megnézni. Szeretnék annak az állapotnak véget vetni, ami az intézménynél van. Ha a testület 
úgy gondolja, hogy ez egy lehetıség, akkor nézzük meg. Ha nem, akkor a következı 
napirendet tárgyaljuk.  Javasolom, hogy gondolkodjunk együtt. 
 
 
Ricska Zsolt 
A korábbi testületi ülésen vázolta a megbízott intézményvezetı, hogy mik a tervei a jövıben, 
nagyon szépen felvázolta az elképzeléseit. Ez, ha ezt elfogadjuk akkor nem fog megvalósulni. 
Amit polgármester úr javasol az elıterjesztésben mind a gazdasági célok megvalósítása 
érdekében lesz. Meglepett ez az elıterjesztés. Azt kell mérlegelni, hogy ha magánkézbe adjuk 
akkor leszőkül a tevékenysége, maga a kulturális tevékenysége megszőnik azokon  a bizonyos 
garanciális tevékenységen túl, amit megfogalmazunk. Az ami elindult ott, az nagyon szép 
volt, azt kérem a testülettıl, hogy ne támogassa az elıterjesztést, a gazdasági kereteket a 
költségvetésbe próbáljuk megoldani. 
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Tóth András 
Én azt kérem, hogy támogassa a testület, egyrészt azért, hogy amit a megbízott 
intézményvezetı korábban leírt az teljesüljön. Be tudjuk árazni, ha azt a pénzt odaszánjuk, 
akkor azt a programot meg lehet valósítani. Nekem szimpatikus amit csinált, İket kerestem 
meg elıször, erre ugyan az elıterjesztésben nem utaltam. Ha kiírjuk az intézményvezetıi 
pályázatot, lehet hogy a megbízott intézményvezetı jogszabályilag nem pályázhat, mert nincs 
gyakorlata. Tehát akiben lehetıséget látunk, azt eleve kizárjuk a pályázattal. Ez az én 
elképzelésem. Lehetıséget szeretnék neki, szervezett kereten belül, hogy meg tudják csinálni.  
Számomra az a fontos, hogy mit hoz ki a tevékenységébıl. Lehet olyan megoldást találni, 
hogy neki is és nekünk is jó.  
 
Nagy Sándor 
Miért kell kizárni a lehetıségét, hogy megvalósuljon. Mellé kell rendelni a pénzt.  Nem 
biztos, hogy elsıszámú vezetıként  kell részt venni, abban, hogy megvalósuljon. Korábban 
azért is le akarták „nyilazni” a hivatal vezetést, hogy szombat és vasárnap nincs nyitva a 
könyvtár. Ehhez képest 4 órában lenne most meghatározva a könyvtár nyitva tartása.   A 
másik, hogy ha megnézzük a két javaslatot, nem korrekt a két intézmény esetében. 
Nyilvánvaló, hogy a múzeum esetében esély sem lesz, hogy azt megpályázzák. Az ott letett 
javaslat és a mővelıdési háznál letett javaslat között nagyon nagy eltérés van. Végül 
megjegyzem, hogy nem biztos, hogy az elmúlt idıszakban lezajlott viták a testületet 
minısítik.  
 
Tóth András 
Nekem meggyızıdésem, hogy megnyitom a teret a partnereknek. Rengeteg garanciális 
elemet igyekeztem beletenni. 
 
Nagy József 
Nem biztos, hogy az a jó, ha megmondják, hogy mit tegyek. Ha tudom, hogy ez a ház mit bír, 
akkor olyan programokat fogok szervezni. A nyitva tartási idıt nem kell elıírni. Akkor kell 
nyitva lenni, amikor van rá igény. A vezetı azt akkor tudja meg, hogy mikor kell nyitva 
lennie, ha magáénak érzi.   
 
Buczkó Ágnes 
A múzeum minisztériumi engedéllyel mőködik. Ha ez más módon fog mőködni, arra megint 
engedélyt kell kérni. Amirıl most itt szó van, az ehhez képest visszalépés lesz, kiállítási 
hellyé fogják leminısíteni. A mővelıdési házhoz kapcsolódóan az a véleményem, hogy a 
profit irányába elvinni a város arculatát semmi garanciát nem látok. Ha valamikor ez  jól fog 
mőködni, ehhez én elsıként fogok gratulálni hozzá. Én nem látok ebben olyan örömteli 
dolgot.  
 
 
Gyermánné Szabó Katalin 
Én is azt gondolom, hogy a kultúrára sok pénzt kell fordítani, hogy az színvonalas és jó 
legyen. Ha a pénz mozgatja, akkor érdekelt, és az ösztönzi jobban, hogy nagyobb legyen a 
nyeresége. Akar is produkálni, de elsısorban az, hogy nagyobb legyen a haszna. Az tetszett a 
legjobban a bizottsági ülésen, hogy az ötleteket össze lehet szerezni és meg lehet valósítani.  
 
Tóth András 
Majd ha a költségvetés tervezését konkrétan fogjuk vizsgálni, akkor kérem, hogy fogalmazzák 
meg a javaslataikat.  Amit elmondtam, azt abszolút komolyan gondoltam. Kérem, hogy ebben 
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legyenek partnereim. Van-e még egyéb kérdés? A napirendi pontot lezárom. Ki az, aki 
támogatja a határozati javaslatot?  
 
A képviselı-testület a határozat-tervezetet 11 igen szavazattal, 5 ellen szavazattal, 2 
tartózkodással elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 

ÚJFEHÉRTÓ  VÁROS  KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 
 

32/2008. (I. 28.) számú  
 

h a t á r o z a t a 
 

Zajti Ferenc Helytörténeti Győjtemény, Mővelıdési Központ és Könyvtár intézmény 
közmővelıdési megállapodás keretében történı mőködtetésérıl 

 
 
A KÉPVISEL İ-TESTÜLET 
 
1., Pályázatot hirdet a Zajti Ferenc Helytörténeti Győjtemény, Mővelıdési Központ és 
Könyvtár intézmény közmővelıdési megállapodás keretében történı mőködtetésére az alábbi 
szempontok, mint irányelvek figyelembe vételével: 
 
Mővelıdési ház és könyvtár 
 
Közmővelıdési megállapodás 5 évre. 
Egyidejőleg érintett státusok megszőnnek, dolgozókkal elszámolás  
 
Önkormányzat vállalja: 
Épület felújítás, karbantartás, vagyonvédelem (biztosítás, ırzés, tőzvédelem, érintésvédelem 
stb.) 
Létesítmény főtése, villamos energia ellátás biztosítása, költségei viselése 
A létesítmény környezetének tisztántartása a telekhatáron belül az Önkormányzat feladata, 
kivéve, ha a területet a szolgáltató hasznosítja, vagy a szennyezés a szabad használat 
következménye.  
Könyv és folyóirat beszerzésre 1.000.000 Ft/év (évente 10 %-kal növekszik) támogatás, 
mellyel külön kell elszámolni. 
1.100.000 forint/hó támogatás egyéb feladatok ellátására, ami évente 5 %-kal emelkedik 
(irányadó támogatási összeg). 
 
Szolgáltató vállalja: 
Létesítmény üzemeltetése szakmai szempontok betartásával, az ehhez szükséges létszám 
biztosításával. 
Létesítmény üzemeltetés további kiadásai (takarítás, víz-csatorna, telefon, internet, egyéb 
anyag 
Könyvtár  nyitva tartás: jelenlegi nyitvatartási idı legalább 60 %-a (ha van törvényi minimum 
betartásával) úgy, hogy valamennyi munkanapon biztosított legyen legalább 4 órás nyitva 
tartás. 
Elıcsarnok és színházterem biztosítása díjmentesen közcélra a Polgármesteri Hivatal 
megrendelése alapján szerdai és pénteki napokon 10-22 óra közötti idıszakban, valamint a 
Nemzetközi nınaphoz legközelebbi szombati napon 14-22 óra között, március 15-én 14-17 
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óra között, április 28-án (Városnap) 8-14 óra között, október 23-án 16-20 óra között, idısek 
napjához (október 01.) legközelebbi szombaton 12-22 óra között. 
Kamaraterem (kávéház) biztosítása díjmentesen közcélra a Polgármesteri Hivatal 
megrendelése alapján keddi és csütörtöki napokon 16-22 óra közötti idıszakban. 
Pinceklub biztosítása díjmentesen közcélra kedd és csütörtöki napokon 14-18 óra közötti 
idıszakban. 
 
A létesítmény helyiségei a fenti idısávok kivételével szabadon használhatók az épület 
állagának megırzése mellett, az üzemeltetésébıl, fenntartásából származó valamennyi bevétel 
a szolgáltatót illeti. 
 
Rendezvények szervezésébe a szolgáltatót az Önkormányzat külön megállapodás keretében 
bevonhatja. 
 
Az Önkormányzat a létesítmény felújítását, korszerősítését tervezi, ennek idıszakára 
szolgáltató köteles tőrni az érintett ingatlanrészek építési területként történı használatát. 
 
Múzeum 
 
Közszolgáltatási szerzıdés 5 évre 
Egyidejőleg érintett státusok megszőnnek, dolgozókkal elszámolás  
 
Önkormányzat vállalja: 
Épület felújítás, karbantartás, vagyonvédelem (biztosítás, ırzés) 
A létesítmény környezetének tisztántartása, karbantartása a telekhatáron belül az 
Önkormányzat feladata, kivéve, ha a területet a szolgáltató hasznosítja, vagy a szennyezés a 
szolgáltató által szervezett használat következménye.  
 
400.000 forint/hó támogatás, mely évente 5 %-kal emelkedik (irányadó támogatási összeg) 
 
Szolgáltató vállalja: 
Létesítmény üzemeltetés szakmai szempontok betartásával, az ehhez szükséges létszám 
biztosítása 
Létesítmény üzemeltetés további kiadásai (telefon, internet, főtés, szemétszállítás, egyéb 
anyag beszerzés stb.) 
Nyitva tartás: jelenlegi nyitvatartási idı legalább 60 %-a úgy, hogy a létesítmény legalább 
heti 4 napon, napi legalább 4 órában tanítási idıben látogatható legyen. A létesítmény diákok 
részére ingyenesen látogatható. 
A foglalkoztatóház rendezvények tartására az önkormányzat részére korlátlanul igénybe 
vehetı. 
 
A létesítmény üzemeltetésébıl, fenntartásából származó valamennyi bevétel a közszolgáltatót 
illeti. 
 
Az Önkormányzat a létesítmény felújítását, korszerősítését tervezi, ennek idıszakára 
szolgáltató köteles tőrni az érintett ingatlanrészek építési területként történı használatát. 
Rendezvények szervezésébe a szolgáltatót az Önkormányzat külön megállapodás keretében 
bevonhatja. 
 
Ajánlatok nyújthatók be a két létesítmény külön-külön, illetve együttesen történı 
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mőködtetésére. 
 
2., Felkéri a polgármestert a nyilvános pályázat meghirdetésére, a beérkezett ajánlatoknak a 
soron következı képviselı-testületi ülés elé terjesztésére. 
 

Határid ı: folyamatos 
      Felelıs:     Polgármester 
 
Tóth Anrdás 
A határozat elfogadására való tekintettel, javasolom, hogy vegyük le a következı napirendi 
pontot, az intézményvezetıi állás kiírásáról szóló elıterjesztést?  Ki az, aki elfogadja a 
javaslatot?  
 
A képviselı-testület a javaslatot 13 igen szavazattal, 1 ellen szavazattal, 3 tartózkodással 
elfogadta és levette a 31. napirendi pont megtárgyalását.  
 
32. napirendi pont megtárgyalása 
32./ Beszámoló az Önkormányzat tulajdonában lévı költségalapú bérlakások állapotáról 
       Száma: 3-13/2008.   
      (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
       Elıadó: Dr. Mátyás B. Szabolcs jegyzı 
 
Tóth András 
Az elıterjesztéshez szóbeli kiegészítése nincs a jegyzı úrnak. A Pénzügyi Bizottság 
egyhangúlag elfogadta. Van-e kérdés, észrevétel vélemény?  
 
Ki az, aki elfogadja a beszámolót? 
 
A képviselı-testület a határozat-tervezetet 18 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül egyhangúlag elfogadta és az alábbi határozatot hozta:   

 
ÚJFEHÉRTÓ  VÁROS  KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 

 
33/2008. (I. 28.) számú  

 
h a t á r o z a t a 

 
az Önkormányzat tulajdonában lévı költségalapú bérlakások állapotáról szóló 

beszámoló elfogadásáról 
 
A KÉPVISEL İ-TESTÜLET 
 
az Önkormányzat tulajdonában lévı költségalapú bérlakások állapotáról szóló beszámolót 
elfogadja.  
       Határid ı: folyamatos 
       Felelıs: jegyzı 
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Közérdekő bejelentések, kérdések és interpellációk. 
 
Tóth András 
 
Az elızı testületi ülésünket követıen, de még a tavalyi évben elvégeztem a Jegyzı Úr 
értékelését a tavalyi évben meghatározott teljesítménykövetelmények alapján, az összesített 
számok alapján a jegyzı úr tavalyi munkájára kiváló minısítést adtam, az illetményalap 
eltérítését  + 15 %-ban határoztam meg. Az idei évben a következı teljesítmény értékelési 
szempontokat határozom meg:  
− képviselı-testület elé kerülı anyagok, jogszabályok, iratkezelési szabályzatnak megfelelı 

elıkészítése 
− a rendeletek, belsı szabályzatok felülvizsgálata 
− az adóztatási tevékenység során az önkormányzati adók legalább 95 %os beszedése.  
−  város lakosságának minél szélesebb körben való tájékoztatása önkormányzati döntésekrıl  
− a hivatal tevékenységérıl az önkormányzati döntések végrehajtásának kiemelt segítése, 

gyors, rugalmas ügyintézés 
− a KET szabályairól szóló hatósági feladatok költségtakarékos, rugalmas ügyfélbarát 

ellátása 
− hivatali bürokrácia lebontása, ügyintézés egyszerősítése párhuzamosságok kiszőrése  
− a hivatali munka hatékonysága, teljesítménymotivációs rendszer kialakítása és 

alkalmazása.  
 
Van-e valakinek a napirendi pont keretében közérdekő információja?  
 
Tóth János 
A  szemétszállítás kapcsolatban van még problémám, ami kihullik az  autóból, az ott marad, 
és a kukákban fele részében ott marad a szemét. A másik gond a zsákutcák, ahová még 
mindig nem megy be az autó.  
 
Tóth András 
A kukásautó méretével van gond, ezt már jeleztük a szolgáltatónak. Az, hogy benne marad a 
szemét sokszor mi is tehetünk róla, hogy beletömjük a hulladékot.  
 
Nagy Sándor  
Kinek köszönhetı a Fı téren kialakult állapot, a járdafelszedés?   
 
Tóth András 
Az érintetteknek egy kis bölcsességet javasolok, mellette van két méterre díszburkolat, 
tessenek ott közlekedni.  
 
Molnárné Mészáros Ágnes 
A szemétszállítási díjjal kapcsolatban még most sem tisztázott, hogy hogyan lehet befizetni, 
ha nem talál otthon senkit.  Erre kellene keresni a megoldást.  
 
Tóth András 
Egyszerőbb, ha rákényszerítjük a céget, hogy normálisan végezze a beszedést. Ilyenkor én azt 
teszem, hogy megkérem, hogy tessenek igazolni azt, hogy megkísérelte beszedni a díjat.  
 
Molnárné Mészáros Ágnes 
A dorogi úton lévı varroda dolgozóinak nincs kifizetve a bére, hol tudnák ezt 
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kezdeményezni? Kihez fordulhatnak?   
 
Tóth András 
Az APEH-os adós listán szerepel ez a hölgy. Aki ennek ellenére vállalja a szerzıdéskötést az 
gond. Ezt meg kellene elıtte nézni. 
 
Mivel egyéb kérdés, észrevétel, vélemény nem hangzott el, Tóth András polgármester a 
nyilvános ülést 22 óra 30 perckor bezárta. 
 
  

 
K. m. f.  

 
 
 

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


