
 

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. február 28-án (csütörtök) az 
önkormányzat tanácskozótermében megtartott  n y i l v á n o s   ü l é s é r õ l.    
 
Jelen voltak: Tóth András polgármester, 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 18 fı jelen van, így a képviselı-testület határozatképes.  
 
Tóth András 
Tájékoztatom a képviselı-testületet, hogy az elmúlt testületi ülésünkön elfogadott SZMSZ- 
módosítása kapcsán képviselı-csoport alakítására két bejelentés érkezett hozzám, ezek közül 
az egyik az SZMSZ-ben rögzített 3 napot meghaladó idı után érkezett, a szabályaink szerint 
így nem hatályosítja a képviselı-csoport megalakítását. Tájékoztatom továbbá a képviselı-
testületet, hogy a másik bejelentés alapján 2008. február 26-án három fıvel megalakult a 
FIDESZ-MPSZ képviselı-csoportja, majd késıbb tájékoztattak arról, hogy 9 fıre növekedett 
a csoport létszáma. A frakció vezetıje Juhász Istvánné alpolgármester.  
 
Napirendi pont elıtti felszólalásra jelentkezem.  
 
„Tisztelt Képviselı-testület! 
 
Nemrég múlt 3500 napja annak, hogy választott tisztségben szolgálom Újfehértó közösségét. 
Jó tíz évvel ezelıtt keveredtem a pártpolitikába, hamar a Magyar Országgyőlésben találtam 
magam, éveken keresztül élveztem, amint nagy dolgoknak lehettem tevékeny részese.  
 
Múltak az évek, elı-elıvettem képviselıi esküm szövegét, és egyre inkább azt láttam, hogy 
mást várnak tılem, mint ami abban foglaltatik. Valahogy az egész pártpolitikáról az a 
véleményem alakult ki, hogy egyre kevésbé szól a közjóról, sokkal inkább a hatalom 
megszerzésérıl, vagy megtartásáról, különbözı érdekcsoportok gazdasági-egzisztenciális 
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érvényesülésérıl, a politikai pártok által megfogalmazott értékek valahogy elvesztek, vagy 
összekeveredtek, hangzatos jelszavak és jelmondatok mögött gyakorlatilag eltőnıben vannak 
az értékkülönbségek. 
 
Próbáltam tenni ellene. Elıször a pártpolitikán belül vállalt vezetı szerepkörrel tettem 
kísérletet a változtatásra, de hamar be kellett látnom, a „Nagyhatalom” ellen tehetetlen 
vagyok. Majd néhány hónapja a pártpolitikától történı szakítást választottam. Nem egy 
párttal, hanem a pártpolitikával szakítottam. Elıvettem megint esküm szövegét, és úgy 
döntöttem, a továbbiakban csak ez fogja vezérelni közéleti munkámat. Nem a pártérdekek, 
hanem a nép képviselete. Ennek igyekszem még ebben a néhány hónapban teljes 
meggyızıdésem alapján megfelelni. Tudom, nincs tovább, elég is lesz egy tucatnyi év az 
országos politikából. Jöjjenek azok, akik még fantáziát látnak ebben a magyar 
pártpolitizálásban. 
 
Tisztelt Képviselı-testület! 
 
Nemrég múlt 500 napja, hogy polgármesterként szolgálom Újfehértót. Amikor jelentkeztem a 
feladatra, hittem a változás lehetıségében. Hittem abban, hogy ebben a jobb sorsra érdemes 
kisvárosban egyszer a „sokak” érdekei gyızedelmeskednek majd a „kevesek” érdekei felett. 
Megszőnnek az elıjogok, de nem úgy, hogy azokat mások elıjogai váltják fel. A tehetség, a 
kitartó munka el lesz ismerve, a potyautasok, a tehetségtelenek pedig elvésznek.  
 
Hittem, hogy sokan így gondoljuk, aztán megadatott a lehetıség, hogy így is cselekedjünk.  
Ahogy teltek a hónapok, egyre nyilvánvalóbbá vált számomra, hogy többeknek csupán eszköz 
a köz szolgálata az önmegvalósítás felé vezetı úton. Egyre szaporodtak az igénybejelentések 
a múlt sérelmeinek orvoslására, a bosszúra, vagy pusztán azért, mert valaki úgy gondolja, 
hogy ez vagy az neki egyszerően jár. Nyílt igényként fogalmazódott meg a „kevesek” 
elırébbvalósága a „sokakkal” szemben. Vannak, akik nyíltan feltételként szabják egyes 
elıterjesztések támogatásához, hogy cserébe ık, családtagjaik vagy cimboráik kiváltságos 
helyzetbe kerüljenek. Volt olyan képviselı társunk is, aki törvényben meghatározott 
adófizetés alóli mentességet akart elérni egyik ismerıse számára. 
 
Lehet, hogy ezentúl nekem is magnetofonnal a zsebemben kell járni, hogy ezeket ne csak 
elmondani, hanem dokumentálni is tudjam. 
 
Elıvettem újra a választások idıszakában megfogalmazott helyzetértékelésemet, választási 
programomat, meg a polgármesteri eskümet.  
 
Önkritikát kell gyakorolnom! Kritikus vagyok magammal, mert eddig túl sokat engedtem a 
teljes szakmai meggyızıdésemmel megfogalmazott elıterjesztéseimbıl. Engedtem, mert 
fontosnak tartottam, hogy akár még lerontva is, de ezek az elképzelések valóra váljanak.  
Ezután is teljes szakmai meggyızıdéssel fogalmazom meg javaslataimat a „sokak” érdekét 
szem elıtt tartva. Kitartó leszek, még akkor is, ha a „kevesek” idınként felülkerekednek. 
Szívesen támogatok én is minden jó kezdeményezést, bárki is fogalmazza meg azt – bárcsak 
szaporodnának ezek a jó kezdeményezések. 
 
Viszont itt, most, nyilvánosan is háborút hirdetek a hozzászólásomban bemutatott jellegő 
politikai zsarolásokkal szemben. Meg azok ellen is, akik a méltó képviselet helyett a „minél 
rosszabb, annál jobb” politikát folytatják. Az idımet, energiámat nem fogom a „fafejőek” 
meggyızésére fecsérelni, fölösleges. 
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Helyette teszem azt, ami igazán a dolgom. Mert polgármesteri mandátumom végén szeretnék 
emelt fıvel az újfehértóiak szemébe nézni. „ 
 
Visszatérek a mai napirendhez.  
 
A meghívóban szereplı napirendi ajánláshoz képest annyi változást javasolok, hogy a 
meghívóban szereplı 5. napirendi pontot követıen -  vendégeink kérésére – a 10. napirendi 
pontban szereplı elıterjesztést tárgyaljuk. Ezen túlmenıen nem teszek javaslatot a 8. és a  12. 
napirendi pontok megtárgyalására, kérem, hogy ez kerüljön ki napirendrıl. Egyrészt a 8. 
napirendi pont esetében az egészségház esetében olyan anyagot kaptam, hogy az idı 
rövidsége nem tette lehetıvé, hogy ezt földolgozzam, ezért az anyagot átdolgozásra 
visszakérem, tekintettel arra, hogy a jövı hét folyamán tervezek egy rendkívüli ülést 
pályázatok benyújtásával kapcsolatban és ekkor visszahozom. A 12. napirendi pontot pedig 
visszavonom. Van-e kérdés, észrevétel, vélemény a napirendi javaslat kapcsán?  
 
Ricska Zsolt 
Javasolom, hogy a képviselı-testület vegye le a napirendi pontról a 10. napirend 
megtárgyalását. Az indokom, hogy az az elıterjesztés, amit a polgármester úr beterjesztett az 
megalázó a képviselı-testület számára. Cinikus, és amit elmondott a napirendi pont elıtt, ezt 
hallva a polgármester úrnak is meg van a lehetısége, és az elvárás vele szemben, amit 
teljesíteni kell a képviselı-testület számára. Példátlan az elmúlt idıszakban a polgármesterek 
által elıterjesztettekhez képest, hisz ez arról szól, hogy a képviselı-testület javasoljon. 
Javasolom, hogy ne tárgyaljuk ezt az elıterjesztést.  
 
Tóth András 
Azt szerettem volna elérni, hogy ezeket a kreatív ötleteket begyőjtsük, és ezzel segítsék azt a 
munkát, ami úgy tőnik, hogy meghaladja a képességeimet. Van-e még észrevétel? Nincs. A 
napirendhez egy módosító javaslat érkezett Ricska Zsolt részérıl, aki javasolja, hogy a 10. 
napirendi pontot ne tárgyaljuk. Ki az, aki elfogadja a módosító javaslatot?  
 
A képviselı-testület a módosító javaslatot 5 igen szavazattal, 7 ellenszavazattal, 5 nem 
tartózkodással (1 nem szavazóval) nem fogadta el a módosító javaslatot.  
 
Ki az, aki az általam pontosított napirendi javaslatot elfogadja? 
 
A képviselı-testület a napirendi javaslatot 12 igen szavazattal, 1 ellenszavazat és 4 
tartózkodással (1 nem szavazóval)  elfogadta és az alábbi napirendet állapította meg: 

 
Napirendi javaslat 

 
1./ a) Tájékoztató a legutóbbi testületi ülés óta történt eseményekrıl, tárgyalásokról 
          Száma:3- 68/2008.   
          (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
           Elıadó: Tóth András polgármester 
   Juhász Istvánné alpolgármester 
   Kovács Sándor alpolgármester 
    Puskás László alpolgármester  
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     b) Elıterjesztés a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról 
         Száma: 3-56/2008. 
         (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 
 
2./ Elıterjesztés az önkormányzat 2007. évi költségvetésérıl és végrehajtásának szabályairól  
     szóló többször módosított 8/2007. (II. 23.) rendelet módosítására 
     Száma: 3- 58/2008.   
     (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
     Elıadó: Tóth András polgármester 
 
3./ Elıterjesztés az önkormányzat 2008. évi költségvetésérıl és végrehajtásáról 
     Száma: 3- 50/2008.   
     (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
     Elıadó: Tóth András polgármester 
 
4./ Elıterjesztés a „Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési- és tisztítási Megvalósítási  
     Program”  keretében, európai uniós támogatásból, és a Nyírségvíz Zrt. aktív pénzügyi  
     szerepvállalásával induló közmő beruházások megvalósításához szükséges banki  
     garanciarendszerrıl  
     Száma: 3- 54/2008.   
     (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
     Elıadó: Tóth András polgármester 
 
5./ Elıterjesztés óvodáskorúak támogatásáról 
     Száma: 3-55 /2008.   
     (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
     Elıadó: Tóth András polgármester 
 
6./ Elıterjesztés a Fehértói Újság megjelentetésérıl  
     Száma: 3-61 /2008.   
     (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
     Elıadó: Tóth András polgármester 
 
7./ Elıterjesztés az Újfehértói SZOSZOK 2008. évi költségvetésének jóváhagyására 
      Száma: 3-57/2008.   
     (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
     Elıadó: Tóth András polgármester 
 
8./ Elıterjesztés az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévı települési önkormányzatok 
     2008. évi támogatásra vonatkozó igény benyújtásáról  
     Száma: 3-51 /2008.   
     (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
     Elıadó: Tóth András polgármester 
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9./ Elıterjesztés a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás  
     Társulási megállapodásával kapcsolatos döntésekrıl 
     Száma: 3-60 /2008.   
     (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
     Elıadó: Tóth András polgármester 
 
10./ Elıterjesztés Zajti Ferenc Helytörténeti Győjtemény, Mővelıdési Központ és Könyvtár   
        intézmény  mőködtetését érintı döntésekrıl 
       Száma: 3-65 /2008.   
       (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
       Elıadó: Tóth András polgármester 
 
11./ Elıterjesztés önkormányzati tulajdonú ingatlan tulajdonának megszerzésére tett ajánlatról 
       Száma: 3-67 /2008. (Nagy Antal)  
       (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
       Elıadó: Tóth András polgármester 
 
12./ Elıterjesztés önkormányzati tulajdonú ingatlan tulajdonának megszerzésére tett ajánlatról 
       Száma: 3-53 /2008. (Fehértói Szabolcs) 
       (Írásbeli elıterjesztés alapján) Fehértói Szabolcs 
       Elıadó: Tóth András polgármester 
 
13./ Beszámoló a helyi Önszervezıdı közösségek és a Tehetséges Fiatalok pénzügyi  
       támogatásának 2007. évi felhasználásáról 
       Száma: 3-52 /2008.   
       (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
       Elıadó: Juhász Istvánné alpolgármester 
 
14./ Beszámoló a Civilház elmúlt évi mőködésérıl 
       Száma: 3-63 /2008.   
       (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
       Elıadó: Juhász Istvánné alpolgármester 
 
15./ Közérdekő bejelentések, kérdések és interpellációk 
 
1. napirendi pont megtárgyalása 
1./ a) Tájékoztató a legutóbbi testületi ülés óta történt eseményekrıl, tárgyalásokról 
          Száma:3- 68/2008.   
          (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
           Elıadó: Tóth András polgármester 
   Juhász Istvánné alpolgármester 
   Kovács Sándor alpolgármester 
    Puskás László alpolgármester  
 
Tóth András 
A napirendi ponthoz szóbeli kiegészítésem nincs. Az alpolgármesterek sem jelezték, hogy 
lenne kiegészítésük. Van-e kérdés, észrevétel?  
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Nagy Sándor 
Az elmúlt idıszakban különféle hírek keringtek a közbeszerzési döntıbizottság döntésével a 
főtés-korszerősítéssel kapcsolatban, ami  a HVG-ben is megjelent. Szeretném kérdezni, hogy 
tudhatunk-e errıl többet, hisz a mai ülés írásos anyagában nem találtunk erre utalást.  
 
Tóth András 
Még autentikusabb forrás, amire alapozott a HVG és a Közbeszerzési Értesítı. A 
Közbeszerzési Értesítı tartalmazza a közbeszerzési döntést, az aljára oda van írva, hogy 
keresettel meg van támadta, amikor az eljárás lezáródik jogerısen, a képviselı-testületet 
tájékoztatni fogom. Egyébként mindenki elolvashatja a Közbeszerzési Értesítıben. Van-e még 
kérdés? Ki az, aki elfogadja a tájékoztatatást?  
 
A képviselı-testület a tájékoztatást 18 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
egyhangúlag elfogadta.  
 
 b) Elıterjesztés a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról 
     Száma: 3-56/2008. 
     (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
     Elıadó: Tóth András polgármester 
 
Tóth András 
Szóbeli kiegészítésem nincs. Van-e kérdés? Ki az, aki elfogadja a tájékoztatást? 
 
A képviselı-testület a tájékoztatást 18 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
egyhangúlag elfogadta.  
 
c) Ismertetés az átruházott hatáskörben hozott döntésekrıl 
    (Szóbeli elıterjesztés alapján) 
    Elıadó: Tóth András polgármester és az átruházott hatáskört  
                   gyakorló bizottságok elnökei 
 
Tóth András 
A Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága átruházott hatáskörben rendkívüli gyermekvédelmi 
támogatást állapított meg 38 esetben. Polgármesterre átruházott hatáskörben átmeneti segély 
51 megállapító, 16 elutasító, temetési segély 12 megállapító, 1 elutasító, lakásfenntartási 
támogatás 110 megállapító 54 elutasító, 3 eljárást megszüntetı, visszafizetésre kötelezı 2 
esetben volt. Helyi közlekedési támogatást 79 esetben állapítottam meg január 24-és február 
26 közötti idıszakban. Van-e kérdés, észrevétel, vélemény? Ki az, aki elfogadja a 
tájékoztatást?  
 
A képviselı-testület a tájékoztatást 18 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
egyhangúlag elfogadta.  
 
2. napirendi pont megtárgyalása 
2./ Elıterjesztés az önkormányzat 2007. évi költségvetésérıl és végrehajtásának szabályairól  
     szóló többször módosított 8/2007. (II. 23.) rendelet módosítására 
     Száma: 3- 58/2008.   
     (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
     Elıadó: Tóth András polgármester 
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Tóth András 
Szóbeli elıterjesztést kaptunk. Mindhárom bizottság egyhangúlag támogatta az elıterjesztést. 
Kérdés, észrevétel, vélemény van-e? Ki az, aki elfogadja a rendelet-módosítást? 
 
A képviselı-testület a rendelet-módosítást 18 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül egyhangúlag elfogadta és az alábbi határozatot hozta:  
 

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISEL İ-TESTÜLETÉNEK 
 

7/2008. (II. 29.) 
 

r e n d e l e t e 
 

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

 
 

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

1. §. 
A vizitdíj visszatérítésének támogatására leutalt 6 eFt, a szakmai vizsgák lebonyolításának 
támogatására biztosított 648 eFt, az esélyegyenlıséget, felzárkóztatást segítı támogatásokra nyújtott 
5.351 eFt, a települési önkormányzati szilárdburkolatú belterületi közutak burkolat felújításának 
támogatására (Bartók B. út) leutalt 2.659 eFt központosított támogatás összegével az „Önkormányzat 
költségvetési támogatása” elıirányzat emelkedik, egyidejőleg kiadási oldalon az „Ellátottak pénzbeli 
juttatásai” elıirányzata 6 eFt-tal, a „Beruházási feladatok” elıirányzata 2.659 eFt-tal, az ÁMI „Dologi 
kiadások” elıirányzata 5.351 eFt-tal, a BZSE Gimnázium és Szakképzı Iskola „Személyi juttatások” 
elıirányzata 491 eFt-tal és a „Munkaadói járulékok” elıirányzata 157 eFt-tal emelkedik. 
 

2. §. 
A rendszeres szociális segély jogcímen utalt 10.361 eFt, az idıskorúak járadéka címén utalt 1.004  eFt, 
ápolási díj és az utána befizetett járulékok jogcímen utalt 12.824 eFt, a normatív lakásfenntartási 
támogatás címén utalt 7.918 eFt, valamint a kiegészítı gyermekvédelmi támogatás címén utalt 144 eFt 
összegekkel a költségvetés bevételi oldalán az „Önkormányzat költségvetési támogatása” elıirányzat 
10.161 eFt-tal, az „Önkormányzatok sajátos bevételei” elıirányzata 22.090 eFt-tal és ezzel egyidejőleg 
kiadási oldalon az „ Ellátottak pénzbeli juttatásai” elıirányzata 32.251 eFt-tal emelkedik 
 

3.§. 
Az ÖNHIKI támogatás címén leutalt összeggel az „Önkormányzat költségvetési támogatása” 
elıirányzata 7.400 eFt-tal emelkedik és ezzel egyidejőleg ugyanilyen mértékben a „Mőködési célú 
hitel” elıirányzata csökken. 
 

4.§. 
A helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások (13. havi illetmény megtérítés, 
prémium évek program, álláshely megszüntetés) támogatására leutalt 79.179 eFt központosított 
támogatás összegével az „Önkormányzat költségvetési támogatása” elıirányzat emelkedik, 
egyidejőleg kiadási oldalon „Személyi juttatások” elıirányzata 59.959 eFt-tal és a „Munkaadói 
járulékok” elıirányzata 19.220 eFt-tal emelkedik intézményi bontásban az alábbiak szerint: 

Intézmény Személyi juttatások Munkaadói járulékok 
Polgármesteri Hivatal 16.319 5.230 
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Zajti F. Kulturális Központ 1.654 532 
ÁMIPSZ 30.063 9.635 
Lengyel Laura Óvoda 7.261 2.326 
BZSE Gimn. és Szakk. Iskola 2.499 800 
Játékvár Bölcsıde 1.855 599 
Újfehértó SZOSZOK 308 98 

 
5. §. 

A hitelmőveletek eredményeként bevételi oldalon a „Hosszú lejáratú hitelek felvétele” elıirányzat 
83.971 eFt-tal, a Bölcsıde fejlesztéshez kapcsolódó HEFOP támogatás 22.774 eFt összegével a 
„Támogatásértékő fejlesztési bevételek” elıirányzata emelkedik, egyidejőleg kiadási oldalon a 
„Hosszú lejáratú hitelek törlesztése” elıirányzat 106.745 eFt-tal emelkedik.   
 

6.§. 
A Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás által a pedagógiai szakszolgálat 
mőködésére leutalt 954 eFt összeggel bevételi oldalon a „Támogatásértékő mőködési bevételek” 
elıirányzata” emelkedésével egyidejőleg az Általános, Mővészeti Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat 
„Személyi juttatások” elıirányzata 723 eFt-tal, „Munkaadói járulékok” elıirányzata 231 eFt-tal 
emelkedik.     
 

7. §. 
Az Észak-alföldi Regionális Munkaügyi Központ által a közhasznú foglalkoztatás támogatására utalt 
2.897 eFt összegekkel bevételi oldalon az  „Önkormányzatok sajátos bevételei” elıirányzata 
emelkedik, ezzel egyidejőleg a „Személyi juttatások” elıirányzata 2.180 eFt-tal, a „Munkaadói 
járulékok” elıirányzata 717 eFt-tal megemelkedik intézményi bontásban az alábbiak szerint:  
 

Intézmény Személyi juttatások Munkaadói járulékok 
Polgármesteri Hivatal 99 33 
Zajti F. Kulturális Központ 88 31 
ÁMIPSZ 120 42 
Lengyel Laura Óvoda 478 165 
BZSE Gimn. és Szakk. Iskola 1.395 446 

 
8.§. 

Pénzbeli támogatás címén leutalt 7.545 eFt bevételi oldalon megemelkedik az „Önkormányzatok 
sajátos bevételei” elıirányzatát, ezzel egyidejőleg kiadási oldalon az „Ellátottak pénzbeli juttatásai” 
elıirányzatát szintén emelkedik ugyanezen összeggel 
 

9.§. 
A gyermektartásdíj megelılegezésre utalt 354 eFt, az SPO támogatás címén utalt 2.550 eFt, az OKM-
tıl tárgyi eszköz beszerzésre átvett 475 eFt, a LEKI pályázat keretében épület külsı karbantartására 
biztosított 9.775 eFt és tanyagondnoki gépjármő beszerzésre nyújtott 6.282 eFt összegekkel a 
„Támogatásértékő mőködési bevételek” elıirányzata emelkedik, ezzel egyidejőleg az „Ellátottak 
pénzbeli juttatásai” elıirányzat 354 eFt-tal, az ÁMIPSZ „Dologi kiadások” elıirányzata 3.025 eFt-tal,  
a Zajti F. Kulturális Központ „Dologi kiadások” elıirányzata 9.775 eFt-tal és a Polgármesteri Hivatal 
„ Jármővek vásárlása, létesítése” elıirányzata 6.282 eFt-tal emelkedik meg. 

 
10.§.  

Az Árpád Fejedelem Díszkút létesítéséhez a Képzımővészeti Lektorátustól érkezett 1.400 eFt. 
összeggel bevételi oldalon a Polgármesteri Hivatal „ Támogatás értékő felhalmozási célú bevételek” 
elıirányzata emelkedik, kiadási oldalon „Egyéb építmények létesítése” elıirányzat ugyanezzel az 
összeggel emelkedik.    
. 

11.§. 
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Az SZ-SZ-B. Megyei Közoktatási Közalapítvány által az idegen nyelv tanulásához nyújtott 50 eFt 
támogatás, az OKM által az Útravaló program keretében nyújtott 760 eFt, a Közoktatási 
Közalapítvány által a Bázisprogram megvalósítására biztosított 210 eFt összegekkel a 
„Támogatásértékő mőködési bevételek” elıirányzata emelkedik, míg a szakképzési hozzájárulás 
címén a vállalkozások által befizetett 2.134 eFt összeggel a „ Mőködési célra átvett pénzeszközök” 
elıirányzata emelkedik ezzel egyidejőleg kiadási oldalon az ÁMIPSZ „Mőködési célú kiadások, egyéb 
támogatások” elıirányzata 310 eFt-tal és „Dologi kiadások” elıirányzata 210 eFt-tal, a BZSE 
Gimnázium és Szakképzı Iskola „Mőködési célú kiadások, egyéb támogatások” elıirányzata 500 eFt-
tal és „Dologi kiadások” elıirányzata 2.134 eFt-tal emelkedik.       

 
12.§. 

A Védınıi feladatok vállalkozásban történı ellátásával kapcsolatosan kifizetésre került összegekkel a 
Polgármesteri Hivatal „Személyi juttatások” elıirányzata 1.021 eFt-tal és „Munkaadói járulékok” 
elıirányzata 221 eFt-tal emelkedik, a családsegítés és gyermekjóléti feladatatok Feladat ellátási 
szerzıdés keretében történı megoldásával a Polgármesteri Hivatal „Mőködési célú kiadások, egyéb 
támogatások” elıirányzata 1.500 eFt-tal, az Újfehértói SZOSZOK mőködéséhez nyújtott támogatás 
átadásával a Polgármesteri Hivatal „Mőködési célú kiadások, egyéb támogatások” elıirányzata 3.900  
eFt-tal emelkedik és ezzel egyidejőleg az „Általános tartalék” elıirányzata 6.642 eFt-tal csökken. 

 
13.§. 

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

   2.723.995 eFt bevételi fıösszeggel 
                   342.477 eFt mőködési célú hitellel 
       113.971 eFt fejlesztési célú hitellel  

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

14. §. 
 
E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit 2007. december 31-el kell alkalmazni. 
 
3. napirendi pont megtárgyalása 
3./ Elıterjesztés az önkormányzat 2008. évi költségvetésérıl és végrehajtásáról 
     Száma: 3- 50/2008.   
     (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
     Elıadó: Tóth András polgármester 
 
Tóth András 
Írásos anyagot kaptunk február 15-e elıtt. Mindenkinek ideje volt az anyag átvizsgálásra. A 
könyvvizsgáló véleményt szintén megkaptuk, kiosztással. A Pénzügyi Bizottság jelentését, 
álláspontját – elég szőkszavúan ugyan– de szintén megkaptuk. Tekintettel a könyvvizsgálói 
véleményre, készítettem egy kiegészítést, illetve a néhány pontban változtatott költségvetési 
rendelet-tervezetet, most kiosztással megkapták. Ezt az elıterjesztés kiegészítést, valamint a 
csak néhány pontban változtatott költségvetési rendelet-tervezetet kiosztással szintén 
megkaptuk. A Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága egyhangúlag, az Ügyrendi Bizottság 
többségi szavazattal, a Pénzügyi Bizottság egyhangú szavazattal fogadta el azt a jelentést, amit 
kiosztással megkaptak.  Szóbeli kiegészítésem nincs. Van-e kérdés, vélemény?  
 
Köszöntöm Nagy Csaba könyvvizsgáló urat! 
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Nagy Csaba könyvvizsgáló 
Tisztelettel köszöntök mindenkit!  
 
A kiegészítést, ami a testületi anyaghoz készült technikai okok miatt csak most tudtam 
megnézni. A könyvvizsgálói jelentéshez kapcsolódva, alapvetıen 3 dolog volt, amit 
kifogásoltam, a többit kockázati tényezıként jelzem. Az egyik a céltartalék, ez az 
Államháztartási Tv, 73 szakasza írja elı, ennyi megjegyzéssel, hogy tartalmazza, ennek része 
kell hogy legyen, ezt nem lehet kihagyni. A másik része a hiányfinanszírozásának a módja. 
Nem tudok egyetérteni az elıterjesztéssel a most megfogalmazottakkal. A Költségvetési Tv. 
elıírásai szerint 100 %-osan nem lehet finanszírozni a hiányt az önhikibıl, mert a költségvetés 
6 sz. melléklete  kötelezı 2 %-os tartalékot ír elı az önkormányzatok részére. Technikailag is 
lehetetlen, hogy 100%-osan tudja biztosítani a hiányát. Azért kell a rendeletben szabályozni, 
mert az ÁHT idevonatkozó szakasza kifejezetten a költségvetési rendelet hatáskörébe utalja. 
Emiatt az egy ok miatt kell ezt szabályozni a költségvetési rendeletben.. A bevételi részben 
nem kell vitát nyitni. A közvetett támogatásoknak szintén eleget tett az elıterjesztés. A Kht. 
témájával kapcsolatban foglalkozni kell a költségvetés összeállításánál ezzel a kérdéssel, mivel 
a Kht. kötelezıen önkormányzati feladatot ellátó szervezet és kvázi olyan, mintha egy 
költségvetési szerve lenne az önkormányzatnak. Ez szervesen épül be. A rendelet 
megalkotásakor nincs olyan aláírt szerzıdés, ami a Kht. finanszírozásával kapcsolatban 
rendelkezésre áll. Úgy gondolom, hogy kerüljön bele a rendeletbe egy olyan rész, hogy 
amennyiben az ÖNHIKI nem rendezi ezt a részt, akkor hitelfelvétellel kívánja finanszírozni 
ezt. A többi részével egyetértek. Ezek kiegészítésével elfogadásra javasolom a testület részére. 
 
Tóth András 
A hitelfelvétel szabályozás a vagyonrendeletünkben szabályozott jelen pillanatban. Elégséges-
e az, hogy azt a szabályozást importáljuk ide, vagy pedig hivatkozunk rá a költségvetési 
rendeletünkben. Mi a teendınk? Azt nem látom célszerőnek, hogy egyik rendeletünkben így, a 
másik rendeletünkben pedig úgy szabályozzuk a hitelfelvételünket, erre kérek választ. A másik 
a Kht-val kapcsolatos, a könyvvizsgáló úr nem fogalmazott meg olyat, amit feltétlenül bele 
kell tenni, ezzel kapcsolatban az a dilemmám, hogy vannak más olyan szervezetek, amelyek 
feladatokat látnak el- ráadásul az önkormányzat részére kötelezendıen ellátott feladat - pld., 
Családsegítı. Itt viszont a közfeladat ellátása miatt, vagy pedig, közfeladat és 100 %-os 
tulajdonban lévı gazdasági társaság, ha kettıs feltételként határozza meg a könyvvizsgálat, 
akkor egyetértek vele, de akkor fogadja el a könyvvizsgálat. Nehéz egy már megállapított 
támogatásból már elvenni a Kht esetében, sokkal célravezetıbb egy mőködést biztosító 
támogatási összeget pótlólagosan növelni.  
 
Nagy Csaba 
A hitelre vonatkozóan, nem szükséges a kettıs szabályozása, azt javasolom, mint tényt 
rögzítsük, ha az ÖNHIKI nem finanszírozza, akkor hitelfelvételbıl fogjuk, és utaljunk a 
rendeletbe arra, hogy a vagyonrendeletben szabályozott módon jár el ennek kapcsán.  
Ez a 7. §-ban van szabályozva, ide kellene beilleszteni.  
  
A KHT-ra vonatkozóan nem ítéltem meg, hogy ez gátja lenne a rendelet elfogadásának. Az 
összeg nagyságrendjében ez igen nagy, a gazdasági társaságok felé történı pénzkiáramlás 
mindig egy kockázatot jelent. Jelen esetben az önkormányzat támogat egy GT., és ez mindig 
nagyobb kockázatot jelent,  ez, illetve az összeg nagyságrendje.  
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Tóth András 
Tehát ez azt jelenti, hogy amit megfogalmazott a könyvvizsgáló úr, és amit elmondott azzal 
együtt elfogadható a rendelet? 
 
Nagy Csaba 
Igen.  
 
Tóth András 
Van-e vélemény? 
 
Nagy Sándor 
Könyvvizsgáló úr megkönnyítette a dolgomat. Nem tudok egyetérteni azzal az utolsó 
megjegyzéssel, ami a Kht-ra vonatkozik. A januári testületi ülésen felmerült kérdésként,-  a 
jegyzı úr felé -, hogy felügyelı bizottsági jelentés nélkül hozhat-e a képviselı-testület döntést, 
azt a választ kaptuk, hogy nem. Ennek ellenére nem került a Kht-nak a költségvetése a 
képviselı-testület elé, tehát én úgy gondolom, hogy jelen pillanatban törvénytelenül mőködik 
a Kht. Ebben a formában nem szerepelhet a 2008. évi költségvetésünkben. A másik, hogy 
rendkívül korrekt volt a könyvvizsgáló jelentése. Ezen túlmenıen sajnálom, hogy az 
elıterjesztı nem volt jelen a Pénzügyi Bizottsági ülésen, egy sor kérdés elhangzott - nem csak 
a beterjesztett költségvetési rendelettel kapcsolatban, hanem egyéb napirenden szereplı 
dologgal- érdemi választ nem tudtunk kapni. Ezzel a jelenleg beterjesztett költségvetési 
rendelettel 800 milliós összegeket beengedünk a hivatali költségek közé úgy, hogy nem tudjuk 
mit takar. Illetve a dologi kiadásoknál újból felnyílik a vita, hogy mire van lehetıség és mire 
nincs a hivatal költségvetésében, lehet azt mondani rá, hogy ez benne volt, bár senki nem 
tudott róla. Ilyen elıkészítés alapján, ebben a formában nem támogatjuk a költségvetési 
rendelet-tervezetet.  
 
Tóth András 
Ki az, a Mi? Frakció alapításról azon az oldalon nem tudok? Csak saját nevében beszélt. A 
Kht-val kapcsolatban a jegyzı álláspontjával szemben kiderült, hogy nem kell felügyelı 
bizottsági vélemény az alapító okirat szerint, az alapszabály nem tartalmazza, hogy meddig 
kell elfogadni a költségvetését a cégnek. Amennyiben törvénysértı, kérem,. hogy jelölje meg, 
hogy melyik az a törvény.   
A könyvvizsgálat tényleg jól végzi a munkáját. Egy évvel ezelıtt, amikor megfogalmazták, 
hogy miért kell könyvvizsgálatot váltani,  ez volt a cél, hogy segítı legyen, és ráadásul sokkal 
intenzívebb a személyes jelenléte és a információk megszerzése. Azért, hogy miért nem volt 
jelen az elıterjesztı a bizottságon?  Az AHT 71 szakasza szerint a polgármester az 
elıterjesztı, a hivatal képviselete minden információ birtokában volt. Azon túlmenıen, az 
elıterjesztı konzulense, hiszen nem ı készítette. A dologi kiadásokkal kapcsolatban az a 
véleményem, hogy lehet egy olyan elıterjesztést készíteni, amiben meghatározok 20 célt, 
amivel alátámasztom, ettıl függetlenül a végrehajtásnál kapok egy olyan számot, amit a 
gazdálkodás ésszerő menetét figyelembe véve kell felhasználni. Ez egy látszatprobléma.   
Van-e még észrevétel? A vitát lezárom Ki az, aki elfogadja a rendelet-tervezetet?  
 
A képviselı-testület a rendelet-tervezetet 12 igen szavazattal, 3 ellen szavazattal, 3 
tartózkodással elfogadta és az alábbi rendeletet alkotta meg: 
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ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISEL İ-TESTÜLETÉNEK 

  
8/2008. (II. 29.)   

 
r e n d e l e t e 

 
az önkormányzat 2008. évi költségvetésérıl és végrehajtásának szabályairól 

 
A KÉPVISEL İ-TESTÜLET   
 
az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 
(továbbiakban  ÁHT. ) 65. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az 
önkormányzat 2008. évi költségvetésrıl és végrehajtásának szabályairól a következı 
rendeletet alkotja: 

1.§. 
A rendelet hatálya 

A rendelet hatálya a Képviselıtestületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra 
és az önkormányzat által fenntartott költségvetési intézményekre terjed ki. 

 
2. §. 

A költségvetés címrendje 
(1) Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 67. §. foglaltak alapján 
állapítja meg az önkormányzat költségvetésének címrendjét.   
 
(2) Az önálló- és részben önálló gazdálkodási jogkörrel felruházott költségvetési 
szervek külön - külön alkotnak egy - egy címet.  Ezeket a költségvetési rendelet 10. 
számú melléklete tartalmazza. 

3. §. 
A költségvetés bevételei és kiadásai 

 
A Képviselı-testület a 2008. évi költségvetését  
     

1.677.261 eFt. bevétellel 
    2.059.064 eFt. kiadással  
       263.682 eFt mőködési célú 
                                               118.121 eFt fejlesztési célú hitellel 
 
az 1. számú melléklet szerinti részletezéssel állapítja meg az alábbi bevételi 
forrásösszetétel mellett: 
                               eFt 

Önkormányzati finanszírozású intézmények mőködési 
bevétele 

29.697 

Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei  712.273 
Felhalmozási és tıkejellegő bevételek 40.000 
Központi költségvetési támogatás 840.783 
Támogatás értékő bevételek 54.508 
Hitel (forrás kiegészítésre önhibáján kívüli, 
forráshiányos önkormányzati támogatási kérelem) 
 
Fejlesztési célú hitel 

263.682 
 
 

118.121 
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4. §. 
Az önkormányzat 2008. évben igénybe vehetı normatív állami hozzájárulás, valamint 
SZJA igényelt összegét 1.338.855 eFt-tal e rendelet 2. számú mellékletében foglalt 
részletezéssel állapítja meg.  

 
5.§. 

(1) Az önkormányzat az általa fenntartott intézmények kiadási elıirányzatát, az 
általános tartalékot az alábbiak szerint állapítja meg: 

                                             eFt 
Személyi jellegő kiadás  839.249 
Munkaadói járulékok  241.994 
Dologi kiadás 537.126 
Mőködési célú kiadás, egyéb támogatás 125.392 
Beruházási, felhalmozási kiadások, pénzügyi 
befektetések 

163.415 

Általános tartalék 
Céltartalék 

30.000 
0 

Ellátottak pénzbeli juttatásai 75.238 
Hiteltörlesztés 
Hitel kamatok 

8.250 
38.400 

 
(2) Az önkormányzat a költségvetési intézmények létszámát az 5. számú melléklet 
szerinti részletezéssel hagyja jóvá. 
 
 (3) A Polgármesteri Hivatal és a hozzátartozó intézményeinek bevételi elıirányzatait 
a 3. sz. melléklet tartalmazza. 

 
(4) A Polgármesteri Hivatal feladatonkénti kiadásait és a hozzátartozó intézményeinek 
kiadási elıirányzatait a 4. sz. melléklet tartalmazza.  
 
(5) Az önkormányzat a költségvetésében szereplı felhalmozási kiadásokat 
feladatonként a 6. sz. melléklet szerinti részletezéssel állapítja meg.    
 
(6) Az önkormányzat a többéves kihatással járó kötelezettségvállalások részletes 
bemutatását a 7. számú melléklet szerinti részletezéssel, a 2008. évi számított fıbb 
bevételi és kiadási elıirányzatainak finanszírozási ütemtervét a 8. sz. melléklet szerint 
hagyja jóvá. 
 
(7) A költségvetési évet követı 2 év prognosztizált bevételeit és fıbb kiadásait a 9. 
számú melléklet tartalmazza. 
 
(8) Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény rendelkezése alapján az éves   
költségvetés részeként bemutatásra kerülı közvetett támogatásokat (pl. adóelengedéseket, 
adókedvezményeket) tartalmazó kimutatást a 11. számú mellékletben foglaltak alapján 
határozza meg: 

 
6.§. 

(1) Az Újfehértó Város Tehetséges Fiataljainak támogatásáról szóló 3/2004.(II.02.)  
VKT számú rendelet 3.§. (2) bekezdésében megjelölt keretösszeg 1.000 eFt. 

(2) A helyi önszervezıdı közösségek pénzügyi támogatásának rendjérıl szóló 
23/2006.(XI.27.) VKT rendelet alapján a támogatásra szolgáló keretösszeg 5.000 
eFt. 

(3) A lakáscélú támogatások helyi rendszerérıl szóló 10/2007.(II.23). rendelet 6 §. 
(2) bekezdésében foglalt keret nagysága 20.000 eFt, mely összeg terhére 2008. 
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évben kötelezettségvállalás csak a korábbi évrıl áthúzódó kötelezettségek 
teljesítésének figyelembe vételével történhet.  

 
7.§. 

A költségvetés végrehajtásának szabályai 
(1) A 3. §.-ban kimutatott forráshiány részbeni forrásának megteremtése érdekében a 
polgármesteri hivatal elkészíti az önhibáján kívül hátrányos helyzetbe jutott 
önkormányzati kiegészítı támogatás benyújtásához szükséges igénybejelentést. 
(2) A (1) bekezdés szerinti intézkedések megtételérıl, a támogatási igény 
kimunkálásáról és határidıben történı benyújtásáról, valamint az elızı évi ÖNHIKI-s 
támogatási összeg 70 %-ának megfelelı elıleg igénylésérıl a polgármester 
gondoskodik.    
(3) A költségvetési évben tervezett feladatok maradéktalan végrehajtásához – 
amennyiben az ÖNHIKI pályázat eredménytelen – a mőködésben jelentkezı hiány 
finanszírozására mőködési célú hitel felvételét tervezi. A hitelmővelettel kapcsolatos 
hatáskört az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal kapcsolatos tulajdonosi jogok 
gyakorlásáról szóló 2/2007.(I.26.) rendelet szabályozza. 
       

8. §.  
(1) Valamennyi középiskolai végzettségő köztisztviselınek a köztisztviselık 
jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. Tv. 44/A §. (2) bekezdés szerint meghatározott 
illetménykiegészítés kerül megállapításra 10 %-os mértékben. 
 
(2) Az önkormányzat elismerve azon személyek munkáját, akik tárgyév január 01. 
napján az önkormányzat intézményében foglalkoztatási jogviszonyban állnak – és 
2008. január 1. december 31. között töltik be a 10, 20, 30, 40 éves munkaviszonyt – 
20-, 40-, 60-, 80.000 Ft – nettó összegő jutalom kifizetését engedélyezi.   

 
(3) Az önkormányzat az irányítása alá tartozó intézmények és a polgármesteri hivatal 
fıfoglalkozású dolgozói részére: 
a.)  étkezıhelyi vendéglátás igénybevételéhez (ideértve a kizárólag e szolgáltatás 
igénybevételére jogosító utalványt is)12000 Ft/hó támogatást vagy 
b.) fogyasztásra készétel vásárlására jogosító utalvány formájában 6000 Ft/hó 
támogatást állapít meg.   
c.)  alkalmanként 6.900 Ft értékő utalvány formájában támogatást biztosít (a dolgozó, 
valamint a vele közös háztartásban élı egy közeli hozzátartozójának is). 
d.) üdülési csekk formájában 60.000 Ft értékő juttatást és  adómentes iskolakezdési 
támogatást, jogosult gyermekenként 20.000 Ft értékben biztosít.   
 
(4) A (3) bekezdésben meghatározott juttatások azon foglalkoztatottak részére 
biztosítottak, akik az intézményekben határozatlan – kivéve a GYED, GYES-en, 30 
napot meghaladó fizetés nélküli szabadságon lévık – ill. határozott idıre /legalább 9 
hónap/ szóló, jelenlegi munkáltatónál jogviszonnyal rendelkeznek. Minden más 
esetben csak a támogatások arányos része teljesíthetı.   
 
(5) A (3) bekezdés c. pontjában meghatározott támogatás évenként 3 alkalommal 
adható június, szeptember, december hónapokban, melyet a munkáltatók csekély 
értékő ajándékként kötelesek nyílván tartani. 
 
(6) Az (3) bekezdés d. pontjában meghatározott támogatás (továbbiakban: üdülési 
hozzájárulás) a megfelelı regenerálódás ösztönzése érdekében használható fel. Az 
üdülési hozzájárulás juttatási feltételeit, az elbírálás és elszámolás rendjét, valamint a 
visszatérítés szabályai az alábbiak: 
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a) az üdülési hozzájárulás naptári évre szól  
b) az üdülési hozzájárulás kifizetése történhet a szabadság idıtartamát 

megelızıen, illetve utólagosan. 
 

(7) A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. Törvény 1. számú melléklet 
8.34 pontjában meghatározott juttatás összege 2.400 Ft/hó.  

 
 

9.§. 
 

(1) Az intézmények részére engedélyezett létszámot évközben csak a Képviselı 
testület módosíthat. 
(2) A személyi juttatások elıirányzatát a költség hatékony feladatellátás-szervezés 
érdekében az intézmények, a Képviselı-testület jóváhagyásával dologi kiadásokra 
átcsoportosíthatják. 
(3) Az önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények vezetıi a 
rendeletben megállapított bevételi és kiadási elıirányzataik felett elıirányzat 
felhasználási jogkörrel rendelkeznek azzal, hogy kötelezettséget az elfogadott kiadási 
elıirányzat mértékéig vállalhatnak, valamint késıbbi évek elıirányzatát terhelı 
kötelezettséget nem vállalhatnak.  
A jóváhagyott bevételi elıirányzatain felüli többletbevétele terhére csak a 
forrásképzıdés mértékének, illetve ütemének figyelembevételével és az intézmény 
biztonságos mőködésének szem elıtt tartásával – a pót elıirányzati kérelem 
jóváhagyását követıen – vállalhatnak kötelezettséget az intézmények. 
 
(4) A megállapított kiadások fıösszege csak a Képviselı-testület jóváhagyásával 
módosulhat.  
(5) A részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv elıirányzatainak 
megváltoztatását, csak a meghatározott pénzügyi- gazdasági feladatainak ellátását 
végzı, önállóan gazdálkodó költségvetési szerv vezetıje által kezdeményezheti a 
Képviselı-testületnél.  

 
(6) Az intézmények közötti feladatváltozást vagy bármely ok miatti átcsoportosítást 
csak a Képviselı testület engedélyezhet. 
 
(7) Az önkormányzat az irányítása alá tartozó intézményhez önkormányzati biztos 
kirendelését rendeli el akkor, ha az intézmény 30 napon túli tartozás állományának 
mértéke eléri az éves eredeti elıirányzatának 10 %-át, és e tartozását 1 hónap alatt 
nem képes 30 nap alá szorítani. 
  
(8) A képviselı-testület felhívja a költségvetési intézmények vezetıit, hogy az     
alapvetı feladatok végrehajtása érdekében az éves költségvetési gazdálkodásuk során 
jutalmat csak a dologi jellegő mőködési kiadások zavartalansága esetén a fenntartóval 
történt egyeztetés és jóváhagyást követıen állapíthatnak meg. 
          

10. §. 
 

Az önálló gazdálkodási jogkörrel felruházott költségvetési szerv köteles saját 
hatáskörben kialakított számviteli rendjét számviteli politikájában és számlarendjében 
rögzíteni, a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályzatot a mindenkor érvényes 
központi szabályozás figyelembevételével elkészíteni, illetve a szükséges 
módosításokat végrehajtani 
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11. §. 

Záró rendelkezések 
 

(1) E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit 2008. január 01. 
napjától kell alkalmazni.  

(2) az önkormányzat és intézményei 2008. évi költségvetési gazdálkodás átmeneti 
szabályainak meghatározásáról szóló 34/2007.(XII.21.) rendelet alapján folytatott 
gazdálkodási tevékenységet be kell illeszteni a 2008. évi költségvetésbe. 
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        1. sz. melléklet 
       

Újfehértó Város Önkormányzat 2008. évi költségvetés ének mérlege  
 

  

B E V É T E L E K  2008. évi 
elıirányzat 

K I A D Á S O K  2008. évi 
elıirányzat 

     
I. Mőködési bevételek   I. Intézményi m őködési kiadások    

     
1. Intézményi mőködési bevételek 29697 Személyi juttatások 839249  

  TB és eü. hozzájárulások 241994  
2. Önkorm. Sajátos bevételei  Mőködési célú kiadás egyéb 

támogatás 
125392  

Helyi adók  80000 Ellátottak pénzbeni juttatásai 75238  
Átengedett központi adók 612973 Dologi kiadások 537126  
Egyéb sajátos bevételek 19300    

  II. Felhalmozási kiadások    
II. Támogatások      

  Fejlesztési kiadások 137415  
1. Önkorm. Költségvetési támogatás Fejlesztési célú kiadás, egyéb 

támogatás 
20000  

Normatív támogatások 815883 Pénzügyi befektetések kiadásai 6000  
Központosított támogatás 
bérpolitikai intézkedésekhez 

24900    

  III. Hitel törlesztés    
III. Felhalmozási és t ıke jelleg ő bevételek     

  Fejlesztési hitel tıketörlesztés 8250  
Ingatlanértékesítés 40000 Fejlesztési hitel kamata 38400  

     
IV. Támogatás érték ő bevételek      

     
1. Mőködési célú támogatás 24512 IV. Tartalék    
2. Felhalmozási célú támogatás 29996    

  Általános tartalék 30000  
V. Hitelek   Céltartalék 0  

     
1. Mőködési célú hitel 263682    
2. Fejlesztési célú hitel 118121    

     
Összesen:  2059064 Összesen:  2059064  
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2. számú melléklet  

   

Melléklet  Jogcím  A helyi önkormányzat normatív hozzájárulásai és nor matív kötött felhasználású támogatásai a 
költségvetési törvény 3. és 8. számú melléklete ala pján 

Mutató

3 1.a. Település üzemeltetési, igazgatási és sportfeladatokra 

3 1.b. Tömegközlekedési feladatok 

3 2.aa. Körzeti igazgatás: Alaphozzájárulás 

3 2.ab. Körzeti igazgatás: Okmányiroda mőködési kiadásai 

3 2.ac. Körzeti igazgatás: Gyámügyi igazgatási feladatok 

3 2.ba. Körzeti igazgatás: Építésügyi igazgatási feladatok alaphozzájárulás 

3 2.bb. Körzeti igazgatás: Építésügyi igazgatási feladatok kiegészítı hozzájárulás 

3 5. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok 

3 6. Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása 

3 9. Pénzbeni szociális juttatások 

3 10. Közmővelıdési és közgyüjteményi feladatok 

3 11.ab(1) Szociális és gyermekjóléti alapsz. Családsegítés  

3 11.ab(2) Szociális és gyermekjóléti alapsz.Gyermekjóléti szolgálat 

3 14.a. Gyermekek napközbeni ellátása: Bölcsıdei ellátás 

3 14.c Gyermekek napközbeni ellátása: Ingyenes intézményi étkeztetés 

3 15.2.(a3) Óvodai  nevelés 2008.01.01-08.31. 1.nevelési év 

3 15.2.(a4) Óvodai nevelés 2008.01.01-08.31. 2-3 nevelési év 

3 15.a(3) Napi 8 órát meghaladó nyitva tartás 1-2 nevelési év 

3 15.a(4) Napi 8 órát meghaladó nyitva tartás 3 nevelési év 

3 15.2.(b1) Iskolai oktatás 1. évfolyam 2008.01.01.-2008.08.31. 

3 15.2.(b2) Iskolai oktatás 2-3. évfolyam 2008.01.01.-2008.08.31. 

3 15.2.(b3) Iskolai oktatás 4. évfolyam 2008.01.01.-2008.08.31. 

3 15.2.(b4) Iskolai oktatás 5. évfolyam 2008.01.01.-2008.08.31. 

3 15.2.(b5) Iskolai oktatás 6. évfolyam 2008.01.01.-2008.08.31. 

3 15.2.(b6) Iskolai oktatás 7-8. évfolyam 2008.01.01.-2008.08.31. 

3 15.b(1) Ált. iskola 1-2. év 2008 szeptember 01-tıl december 31-ig 

3 15.b(2) Ált. iskola 3. év 2008 szeptember 01-tıl december 31-ig 

3 15.b(3) Ált. iskola 4. év 2008 szeptember 01-tıl december 31-ig 

3 15.b(4) Ált. iskola 5-6. év 2008 szeptember 01-tıl december 31-ig 

3 15.b(5) Ált. iskola 7-8. év 2008 szeptember 01-tıl december 31-ig 

3 15.2(c1) Középiskola 9. év 2008 január 01-tıl augusztus 31-ig 

3 15.2(c2) Középiskola 10. év 2008 január 01-tıl augusztus 31-ig 

3 15.2(c3) Középiskola 11-13. év 2008 január 01-tıl augusztus 31-ig 

3 15.c(1) Középiskola 9-10. év 2008 09.01-tıl 12.31-ig 

3 15.c(2) Középiskola 11-13. év 2008 09.01-tıl 12.31-ig 

3 15.2.(d1) Szakképzés felzárkóztató 9. évf………. 2008 szeptember 01-tıl december 31-ig 

3 15.2.(d2) Szakképzés szakiskola 1/12 évftól………. 2008 szeptember 01-tıl december 31-ig 

3 15.d(1) Felzárkoztató 9.év szakisk,szakközépisk. elsı-második évfolyam 2008.09.01-12.31 

3 15.e(1) Zenemővészeti elı-alap- és tovább képzés 2008.09.01-12.31 nem min.int. 

3 15.e(4) Közokt kieg. hozzáj: Alapfokú mőv. okt. tánc báb 2008.09.01-12.31 nem minıs.i. 

3 15.f(4) Kollégiumi oktatás középiskola 

3 15.g(1) 1-4 évfolyam napközi oktatás 

3 15.g(2) 5-8 évfolyam napközis/tanulószoba foglalkoztatás 

3 15.g(3) 1-2 évfolyamos iskolaotthonos oktatás 
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3 16.1.2b Közokt.kieg. hozzájár:Elsı évfolyamos képzéshez 2008.01.01-08.31 

3 16.1.2b Közoktatási kieg.hozzájár:Elsı évfolyamos képzéshez 2008.09.01-12.31 

3 16.1.2c Közoktatási kieg.hozzájár:Utolsó évfolyamos képzéshez 2008.01.01-08.31 

3 16.1.2c Közoktatási kieg.hozzájár:Utolsó évfolyamos képzéshez 2008.09.01-12.31 

3 16.2.1(1) Közokt kieg. hozzáj: Alapfokú mőv. okt. zene 2008 01.01-08.31. 

3 16.2.1.a(2) Közokt kieg hozzáj. Ált Isk.magántanulók támogatása 2008.09.01-12.31. 

3 16.2.1.c(2) Közokt kieg hozzáj.óvoda. fogyatékos gyerekek tám 2008.09.01-12.31. 

3 16.2.1.c(3) Közokt kieg hozzáj. Ált Isk. fogyatékos gyerekek tám 2008.09.01-12.31. 

3 16.2.1.d.2 Közokt kieg hozzáj.sajátos neveléső ovodai gyerekek 2008.09.01-12.31 

3 16.2.1d.3 Közokt kieg hozzáj.sajátos neveléső ált.isk gyerekek 2008.09.01-12.31 

3 16.2.2(2) Közokt kieg. hozzáj: Alapfokú mőv. okt. tánc báb 2008.01.01-2008.08.31 nem minıs.i. 

3 16.3.1(4) Közoktatási kieg. hozzájárulások: Kollégiumi nevelés ellátás 2008.01.01-08.31 

3 16.4.1.a(2) Közokt kieg hozzáj. Ált Isk.magántanulók támogatása 2008.01.01-08.31. 

3 16.4.1.c(2) Közokt kieg hozzáj. Óvoda. fogyatékos gyerekek tám 2008.01.01-08.31. 

3 16.4.1.c(3) Közokt kieg hozzáj. Ált Isk. fogyatékos gyerekek tám 2008.01.01-08.31. 

3 16.4.1d és e(1) Közokt kieg hozzáj.sajátos neveléső ovodai gyerekek 2008.01.01-08.31 

3 16.4.1d és e(3) Közokt kieg hozzáj.sajátos neveléső ált.isk gyerekek 2008.01.01-08.31 

3 16 5a Közoktatási kieg. hozzájárulások: Általános isk. napközi foglalkozás 

3 16.5.b Közoktatási kieg. hozzájárulások: Iskolaotthonos oktatás az ált isk 1-4 évf. 

3 16 11 1 Középiskolába szakiskolába bejáró tanulók ellátása 2007. évi költségvetési tv  alapján 

3 16 6 1 Középiskolába szakiskolába bejáró tanulók ellátása 2008. évi költségvetési tv  alapján 

3 17 2a Tanulók ingyenes tankönyvellátása 

3 17 2b Tanulók  tankönyvellátása általános 

3 17.3.(4) Kollégiumi,diákotthoni lakhatási feltételek megteremtése 2008.09.01-200812.31 

3 17.1(2) Kedvezményes óvodai, iskolai , kollégiumi étkezés 2007. évi kv.tv . alpján - óvoda 

3 17.1(3) Kedvezményes óvodai, iskolai , kollégiumi étkezés 2007. évi kv.tv . alpján - ált iskola 

3 17.1(4) Kedvezményes óvodai, iskolai , kollégiumi étkezés 2007. évi kv.tv . alpján - középiskola 

3 17.1(5) Kedvezményes óvodai, iskolai , kollégiumi étkezés 2007. évi kv.tv . alpján - kollégium 

3 17.a(1) Kedvezményes óvodai, iskolai , kollégiumi étkezés 2008. évi kv.tv . alpján - óvoda 

3 17.a(2) Kedvezményes óvodai, iskolai , kollégiumi étkezés 2008. évi kv.tv . alpján - ált. iskola 

3 17.a(3) Kedvezményes óvodai, iskolai , kollégiumi étkezés 2008. évi kv.tv . alpján - középiskola 

3 17.a(4) Kedvezményes óvodai, iskolai , kollégiumi étkezés 2008. évi kv.tv . alpján - kollégium 

3 17.1.b kiegészítı hozzájár. a rgyvk-ben részesülı 5. évf. ált isk. ingyenes étkeztetéséhez 

8 I/1. Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, emelt szintő érettségi tám.2007/2008 tanév 

8 I/1. Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, emelt szintő érettségi tám. 2008/2009 tanév 

8 I/3. Pedagógiai szakszolgálat 2007/2008 tanév 

8 I/3. Pedagógiai szakszolgálat 2008/2009 tanév 

8 II/2. Önkormányzat által szervezett közfoglalkoztatás támogatása 

8 II/3. Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása 

  A helyi önkormányzat költségvetési kapcsolatokból s zámított bevételei összesen:  

   
   

Melléklet  Jogcím  Helyi önkormányzatot megillet ı személyi jövedele madó megosztása (költségvetési törvény 4. számú 
melléklete szerint) 

4 A) A települési önkormányzatot megilletı, a településre kimutatott személyi jövedelemadó 8%

 B)III. A települési önkomrányzat jövedelemdifferenciálódásának mérséklése 
  SZJA összesen:  
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                  3. számú  melléklet 
 
 
 
 

2008. évi intézményi bevételi elıirányzatok 
 

                                       
                                                              eFt-ban 

M  e  g  n  e  v  e  z  é  s 2008. évi elıirányzat 
  

 
 
Polgármesteri Hivatal 
 
  I. Mőködési bevételek 
    1. Intézményi mőködési bevételek 
    2. Önkormányzat sajátos mőködési  bevételei 

- Helyi adók 
- Átengedett központi adók 
- Egyéb sajátos bevételek 

 
   II.Támogatások 

1. Önkormányzat költségvetési támogatása 
- Normatív támogatások 
- Központosított támogatás 2008. évi bérpolitikai intézkedéshez 

 
   III. Felhalmozási és tıkejellegő bevételek 

1. Önkormányzat sajátos felhalmozási  és  tıkejellegő bevételek 
 
  IV. Támogatás értékő bevételek 
  1.Mőködési célú pénzeszközök  
  2.Felhalmozási célú pénzeszközök 
 
  V. Hitelek 
  1.  Mőködési célú hitel 
  2. Fejlesztési célú hitel 
 

 
 Zajti F. Kulturális Központ 

 
  I. Mőködési bevételek 
 1. Intézményi mőködési bevételek 
 
  
Általános,  Mővészet  Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat 
  I. Mőködési bevételek 
 1. Intézményi mőködési bevételek 
 
 

 
 
 
 
 

27.547 
 

80.000 
612.973 

19.300 
 
 
 

815.883 
24.900 

 
 

40.000 
 
 

24.512 
29.996 

 
 

263.682 
118.121 

 
 
 
 
 

850 
 
 
 
 

1.300 
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Az intézmények 2008. évi kiemelt kiadási el ıirányzatai     
      
      
      

Megnevezés  Személyi 
juttatás 

Munkaadókat 
terhel ı 
járulékok 

Dologi 
kiadások 

Mőködési 
célú 
támogatás 
kiadások 

Hitel 
kiadások 

Tartalék

Polgármesteri Hivatal       
Önkormányzat igazgatási tev. 237756 69988 139000 125392 46650 
Képvis.,  biz.tagok tiszteletdíja 22067 5718 1500   
Területi körzeti igazgatási szervek tev.  4128 1222    
Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítás   279817   
Város és községgazdálkodás 15500 5200 61500   
Rendszeres és eseti pénzbeni ell.      
Védınıi szolgálat 195 63    
Eü. Ellátás egyéb feladatai 4856 1293 17575   

      
"Játékvár" Bölcsıde 16764 4391 704   

      
Zajti F. Kulturális Központ 14835 4251 1950   

      
Általános, Mőv.Iskola és Pedagógiai 
Szakszolgálat 

333323 94389 23250   

      
Lengyel Laura Óvoda 125073 35651 8270   

      
BZSE Gimzázium és Szakképzı Isk. 86819 25546 5060   

      
Önkormányzat kiadásai: 839249  241994 537126 125392 46650 
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     5. számú melléklet                        

 

K I M U T A T Á S 

az intézmények 2008 évi engedélyezett létszámáról 

 
 

 
Intézmény megnevezése 

 
2008. évi nyitó 

létszám 

 
02.01 

változás 
+/- 

 
Változást követı 

létszám 
összesen 

 „Játékvár” Bölcsıde 
 

9  9 

Lengyel Laura Óvoda 
 

52  52 

Általános, Mővészeti Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat 
 

117  117 

Zajti Ferenc Kulturális Központ 
 

6  6 

Egészségügyi ellátás egyéb feladatai 
 

2  2 

BZSE Gimnázium és Szakképzı Iskola  
 

 
32 

  
32 

Polgármesteri Hivatal 
 

89 -3 86 

Létszám mindösszesen 307 -3 304 
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6. számú  melléklet 

          
 
 
 
 
 

Az önkormányzat költségvetésében tervezett fejlesztések  2008. évi elıirányzata 
 
 

                                                                                                                                     eFt-ban 
 

M e g n e v e z é s  
 

 
2008. évi összeg 

 
 
 
 
Felhalmozási kiadások 
 
 Polgármesteri Hivatal 
 
- Fıtér díszkút építése 
- Buszmegállók építése, kultúrált várakozás feltételeinek 

megteremtése 
- Zajti F. Helytörténeti Győjtemény, Mővelıdési Központ külsı 

felújítása és ételbár átalakítása 
- 3000 adagos fızıkonyha építése 
- Ügyfélhívó rendszer kiépítése 

   
 
 
Benyújtásra került pályázatokhoz szükséges önerı 
 
- Széchenyi út szélesítése és teljes felújítása, csapadékvíz 

elvezetési rendszer és járda építése  
- Újfehértó SZOSZOK épület akadálymentesítése 
- Gyalog- és kerékpárút építése, csapadékvíz csatornahálózat 

kiépítése 
- BZSE Gimnázium és Szakképzı Iskola rekonstrukciója, 

bıvítése, átalakítása 
- Lengyel Laura Óvoda Napsugár tagóvodájának 

rekonstrukciója, bıvítése 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

32.987 
 

11.875 
 

1.355 
 

3.557 
13.857 
2.343 

 
 
 

104.428 
 
 

42.560 
2.499 

 
21.032 

 
25.300 

 
13.037 
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                7. számú melléklet    
             
 
 
 
 

Újfehértó Város önkormányzatának 2008. évben fennálló fejlesztési hitel és egyéb kötelezettség 
állományának alakulása 

 
 
 

 
M   e   g   n   e  v  e  z  é  s  

 
2008. I. 01.  

 
Hitel 

törlesztése 

 
2008. évi 

kamat 

 
2008. évi XII. 31. 

záró 
hitelállomány 

Debreceni úti iskola 10 tanteremmel 
történı bıvítése 
 

35.760 0 4.200 35.760 

Kökény úti iskola 10 tanteremmel történı 
bıvítése 
 

35.760 0 4.200 35.760 

Jókai, Vörösmarty u. szilárdburkolattal 
történı ellátása 
 

12.451 0 1.500 12.451 

Hosszú lejáratú devizahitel 
 

200.000 0 10.000 200.000 

55 lakás építéséhez fejlesztési célú hitel 
 

130.383 8.250 7.500 122.133 

Értékpapír forgalomba hozatala 
(kötvénykibocsátás) 
 

293.436 0 11.000 293.436 

Ö s s z e s e n :  707.790 8.250 38.400 699.540 
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8. sz. melléklet 
         

         
    az Önkormányzat 2008. évi el ıirányzat -felhasználási ütemterve
         

Megnevezés Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptemb
BEVÉTELEK         
1.Intézményi 
mőködési bevételek 

2404 2404 2404 2404 2404 2404 2404 2404 

2.Önkormányzat 
sajátos mőködési 
bevétele 

75781 75781 125013 55700 59600 47838 39800 39800 71442

3.Támogatás 70065 70065 70065 70065 70065 70065 70065 70065 70065
4.Felhalmozási és 
tıkejellegő bevétel 

3333 3333 3333 3333 3333 3333 3333 3333 

5.Támogatásértékő bevétel        22875

6.Hitelek (mőködési)    20081 16181 39606 35981 35981 

               fejlesztési         

Bevételek 
összesen:(1-6) 

151583 151583 200815 151583 151583 163246 151583 151583 170970

         
KIADÁSOK         
7.Mőködési kiadások 151583 151583 151583 151583 151583 151583 151583 151583 151583

8.Felhalmozási kiadások  37569      

9.Hitel törlesztés   2063   2063   
10.Hitel kamatai   9600   9600   
11.Tartalék felhasználása        

Kiadások 
összesen:(7-11) 

151583 151583 200815 151583 151583 163246 151583 151583 170970
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9. sz. melléklet 
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10. számú melléklet 

        
 
 
 
  

Újfehértó Város Önkormányzata 2008. évi költségvetésének címrendje 
 
 
 
 

CÍm Alcím Elı- 
irány- 
zati 

csop. 

Kiemelt 
elı- 

irány- 
zat 

Al- 
cso- 
port 

Cím Alcím Elı- 
irány- 
zati 

csop. 

Kiemelt 
elı- 

irány- 
zat 

 2008. évi 
eredeti 

elıirányzat 
(eFt) 

 
 
1 
 
 
2 
 
 
3 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
5 
 
 
6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
2 
 
 
2 
 
 
1 
 
2 
 
 
1 
 
2 
 
 
2 
 
 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
 
 
 
 
 
 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
„Játékvár” B ö l c s ı d e  
                  Önkormányzati támogatás 
 
Lengyel Laura Óvoda 
                 Önkormányzati támogatás 
 
Általános, M ővészeti Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat 
                Mőködési bevételek 
                                 Alaptevékenység bevétele 
               Önkormányzati támogatás 
                      
Zajti Ferenc Kulturális Központ 
                Mőködési bevételek 
                                  Alaptevékenység bevétele 
                Önkormányzati támogatás 
 
BZSE. Gimn. és Szakképz ı Iskola 
               Önkormányzati támogatás 
 
Polgármesteri Hivatal 
                Mőködési bevételek 
                Önkormányzat sajátos mőködési bevételei 
                Felhalmozási és tıkejellegő bevételek 
                Központi költségvetési támogatás 
                Támogatás értékő bevételek 
                Hitel bevételek 

- mőködési célú 
- fejlesztési célú 

 
 
 
Mindösszesen 
                Mőködési bevétel 
                Önkormányzat sajátos mőködési bevétele 
                Felhalmozási és tıkejellegő bevétel 
                Központi költségvetési támogatás 
                Támogatás értékő bevételek 
                Hitel bevételek 

- mőködési célú 
- fejlesztési célú 

 

 
21.859 
21.859 

 
168.994 
168.994 

 
462.295 

 
1.300 

460.995 
 

21.036 
 

850 
20.186 

 
119.225 
119.225 

 
 

27.547 
712.273 
40.000 

840.783 
54.508 

 
263.682 
118.121 

 
 
 

2.059.064 
29.697 

712.273 
40.000 

840.783 
54.508 

 
263.682 
118.121 
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CÍm Alcím Elı- 

irány- 
zati 

csop. 

Kiemelt 
elı- 

irány- 
zat 

Al- 
cso- 
port 

Cím Alcím Elı- 
irány- 
zati 

csop. 

Kiemelt 
elıirány- 

zat 

 2008. évi 
eredeti 

elıirányzat 
(eFt) 

 
 
 
1 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
 
5 
 
 
 
 
 
 
6 
 
 
 
 

  
 
 
1 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
2 
 
 
1 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
2 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 
2 
3 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 
2 
3 

 
 
 
 
1 
2 
3 
 
 
 
1 
2 
3 
 
 
 
1 
2 
3 
 
 
 
 
1 
2 
3 
 
 
 
1 
2 
3 
 
 
 
 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
 
 
 
 
 
 
 
1 
2 
3 
4 
5 
6 

  
 
„Játékvár” B ö l c s ı d e  
                   Mőködési kiadások 
                                   Személyi jellegő kiadások 
                                   Munkaadót terhelı járulékok 
                                   Dologi jellegő kiadások 
 
Lengyel Laura Óvoda 
                   Mőködési kiadások 
                                   Személyi jellegő kiadások 
                                   Munkaadót terhelı járulékok 
                                   Dologi jellegő kiadások 
                                   
Általános, M ővészeti Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat 
                     Mőködési kiadások 
                                   Személyi jellegő kiadások 
                                   Munkaadót terhelı járulékok 
                                   Dologi jellegő kiadások 
                      Ellátottak pénzbeli juttatásai 
 
Zajti Ferenc Kulturális Központ      
                    Mőködési kiadások 
                                   Személyi jellegő kiadások 
                                   Munkaadót terhelı járulékok 
                                   Dologi jellegő kiadások 
 
BZSE Gimnázium és Szakképz ı Iskola 
                  Mőködési kiadások                  
                                  Személyi jellegő kiadások 
                                  Munkaadót terhelı járulékok 
                                  Dologi kiadások  
                  Ellátottak pénzbeli juttatásai 
 
Polgármesteri Hivatal  
                   Mőködési kiadások 
                                   Személyi jellegő kiadások 
                                    Munkaadót terhelı járulékok 
                                    Dologi jellegő kiadások 
                                    Támogatás értékő kiadás 
                                    Hitel kiadások 
                                    Tartalék   
                   Ellátottak pénzbeli juttatásai  
                   Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések 
 
 
Mindösszesen  
 
                   Mőködési kiadások 
                                   Személyi jellegő kiadások 
                                    Munkaadót terhelı járulékok 
                                    Dologi jellegő kiadások 
                                    Támogatás értékő kiadás                                       
                                    Hitel kiadások 
                                    Tartalék   
                   Ellátottak pénzbeli juttatásai  
                   Felhalmozási kiadások 
      
 
 
 
 

 
 

21.859 
 

16.764 
4.391 

704 
 

168.994 
 

125.073 
35.651 
8.270 

 
462.295 

 
333.323 
94.389 
23.250 
11.333 

 
21.036 

 
14.835 
4.251 
1.950 

 
119.225 

 
86.819 
25.546 
5.060 
1.800 

 
1.265.655 

 
262.435 
77.766 

497.892 
125.392 
46.650 
30.000 
62.105 

163.415 
 
 

2.059.064 
 
 

839.249 
241.994 
537.126 
125.392 
46.650 
30.000 
75.238 

163.415 
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11. számú melléklet  
       
 
 
 
 
 

K I M U T A T Á S 
 
 
az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény rendelkezése alapján az 
éves   költségvetés részeként bemutatásra kerülı közvetett támogatásokról 
 
 
 
 

Megnevezés Támogatás összege 
  
 
Összesen: 

 
0 
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4. napirendi pont megtárgyalása 
4./ Elıterjesztés a „Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési- és tisztítási Megvalósítási  
     Program”  keretében, európai uniós támogatásból, és a Nyírségvíz Zrt. aktív pénzügyi  
     szerepvállalásával induló közmő beruházások megvalósításához szükséges banki  
     garanciarendszerrıl  
     Száma: 3- 54/2008.   
     (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
     Elıadó: Tóth András polgármester 
 
Tóth András 
Szóbeli kiegészítésem nincs.  Az ügyrendi és a Pénzügyi Bizottságok tárgyalták és támogatták. 
Kérdés, vélemény van-e ezzel kapcsolatban? 
 
Nagy Sándor 
Szeretnék mindenkit emlékeztetni arra, nem újkelető dolog ez. Több testületi ülésen is 
folytattunk már vitát errıl, hogy mit kell kezdeni a NYÍRSÉGVÍZ Rt-vel. Ez már borítékolva 
volt már egy évvel ezelıtt, azóta már  ezt az összeget el is költöttük volna.  
 
Tóth András 
Ez realizálható lett volna, ha egy kis idıt kaptunk volna, megkíséreltem kitörni de nem lehet. 
Ennek az elfogadásával egy automatikus rendszerbe megy át ez. Attól a felelısségtıl 
mentesülünk, hogy ha drasztikusan megnı a vízdíj ára. Van-e még észrevétel? A napirendi 
pont vitáját lezárom Elıször a rendelet-tervezetrıl szavazunk, ki az aki elfogadja? 
 
A képviselı-testület a rendelet-tervezetet 18 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül egyhangúlag elfogadta és az alábbi rendelet alkotta meg:  
 

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISEL İ-TESTÜLETÉNEK 
 

9/2008. (II. 29.) 
 

r e n d e l e t e 

a közüzemi vízmőbıl szolgáltatott ivóvíz, illetıleg a közüzemi csatornamő 
használatának feltételeirıl és azok díjalkalmazásáról 

 

Újfehértó város képviselı-testülete az „árak megállapításáról” szóló – többször módosított – 
1990. évi LXXXVII. törvény 7. § (1) bekezdésének és 11. § (1) bekezdésének felhatalmazása 
alapján a közüzemi vízmőbıl szolgáltatott ivóvíz, illetıleg a közüzemi csatornamő 
használatának feltételeirıl és azok díjalkalmazásáról a következı rendeletet alkotja. 

 
I. fejezet 

 
Általános Rendelkezések 

1.§ 
 
(1) A vízi-közmővek az önkormányzat törzsvagyonában szereplı olyan korlátozottan 
forgalomképes vagyontárgyak, amelyek kizárólag csak közszolgáltatási célra hasznosíthatók. 
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E feltétel megtartásával a vízi-közmővek az e célra alapított, önkormányzati többségi 
részesedéssel létrehozott gazdasági társaságba apportálhatók. A gazdasági társaság a vízi-
közmőveket birtokolhatja, használhatja, hasznait szedheti, de csak közszolgáltatási célra 
hasznosíthatja. A gazdasági társaság a vízi-közmőveket nem idegenítheti el, nem terhelheti 
meg és nem adhatja másnak haszonbérbe. 
 
(2) A vízi-közmővek üzemeltetésérıl, fenntartásáról, a közszolgáltatás folyamatos 
teljesítésérıl, a Képviselı-testület a Nyírségvíz Zrt. útján gondoskodik. 
 
(3) A Képviselı-testület azon víz- és szennyvíz közmőveinek vagyonkezelıi jogokat, amely 
közmővek 2008. január 1-je után, - Európai Uniós támogatással, és a Nyírségvíz Zrt 
szerepvállalásával – jönnek létre, a Nyírségvíz Zrt, részére térítésmentesen biztosítja.  
 

II. fejezet 
 

Áralkalmazási feltételek 
2. § 

E rendelet alkalmazása szempontjából: 

(1) Lakossági fogyasztás: 

a) az a vízhasználat, amikor a természetes személy a közüzemi vízmőbıl 
szolgáltatott ivóvízért kizárólag ivó- és háztartásivíz-szükségletének kielégítése céljára 
használja fel, továbbá, 

b) az a vízhasználat, amikor a természetes személy a lakásától mőszakilag el nem 
különített telephelyén vállalkozást folytat, de a vállalkozási célú ivóvíz-felhasználás a 
lakó-üdülı ingatlannak vízfogyasztásánál figyelembe vehetı átalánymennyiségek 
mértékét nem haladja meg, továbbá 

c) az a vízhasználat, amikor a természetes személy ivó- és háztartásivíz-
szükségletének kielégítése céljából kizárólag a közkifolyót használja. 

(2) Közületi fogyasztás: 

– az a vízfogyasztás, ami nem minısül lakossági fogyasztásnak. 

(3) Nem minısül közületi fogyasztásnak a lakáskezeléssel megbízott vállalkozások 
felé értékesített, valamint a távhıszolgáltatással foglalkozó vállalkozások felé 
értékesített vízfogyasztás, ha azok lakossági fogyasztásnak minısülı fogyasztói hely 
felé számlázzák tovább a víz- és csatornahasználati díjat. 

(4) Fogyasztó 

a) az ingatlan tulajdonosa, 

b) az ingatlant egyéb jogcímen használó, amennyiben a vízi közszolgáltatási 
szerzıdés nem a tulajdonossal, hanem vele jött létre. 

 
3.§. 

 

A közkifolyóknak és tőzcsapoknak nem háztartási vízszükséglet (pl. építkezés, 
gépkocsi mosás) kielégítése céljából – a polgármester és a szolgáltató hozzájárulása 
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alapján - történı igénybevétele esetén, a vízfogyasztás mennyiségét a szolgáltató 
mőszaki számítással állapítja meg. A felhasznált víz díját ez esetben a hozzájárulást 
kérınek kell megfizetni.  

 
4.§. 

 
(1) Az ivóvíz-szolgáltatás és a szennyvízelvezetés-tisztítás rendelkezésre állásáért alapdíjat, a 
szolgáltatott ivóvíz, az elvezetett szennyvíz mennyisége után változó díjat kell fizetni az 1. 
számú mellékletben meghatározottak szerint.  
 
(2) A közüzemi vízmőbıl szolgáltatott ivóvízért és a közüzemi csatornamő szolgáltatásért 
Újfehértó város közigazgatási területén 2009. január 1-jétıl fizetendı ivóvíz– és csatornadíjak 
a hatósági ár kiszámítására vonatkozó ár-megállapítási mechanizmus szerint kerülnek 
állapításra.  
 
(3) Az ár-megállapítási mechanizmust e rendelet 2. számú és 3. számú melléklete tartalmazza.  
 
(4) A díjmegállapítás során alkalmazandó indexeket a 4. számú melléklet tartalmazza. 
 
(5) Az alapdíj megállapításának szabályait a 5. számú melléklet tartalmazza. 
 
(6) A díjakban elıirányozható nyereségtartalomról, valamint a lakossági és nem lakossági díj 
arányáról a hatósági ár alkalmazójának elıterjesztése alapján, a díjszámításokat megelızı 
idıpontban a Képviselı-testület dönt. 
 
(7) Az ármegállapítási mechanizmus és az alkalmazandó indexek megfelelı alkalmazását a 
hatósági áralkalmazó Felügyelıbizottsága ellenırzi.” 
 
(8) Az alapdíjat a rendelkezésre állással arányosan, a beépített, illetve beépíthetı vízmérı 
méretétıl függı összegben kell megállapítani. 
Társasházakban az alapdíj megállapításánál lakásonként egy vízmérı, illetve vízvételi hely 
vehetı figyelembe. 
 
(9) Az 1. számú mellékletben megállapított víz- és csatornadíjon felül rendelkezésre állási 
díjat is fizetnie kell annak a nem lakossági fogyasztónak, amely mőszaki-technikai 
szükségszerőségbıl, hatósági elıírás alapján, vagy egyéb okok miatt az általa ténylegesen 
igénybe vett vezetékes ivóvízmennyiséget meghaladó mértékő kapacitást köt le. A 
rendelkezésre állási díjat a lekötött, de fel nem használt vízmennyiség után kell megfizetni.   
 
(10) A rendelkezésre állási kapacitás lekötésérıl, és a díj megfizetésének módjáról a 
szolgáltató és a fogyasztó egymással külön szerzıdést köt.  
 
(11) A díj fizetésének alapjául szolgáló ivóvíz-mennyiséget vízmérıvel, vízmérı hiányában 
átalánnyal, vagy mőszaki számítással kell meghatározni. 
 
(12) A díjfizetés áthárításának módja: a vízterhelési díjat a számlázott szennyvízelvezetési  
szolgáltatás mennyiségével arányosan kell áthárítani, a szolgáltatási területen fizetendı összes 
vízterhelési díj alapján.   
 
(13) A felszíni vizeket szennyezı vízterhelı anyag kibocsátása után vízterhelési díjat kell 
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fizetni. A kibocsátók által közcsatornán elvezetett, majd felszíni vízbe bocsátott vízterhelı 
anyag után fizetendı díjat a szolgáltató a szolgáltatás árán felül a terhelés arányában áthárítja 
a szolgáltatást igénybe vevıkre. A díjfizetés áthárítására vonatkozó részletes szabályokat 
Kormányrendelet állapítja meg.  

 

5. § 

(1) A szennyvízelvezetési helyrıl a szennyvízelvezetı mőbe kerülı szennyvíz 
mennyisége méréssel, mérés hiányában pedig az adott helyen fogyasztott (számlázott) 
vízmennyiség alapul vételével állapítható meg. 

 

(2) Nem vehetı figyelembe a szennyvíz mennyiségének meghatározásánál: 

a) az a szennyvízmennyiség, amely a vízügyi hatóság engedélye alapján önálló 
szennyvízelvezetı mőben vagy befogadóban nyert elhelyezést; 

b) az a szennyvízmennyiség, amelynek a szennyvízelvezetı mőbe vezetését minıségi 
vagy egyéb okok miatt az illetékes hatóság megtiltotta, és elhelyezését a fogyasztó 
igazolta; 

c) az a vízmennyiség, amely az ivóvízvezeték meghibásodása következtében a 
környezetben elszivárgott. 

 

(3) Aki az ingatlanon keletkezett szennyvizet a szennyvízelvezetı mőbe mérés nélkül 
vezeti és a vizet nem vagy nem csak a közmőves vízellátáshoz csatlakozva, hanem 
saját vízmőbıl vagy más vezetékes megoldással szerzi be, köteles a beszerzett 
valamennyi vízmennyiség mérésére hiteles vízmérıt mőködtetni, és a mért 
mennyiségekrıl a szolgáltatót tájékoztatni. A mért mennyiséget a szolgáltató jogosult 
ellenırizni. 

III. fejezet  
 

Szabálysértések 
6. §.  

 
(1) Az elıírásoktól eltérı vízi-közmőhasználat megszüntetésére, a házi és csatlakozó 
hálózaton észlelt hibák kijavítására – ha ezeknek a szolgáltató felhívására nem tesz eleget – a 
fogyasztót a jegyzı kötelezi. 
 
(2) Szabálytalan közmőhasználatnak minısül, ha a fogyasztó 
 
a.) ivóvízbekötést (csatlakozást) létesít a szolgáltató hozzájárulása nélkül: továbbá ivóvizet 
vételez a vízmérı megkerülésével, vagy kiiktatásával, továbbá a mérés befolyásolásával.  
A mérés befolyásolását valószínősíti, ha a vízmérın az illetéktelen beavatkozás, leszerelés 
megakadályozása céljából felszerelt zár (plomba) sérült.  
 
b.) az ivóvízközmő-hálózatba kapcsolt házi ivóvízhálózatot helyi (egyedi) vízbeszerzéshez 
kapcsolt vezetékkel (hálózattal) összeköti,  
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c.) szennyvízbekötést létesít a szolgáltató hozzájárulása nélkül, vagy az ingatlanon keletkezı 
szennyvizet más módon a szennyvízelvezetı közmőbe vezeti: 
 
d.) a házi vízellátó rendszerbıl, vagy a szolgáltató hozzájárulásával felszerelt locsolási 
vízmérın át vételezett vízbıl keletkezett szennyvizet a szolgáltató hozzájárulása nélkül a 
szennyvízelvezetı közmőbe juttatja,  
 
e.) csapadékvizet a szennyvízelvezetı rendszerbe vezet, 

 
f.) a szennyvízelvezetı rendszerbe a hatályos jogszabály által meg nem engedett minıségő 
szennyvizet vezet be.  
 
(3) Szabálytalan közmőhasználat megállapítása esetén a fogyasztó a szabálytalanul vételezett 
ivóvíz, illetve a szabálytalanul elvezetett szennyvíz, csapadékvíz, ivóvíz- és csatorna díját a 
szabálytalan közmőhasználat kezdetétıl a szabálytalanság megszőntetéséig terjedı idıszakra 
köteles megfizetni a szolgáltató számlája ellenében.   
 
(4) Amennyiben a fogyasztó a szabálytalan közmőhasználat kezdetét hitelt érdemlıen nem  
bizonyítja, a szabálytalan használatot a közmő kiépítése és a rácsatlakozási lehetıség 
megnyíltának idıpontjától, de legfeljebb a Ptk. szerinti elévülési idı tartamára visszamenıen 
kell megállapítani. 
 
(5) A szabálytalan közmőhasználat idıszakára esı ivóvíz-, szennyvízmennyiséget a 
szolgáltató háromszoros díjtétellel számlázza. A mennyiséget a 4. §. (11) bekezdés alapján 
kell megállapítani. 
 

 
IV. fejezet  

 
Vegyes és záró rendelkezések  

7. §. 
 

(1) A jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben a „Közmőves ivóvíz-ellátásáról és a 
közmőves szennyvízelvezetésérıl” szóló jelenleg hatályos 38/1995. (IV.5.) Korm. rendelet 
rendelkezései irányadók.  

 
(2) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. 
 
(3) Jelen rendelet hatályba lépésével egyidejőleg hatályát veszti Újfehértó Város 
Önkormányzata vizi-közmő vagyonának meghatározásáról és a vizi-közmő vagyon 
hasznosításának feltételeirıl szóló 10/1996. (VIII.29.) VKT. Számú rendelet, valamint a 
közüzemi vízmőbıl szolgáltatott ivóvízért, illetıleg a közüzemi csatornamő használatáért 
fizetendı legmagasabb hatósági díjak megállapításáról, a díjalkalmazás feltételeirıl, és a 
közmőves ivóvízellátás, szennyvízelvezetés helyi szabályairól szóló, 23/2004. (XII. 10.) VKT 
rendelet és az azt módosító 18/2005. (XI.17.) VKT rendelet, a 24/2006. (XI.27.) VKT számú 
rendelet, továbbá a 27/2007. (XI.30.) rendelet.   
 
 
 
 



 35

1. melléklet a 9/2008. (II. 29.) rendelethez 
   
1. Alapdíj 
 
I. 1. Vízmérıvel mért fogyasztás esetén 
 

Vízmérı átmérı Q-max 
m3/n aránya  

Alapdíj 1 hóra 
Ivóvíz 

Alapdíj 1 hóra 
Szennyvíz 

13-20 1 300 200 
25-32 3 900 600 
40-50 9 2700 1.800 
65-100 33 9900 6.600 
150-200 81 24300 16.200 

 
 
1.2. Egyéb fogyasztás esetén  
 
Lakásonként, vízvételi helyenként    300   200 
 
2.    Változó díj 
2.1.  Ivóvíz szolgáltatás 
 
 Lakosság részére   162.-Ft/m3 
 Közület részére   187.-Ft/m3 
 
2.2.  Szennyvízelvezetés, tisztítás 
 
 Lakosság részére  192.-Ft/m3 
 Közmőves ivóvízellátást igénybevevı 
 Közület részére   239.-Ft/m3 
 
 
3.       A kapacitás lekötési díj a mindenkori változó díj 60 %-ának megfelelı összeg.  
 
A díjak az általános forgalmi adót nem tartalmazzák. 
 
A Ptk. 685. §. c.) pontja szerinti gazdálkodó szervezetek által fizetendı egyszeri, egyösszegő 
közcélú érdekeltségi hozzájárulás mértéke. 
 
Ivóvíz szolgáltatás esetén   70.000.-Ft/m3/nap 
Csatorna szolgáltatás esetén              80.000.-Ft/m3/nap  
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2. melléklet a 9/2008. (II. 29) rendelethez 
 

AZ IVÓVÍZELLÁTÁS DÍJFEDEZETI ELEMEINEK MEGHATÁROZÁS A 
 

Jelölés Megnevezés Tartalom 

Hálózat üzemeltetési díjelem 

IVHÜ* 

Ivóvíz hálózat bázis üzemelési költségei. 
Beleértve a laboratórium, hálózat-
vizsgálat, vezetéktisztítás, fogyasztói 
kapcsolatok, gépüzem és gépjármővek, 
valamint az üzemelés általános költségei 
értékarányosan. 

Közvetlen anyag és energia 
Technológiai villamos energia,  
Igénybe vett szolgáltatások  
Egyéb szolgáltatások 
Közvetlen bér  
Személyi jellegő kifizetések 
Járulékok 

IVHÜ ext 
Ivóvíz hálózat bıvítés üzemelési 
költségei - Az IVHÜ szerinti tartalommal. 

Közvetlen anyag és energia 
Technológiai villamos energia,  
Igénybe vett szolgáltatások  
Egyéb szolgáltatások 
Közvetlen bér  
Személyi jellegő kifizetések.  Járulékok 

Hálózat karbantartási díjelem: 

IVHK 

Ivóvíz hálózat karbantartási költségei. 
Beleértve a laboratórium, hálózatvizsgá-
lat, vezetéktisztítás, gépüzem és gépjár-
mővek, valamint az üzemelés általános 
költségeit értékarányosan. 

Közvetlen anyag és energia 
Technológiai villamos energia,  
Igénybe vett szolgáltatások  
Egyéb szolgáltatások 
Közvetlen bér  
Személyi jellegő kifizetések. Járulékok 

IVHK ext 
Ivóvíz hálózat bıvítmény karbantartási 
költségei. 
Az IVHK szerinti tartalommal. 

Közvetlen anyag és energia 
Technológiai villamos energia,  
Igénybe vett szolgáltatások  
Egyéb szolgáltatások 
Közvetlen bér  
Személyi jellegő kifizetések. Járulékok 

IHM 
Külön számlázott a közszolgáltatással 
összefüggı (nem elválasztható) tevé-
kenységek bevétele 

Az igénybevevınél szakfelügyelet ellátása 

Ivóvíz elosztás díjfedezeti igénye: 
IVHÜ + IVHÜ ext + IVHK + IVHK ext - IVHM  
Ivóvíz-termelés és -kezelés, üzemeltetési díjelem 

IVTÜ 

Ivóvíz kutak és víztisztító, kezelı léte-
sítmények üzemelési költségei. Beleértve 
a laboratórium, hálózatvizsgálat, vezeték-
tisztítás, gépüzem és gépjármővek, vala-
mint az üzemelés általános költségeit - ér-
tékarányosan. Vízkészlet-járulék. 

Közvetlen anyag és energia 
Technológiai villamos energia,  
Igénybe vett szolgáltatások  
Egyéb szolgáltatások 
Közvetlen bér  
Személyi jellegő kifizetések, Járulékok 
Vásárolt víz 

IVTÜ ext 
Ivóvíz kutak és víztisztító, kezelı léte-
sítmények bıvítés üzemelési költségei 
kiadásai – Az IVTÜ szerinti tartalommal. 

Közvetlen anyag és energia 
Technológiai villamos energia,  
Igénybe vett szolgáltatások  
Egyéb szolgáltatások 
Közvetlen bér  
Személyi jellegő kifizetések 
Járulékok 
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Ivóvíz-termelés és -kezelés karbantartási díjelem 

IVTK 

Ivóvíz kutak és víztisztító, kezelı léte-
sítmények karbantartási költségei. Be-
leértve a laboratórium, hálózatvizsgálat, 
vezetéktisztítás, gépüzem és gépjár-
mővek, valamint az üzemelés általános 
költségeit értékarányosan. 

Közvetlen anyag és energia 
Technológiai villamos energia,  
Igénybe vett szolgáltatások  
Egyéb szolgáltatások 
Közvetlen bér  
Személyi jellegő kifizetések 
Járulékok 

IVTK ext 
Ivóvíz kutak és víztisztító, kezelı léte-
sítmények bıvítés karbantartási költségei 
Az IVTK szerinti tartalommal. 

Közvetlen anyag és energia 
Technológiai villamos energia,  
Igénybe vett szolgáltatások  
Egyéb szolgáltatások 
Közvetlen bér  
Személyi jellegő kifizetések 
Járulékok 

IVT hatósági 
Ivóvízellátás hatósági és 
környezetvédelmi költségei 

Minıségi elıírások szigorítása, jogszabályi kötelezettségek 
miatti többletköltségek. 

Ivóvíz termelés és kezelés díjfedezeti igénye: 
IVTÜ + IVTÜ ext+ IVTK + IVTK ext+ IVT hatósági 

Általános költségek, ráfordítások és kiadások, belsı szolgáltatás 

IVSZÁ 

Ivóvíz szolgáltatáshoz kapcsolódó 
általános költségek, adók, adójellegő 
kifizetések, üzemeltetési eredmény. Itt 
szerepelnek az anyagigazgatási költségek, 
a Zrt. irányítási költségei, valamint az 
egyéb elkülönített költségek. Itt kerül 
levonásra a belsı szolgáltatás. 

Közvetlen anyag és energia 
Technológiai villamos energia,  
Igénybe vett szolgáltatások  
Egyéb szolgáltatások 
Közvetlen bér  
Személyi jellegő kifizetések 
Járulékok 

- Belsı szolgáltatás 
Üzemeltetési nyereség 

Tıkeköltségek 

TK 
A ivóvíz szolgáltatás fenntartásához szük-
séges eszközök (vagyon) megtérülése, 
fejlesztési fedezet igénye  

Meglévı szolgáltatás:  
- Értékcsökkenési leírás terv sz. 

társasági, 
- Értékcsökkenési leírás terv sz. állami, 

önkormányzati, vagyonkezelt 
- Értékcsökkenési leírás egyösszegő, 
- Nyereségbıl képzıdı fejlesztési forrás 

igény, 
- Elmaradt pótlások fedezeti igénye. 
 
Projekt beruházás:  
- Pótlási,  
- Adósságszolgálati fedezet,  
Bank megtérülési igénye 

Ivóvíz szolgáltatás díjfedezet igénye: 
+Ivóvíz elosztás díjfedezeti igénye 
+Ivóvízvíz termelés, kezelés díjfedezeti igénye 
+Általános költségek, ráfordítások és kiadások 
+Tıke költségek 
( - )Támogatás 

Átlagdíj: 
Ivóvíz szolgáltatás díjfedezet igénye/ Számlázott ivóvíz mennyiség 
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3. melléklet a 9/2008. (II. 29.) rendelethez 
 
 

A SZENNYVÍZELVEZETÉS- TISZTÍTÁS DÍJFEDEZETI ELEMEIN EK 
MEGHATÁROZÁSA 

 

Jelölés Megnevezés Tartalom 

Hálózat üzemeltetési díjelem 

SZHÜ* 

Szennyvízhálózat - beleértve a győjtıve-
zetéket is – üzemelési költségei. Beleértve a 
laboratórium, hálózatvizsgálat, csa-
tornatisztítás, fogyasztói kapcsolatok, gépüzem 
és gépjármővek, valamint az üzemelés 
általános költségei értékarányosan. 

Közvetlen anyag és energia 
Technológiai villamos energia,  
Igénybe vett szolgáltatások  
Egyéb szolgáltatások 
Közvetlen bér  
Személyi jellegő kifizetések 
Járulékok 

SZHÜext 

Szennyvízhálózat üzemelési költségei - 
Többlet hálózatra. 
Tartalma megegyezik a jelenlegi SZHÜ 
tartalmával. 

Közvetlen anyag és energia 
Technológiai villamos energia,  
Igénybe vett szolgáltatások  
Egyéb szolgáltatások 
Közvetlen bér  
Személyi jellegő kifizetések 
Járulékok 

Hálózat karbantartás, fenntartás díjelem. 

SZHK 

Szennyvízhálózat karbantartási költségei. 
Beleértve a laboratórium, hálózatvizsgálat, 
csatornatisztítás, gépüzem és gépjármővek, 
valamint az üzemelés általános költségei ér-
tékarányosan. 

Közvetlen anyag és energia 
Technológiai villamos energia,  
Igénybe vett szolgáltatások  
Egyéb szolgáltatások 
Közvetlen bér  
Személyi jellegő kifizetések 
Járulékok 

SZHK ext 
Szennyvízhálózat karbantartási költségei – 
Többlet hálózatra. Tartalma megegyezik a 
jelenlegi SZHK tartalmával. 

Közvetlen anyag és energia 
Technológiai villamos energia,  
Igénybe vett szolgáltatások  
Egyéb szolgáltatások 
Közvetlen bér  
Személyi jellegő kifizetések 
Járulékok 

SZHM 
Külön számlázott a közszolgáltatással 
összefüggı tevékenységek 

Az igénybevevınél hálózati rákötés, javítás 
bevétele, 
dugulás elhárítás bevétele 

Szennyvízelvezetés díjfedezeti igénye: 
SZHÜ + SZHÜext + SZHK + SZHK ext - SZHM 

Szennyvíztisztítási üzemeltetési díjelem 

SZTÜ 
 

Szennyvíztisztítás költségei. Beleértve a 
laboratórium, hálózatvizsgálat, csatorna-
tisztítás, gépüzem és gépjármővek, valamint az 
üzemelés általános költségeit értékarányosan. 

Közvetlen anyag és energia 
Technológiai villamos energia,  
Igénybe vett szolgáltatások  
Egyéb szolgáltatások 
Közvetlen bér  
Személyi jellegő kifizetések 

Járulékok 

SZTÜext 
Szennyvíztisztítás költségei kiadásai – 
Többlet-szolgáltatás. 

Közvetlen anyag és energia 
Technológiai villamos energia,  
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Tartalma megegyezik a jelenlegi SZTÜ 
tartalmával. 

Igénybe vett szolgáltatások  
Egyéb szolgáltatások 
Közvetlen bér  
Személyi jellegő kifizetések 
Járulékok 

Szennyvíztisztítási karbantartási díjelem 

SZTK 

Szennyvíz-tisztítómő karbantartási költ-
ségei. Beleértve a laboratórium, háló-
zatvizsgálat, csatornatisztítás, gépüzem és 
gépjármővek, valamint az üzemelés általános 
költségeit értékarányosan. 

Közvetlen anyag és energia 
Technológiai villamos energia,  
Igénybe vett szolgáltatások  
Egyéb szolgáltatások 
Közvetlen bér  
Személyi jellegő kifizetések 
Járulékok 

SZTK ext 

Szennyvíz-tisztítómő többlet karbantartás 
költsége – Többletszolgáltatás. 
Tartalma megegyezik a jelenlegi SZTK 
tartalmával. 

Közvetlen anyag és energia 
Technológiai villamos energia,  
Igénybe vett szolgáltatások  
Egyéb szolgáltatások 
Közvetlen bér  
Személyi jellegő kifizetések 
Járulékok 

Iszapkezelés díjelem 

SZTIszap 
 

Iszapkezelés jelenlegi tevékenység.  

Közvetlen anyag és energia 
Technológiai villamos energia,  
Igénybe vett szolgáltatások  
Egyéb szolgáltatások 
Közvetlen bér  
Személyi jellegő kifizetések 
Járulékok 

SZTIszapext 
 

Iszapkezelés – Többlet szolgáltatás költsége.  

Közvetlen anyag és energia 
Technológiai villamos energia,  
Igénybe vett szolgáltatások  
Egyéb szolgáltatások 
Közvetlen bér  
Személyi jellegő kifizetések 
Járulékok 

SZTM 
Szennyvíz-tisztítómő biogáz hasznosítás 
hozama 

Energia költség megtakarítás figyelembe vétele 
(ha az energia költség tervezésénél nem került 
levonásra) 

Komposztálás és elhelyezés díjelem 

SZTKomp Komposztálás – jelenlegi tevékenység 

Közvetlen anyag és energia 
Technológiai villamos energia,  
Igénybe vett szolgáltatások  
Egyéb szolgáltatások 
Közvetlen bér  
Személyi jellegő kifizetések 
Járulékok 

SZTKompext Komposztálás – Többletszolgáltatás költsége. 

Közvetlen anyag és energia 
Technológiai villamos energia,  
Igénybe vett szolgáltatások  
Egyéb szolgáltatások 
Közvetlen bér  
Személyi jellegő kifizetések 
Járulékok 
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SZThatósági 
Szennyvíztisztítási ágazat hatósági és 
környezeti költségei 

Minıségi elıírások szigorítása, jogszabályi 
kötelezettségek miatti többletköltségek. 

Szennyvíz-tisztítás díjfedezeti igénye: 
SZTÜ + SZTÜext + SZTK + SZTK ext + SZTÁ +SZTI+SZTI ext + SZTKomp + SZKompext + SZThatósági- 

SZTM  
Általános költségek, ráfordítások és kiadások 

SZSZÁ 

Szennyvíz-szolgáltatáshoz kapcsolódó ál-
talános költségek, adók, adójellegő kifizetések, 
belsı szolgáltatások, üzemeltetési eredmény. 
Az anyagigazgatási költségek, a Zrt. irányítási 
költségei, valamint egyéb elkülönített 
költségek. Itt kerül levonásra a belsı 
szolgáltatás. 

Közvetlen anyag és energia 
Technológiai villamos energia,  
Igénybe vett szolgáltatások  
Egyéb szolgáltatások 
Közvetlen bér  
Személyi jellegő kifizetések 
Járulékok 

- Belsı szolgáltatás 
Üzemeltetési nyereség 

Tıkeköltségek 

TK 
A szennyvíz szolgáltatás fenntartásához szük-
séges eszközök (vagyon) megtérülése, 
fejlesztési fedezet igénye  

Meglévı szolgáltatás:  
- Értékcsökkenési leírás terv sz. társasági, 
- Értékcsökkenési leírás terv sz. állami, 

önkormányzati, vagyonkezelt 
- Értékcsökkenési leírás egyösszegő, 
- Nyereségbıl képzıdı fejlesztési forrás 

igény, 
- Elmaradt pótlások fedezeti igénye. 
 
Projekt beruházás:  
- Pótlási,  
- Adósságszolgálati fedezet,  
Bank megtérülési igénye 

Szennyvíz szolgáltatás díjfedezet igénye: 
+Szennyvízelvezetés díjfedezeti igény 
+Szennyvíz-tisztítás díjfedezeti igénye 
+Általános költségek, ráfordítások és kiadások, 
+Tıkeköltségek 
(-) Támogatás 

Átlagdíj meghatározása: 
Szennyvíz szolgáltatás díjfedezet igénye/ számlázandó szennyvíz mennyiség 

 
 
 
 
 



 
4. melléklet a 9./2008. (II.29.) rendelethez 

 
 

A díjfedezeti elemek költségtételeihez kapcsolódó valorizációs indexek 
 

Költség és díjtételek  
KSH Tábla azonosító és éves átlagos 
árindexek megnevezése 

Anyagköltség 
3.6.15 Továbbfelhasználásra termelı ágazatok 
belföldi értékesítésének árindexe 

Energia 
- Technológiai villamos energia 
- Egyéb energia 

3.6.15 Energiatermelı ágazatok belföldi 
értékesítésének árindexe 

Közvetlen bér és járulékok  
Személyi jellegő kifizetések 

2.1.17 Alkalmazásban állók havi 
munkajövedelme - villamos energia, gáz-, gız, 
vízellátás 

Igénybe vett szolgáltatások 
Egyéb szolgáltatások 

3.6.13 Ipari belföldi értékesítési árindex 

Alapdíjak 
3.6.1 Fogyasztói árindex 
3.6.13 Ipari belföldi értékesítési árindex 
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5. melléklet a 9./2008. (II.29.) rendelethez 
 
 

ALAPDÍJ MEGÁLLAPÍTÁS SZABÁLYA 
 
 
A beépített, illetve beépíthetı vízmérı méretével, ezáltal a rendelkezésre állással arányos alapdíj legkisebb 
tételét a táblázat elsı sora; a további alapdíj tételeknek a legkisebb tételhez viszonyított arányát a táblázat 2-5 
sorai tartalmazzák: 
 

- Vízmérıvel mért fogyasztás esetén 
 

Vízmérı átmérı 
Q-max 

m3/n aránya 

1. 13-20 1 

2. 25-32 3 

3. 40-50 9 

4. 65-100 33 

5. 150-200 81 

 
- Egyéb fogyasztás esetén 
 

Lakásonként, vízvételi helyenként: az 1. sorban szereplı alapdíj tétel. 
 
Tóth András 
 
Ki az, aki a határozat-tervezetet elfogadja?  
 
A képviselı-testület a határozat-tervezetet 17 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás 
nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

 
ÚJFEHÉRTÓ  VÁROS  KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 

 
38/2008. (II. 28.) számú 

 
h a t á r o z a t a  

 
A „ Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési- és -tisztítási Megvalósítási Program” 

keretében, európai uniós támogatásból, és a Nyírségvíz Zrt aktív pénzügyi 
szerepvállalásával induló közmő beruházások megvalósításához szükséges banki 

garanciarendszerrıl. 
 
A KÉPVISEL İ-TESTÜLET 
 

1. a tervezett közmőberuházások megvalósításához a Nyírségvíz Zrt. Anyagi 
közremőködését az általa javasolt konstrukcióban igénybe kívánja venni. 

 
2. az önkormányzat és a Nyírségvíz Zrt. között létrehozandó közszolgáltatás- ellátási 

szerzıdés megkötését kezdeményezi az Európai Uniós támogatással, és a 
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Nyírségvíz Zrt. szerepvállalásával megvalósuló vagyontárgyakra az 1. számú 
melléklet szerinti tartalommal. 

 
3. Egyetért a bank, az önkormányzat és a Nyírségvíz Zrt, között létrehozandó 

háromoldalú szerzıdés megkötésével a 2. számú melléklet szerinti tartalommal. 
 

4. felhatalmazza a polgármestert a Nyírségvíz Zrt-vel létrehozandó közszolgáltatás-
ellátási szerzıdés,  valamint a bankkal, és a Nyírségvíz Zrt-vel létrehozandó 
háromoldalú szerzıdés aláírására. 

 
 

Határid ı: folyamatos 
      Felelıs:     Polgármester 
 
 

1. számú melléklet a 38/2008 (II. 28.) számú határozathoz 
 

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZİDÉS 
 
Mely létrejött egyrészrıl  
Újfehértó Város Önkormányzata (a közszolgáltatás ellátásért felelıs önkormányzat, székhelye: 4244 
Újfehértó, Szent István út 10. képviseli: Tóth András polgármester),  
mint a közfeladatot átadó, továbbiakban Átadó,  
 
másrészrıl: a Nyíregyháza és Térsége Víz- és Csatornamő Zártkörően Mőködı Részvénytársaság 
(4400 Nyíregyháza, Tó utca. 5. képviseli: Móricz István vezérigazgató), mint közszolgáltatást végzı – 
továbbiakban Átvevı között, az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételekkel:  
 

I. PREAMBULUM 
 
1. A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvényben, – továbbiakban Ötv. – az 

Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvényben – továbbiakban Áht. – és a 
Vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvényben – továbbiakban Vgt. – foglaltak alapján 
Átadó a települési önkormányzatok feladat-ellátási körébe tartozó, egészséges ivóvízrıl való és a 
településen keletkezı szennyvizek összegyőjtésérıl, elvezetésérıl és tisztításáról való 
gondoskodás céljából, a saját részvételével, a jelen szerzıdésben Átvevıként nevesített, 
önkormányzati többségi tulajdonú gazdálkodó szervezetet hozott létre. Átvevı alapszabályának 
bevezetı rendelkezései szerint ugyanis: „az alapító önkormányzatok a „helyi önkormányzatokról” 
szóló 1990. évi LXV. tv. (továbbiakban Ötv.) 9. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazásuk 
alapján, az Ötv. 8. § (1) és (4) bekezdésében szabályozott, „a település csatornázásával, és 
egészséges ivóvízellátásával kapcsolatos” feladataikat, a jelen alapszabállyal létrehozott 
részvénytársaság útján látják el.” 

 
2. Átvevı kijelenti, hogy Magyarországon bejegyzett olyan mőködı gazdasági társaság, amely a 

jelen szerzıdés aláírásakor nem áll csıd-, felszámolási-, vagy végelszámolási eljárás alatt, és 
tudomása szerint nem kezdeményezték ellene a csıd- vagy felszámolási eljárás megindítását sem. 

 
3. Felek a jelen közszolgáltatási szerzıdésben rögzítik a közszolgáltatás átadásával és ellátásával 

összefüggı, Feleket megilletı jogokat és az ıket terhelı kötelezettségeket.  
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II. RÉSZLETES SZERZİDÉSI FELTÉTELEK 
 
1. Az átadott közszolgáltatási feladat terjedelme, azzal kapcsolatos nyilatkozatok  
 

1.1. Az Átvevı által ellátandó közszolgáltatás részletes meghatározása:  
 

Az Átadó által, - az Átvevı alapításakor - az átvevı tulajdonába adott, valamint az Átadó 
saját tulajdonában megmaradt víziközmővek, közszolgáltatás céljára történı hasznosítása. 

 
1.2.  A jelen szerzıdés szempontjából az Átvevı által ellátandó közszolgáltatás területi határa: 

Újfehértó város közigazgatási területe  
 
1.3.   Az Átvevı által ellátandó közszolgáltatás idıtartama:  

- A közszolgáltatás kezdete: .......................................... 
- A közszolgáltatás vége: ............................................... 

 
1.4. Az Átadó a Kbt. elıírásai szerint, legalább három évenként hatáselemzést készít e szerzıdés 

teljesítésének tapasztalataira, a közszolgáltatás ellátásával összefüggésben végzett gazdasági 
tevékenység minıségére, és hatékonyságára kiterjedıen.  

 
2. A közszolgáltatás-ellátási jog ellenértéke: 
 

2.1. Átadó a jelen szerzıdés II/1.1. pontjában meghatározott közszolgáltatás ellátásának a jogát, 
a jelen szerzıdés II/1.2-1.3. pontban foglaltak szerinti terjedelemben, a jelen szerzıdésben 
rögzített korlátozásokkal és feltételekkel –, Átvevı részére ellenérték nélkül engedi át.  

 
2.2. Bérleti szerzıdés 
 

Átvevı az átadó tulajdonában lévı, 2007. január 1. elıtt létesült közmőveket bérleti 
szerzıdés keretében üzemelteti, és a bérleti szerzıdésekben meghatározott bérleti díjat az 
Átadó részére megfizeti.  

 
2.3. Vagyonkezelés 
  

Felek elızetesen megállapodnak abban, hogy a 2.2. pontban említett bérleti szerzıdések 
helyett ...........................................tıl az Ötv. szerinti vagyonkezelési szerzıdést kötnek.  

 
 

III. AZ ÁTVEV İ ÁLTAL VÉGZETT KÖZSZOLGÁLTATÁS FELTÉTELEI 
 
1. A közszolgáltatás ellátásával kapcsolatos, általános szabályok  
 

 Átadó a jelen szerzıdés I/1. pontjában körülírt közszolgáltatási feladatok magas színvonalú 
ellátásával bízza meg Átvevıt, az alábbiak szerint:  
- közmőves ivóvíz-szolgáltatás végzése, a víziközmő-közhálózat teljesítıképességének 

erejéig, és  
- a szennyvízelvezetı közhálózatba bekötött ingatlanokon keletkezı szennyvizek elvezetése 

és tisztítása a szennyvízelvezetı-és tisztító mővek teljesítı képességének határáig. 
  

2. A közszolgáltatási vagyonmőködtetés szakmai és személyi feltételeinek általános szabályai: 
 

Átvevı a közszolgáltatás teljes idıtartama alatt gondoskodni köteles a közszolgáltatás - Vgt-ben, 
és a kapcsolódó jogszabályokban elıírt - szakmai és személyi feltételeinek biztosításáról. 

3. A közszolgáltatás ellátásával kapcsolatos elvárások, jogok és kötelezettségek  
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3.1. Átadó kötelezettségei:  
a) a közszolgáltatás díjának, illetve az ármegállapítás elıírásainak önkormányzati 

rendeletben történı megállapítása,  
b) a közszolgáltatás hatékony és folyamatos ellátásához a közszolgáltató számára 

szükséges információk és adatok szolgáltatása,  
c) a közszolgáltatás körébe tartozó és a településen folyó egyéb víziközmő-üzemeltetési 

tevékenységek összehangolásának elısegítése,  
d) a településen mőködtetett különbözı közszolgáltatások összehangolásának elısegítése,  
e) kizárólagos jog biztosítása az átvevı részére az önkormányzati tulajdonban lévı, - és a 

közszolgáltatás ellátásához szükséges - vagyontárgyak használatára, és hasznosítására. 
f) az Átadó által rendeletben biztosított díjkedvezmény vagy mentesség miatt elmaradt 

díjbevétel, illetve a felmerülı költségek megtérítése,  
g) a víziközmővek elhelyezéséhez szükséges, szolgalmi jogi és egyéb használati jogi 

megállapodások megkötése 
 
3.2. Átvevı általános kötelezettségei a közszolgáltatással kapcsolatban: 
 
3.2.1.  Átvevı köteles a III/ 1. pontban meghatározott közszolgáltatás: 

a) folyamatos és teljes körő ellátására,  
b) teljesítéséhez szükséges mennyiségő és minıségő jármő, gép, eszköz, berendezés 

biztosítására, valamint a szükséges létszámú és képzettségő szakember alkalmazására,  
c) folyamatos, biztonságos és bıvíthetı teljesítéséhez szükséges fejlesztések és 

karbantartások elvégzésére, az Átvevı tulajdonában lévı közmővekre vonatkozóan; a 
realizált fejlesztési források erejéig. 

d) a szolgáltatások díjára vonatkozó javaslat, illetve a díjszámítás elkészítésére. 
 
3.2.2. Átvevı a III/1. pontban rögzített közszolgáltatás elısegítése érdekében különösen az 

alábbi feladatokat köteles ellátni, vagy más vállalkozással elvégeztetni, a vonatkozó 
ágazati jogszabályok betartásával. 

 
3.2.2.1. A fogyasztókkal kötendı, a közszolgáltatás igénybevételére irányuló közüzemi 

szerzıdések kezelése, ezen belül a közüzemi szerzıdések:  
a) megkötése 
b) nyilvántartása  
c) módosítása 
d) megszüntetése  

 
3.2.2.2. Ügyfélszolgálati feladatok ellátása, ezen belül:  

a) ügyfelek tájékoztatása 
b) ügyfélbejelentések kezelése 
c) ügyfélpanaszok kivizsgálása és kezelése 
d) számlareklamációk kezelése  
e) személyes ügyfélszolgálat mőködtetése  
f)    telefonos ügyfélszolgálat mőködtetése  
g) ügyeleti rendszer mőködtetése 
h) internetes honlap mőködtetése  

 
3.3. Átvevı ágazat-specifikus kötelezettségei  

- a vezetékes ivóvíz minıségével kapcsolatos elıírások megtartása  
- a szennyvíz tisztítására vonatkozó elıírások megtartása 
- szennyvízkezelés esetén a keletkezı rácsszemét és szennyvíziszap szakszerő 

elhelyezésével kapcsolatos elıírások megtartása 
- a közszolgáltatással kapcsolatos, meghatározott adattartalmú nyilvántartások vezetése és 

adatszolgáltatások teljesítés, az ügyfélszolgálat, ügyfélpanaszok, bejelentések kezelésének 
részletes szabályai szerint 
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3.4. A közszolgáltatás teljesítése alóli mentesülés szabályai:  

Részben vagy egészben mentesül az átvevı a közszolgálat teljesítése alól,  
- ha azt elháríthatatlan külsı körülmény meggátolja, vagy  
- díjhátralék miatt az ivóvíz-szolgáltatás korlátozásra, vagy megszüntetésre került 

 
4. Alvállalkozók, egyéb közremőködık igénybevétele  
 

4.1. Felek megállapodnak abban, hogy Átvevı a jelen szerzıdésben részletezett közszolgáltatás 
ellátásához – alvállalkozók, illetve egyéb közremőködık igénybevételére jogosult, az alábbi 
feltételekkel:  

 
4.2. Az alvállalkozók alkalmasságának megállapításánál a Kbt-ben, illetve a közszolgáltatás 

ellátását szabályozó ágazati jogszabályokban elıírt pénzügyi, gazdasági szakmai, és 
mőszaki alkalmassági feltételek szempontrendszerét kell alkalmazni. 

 
4.3. Az alvállalkozók kiválasztására a Kbt-ben, illetve a közszolgáltatás ellátását szabályozó 

ágazati jogszabályokban elıírt eljárási rendet kell alkalmazni.  
 
4.4. Az Átvevı által bevont alvállalkozók teljesítéséért Átvevı úgy felel, mintha saját maga 

teljesített volna.  
 
4.5. Átvevı az alvállalkozók által okozott károkért teljes helytállási kötelezettséggel tartozik.  

 
 

IV. A KÖZSZOLGÁLTATÁS-ELLÁTÁSI SZERZİDÉS MEGSZŐNÉSE 
 
1. A szerzıdés megszőnése és megszőntetése 
 

1.1. Jelen szerzıdés megszőnik Felek közös megegyezésével, vagy a határidı lejártával.  
 
1.2. Bármelyik fél 6 havi felmondási idıvel, a naptári év utolsó napjára felmondhatja a 

közszolgáltatás-ellátási szerzıdést, ha annak megkötését követıen alkotott jogszabály a 
szerzıdés tartalmi elemeit úgy változtatja meg, hogy az bármelyik fél lényeges és jogos 
érdekeit jelentıs mértékben sérti.   

 
1.3. Jelen szerzıdés megszőnik:  
 
1.3.1. Átvevı jogutód nélküli megszőnésével,  
 
1.3.2. A használatba vett vagyonon belül, azon vagyontárgyra vonatkozóan, amely 

megsemmisült.  
 

1.4. Jelen szerzıdés megszőnik, a szerzıdés rendkívüli felmondásával.  
 
2. A szerzıdés megszőnése rendkívüli felmondással: 
 

2.1. Amennyiben Felek bármelyike, a jelen szerzıdésben foglalt kötelezettségét súlyosan 
megszegi, a másik fél írásban és részletesen köteles tájékoztatni a szerzıdésszegı felet a 
kötelezettségszegés tartalmáról és az elvárt, szerzıdésszerő intézkedés módjáról. A 
szerzıdésszegı fél köteles a szerzıdéses kötelezettségének ésszerő határidın, de legkésıbb 
60 napon belül eleget tenni, vagy a szerzıdésszegést más, a másik fél által elfogadható 
módon orvosolni.  

 
2.2. Amennyiben a szerzıdésszegı fél kötelezettségét a felszólítás ellenére sem teljesíti, a másik 
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fél jogosult a jelen szerzıdést a határidı eredménytelen lejártát követı 6 hónapon belül 
írásban, hat hónapos felmondási idıvel felmondani.  

 
2.3. Amennyiben a felmondás érvényessége tekintetében a felek között vita van, mindaddig, míg 

a bíróság nem dönt a felek közötti jogvitában, a jelen szerzıdés rendelkezései hatályosak 
maradnak és a felek kötelesek teljesíteni szerzıdéses kötelezettségeiket.  

 
2.4. Rendkívüli felmondási oknak minısül különösen:  

a) a jelen szerzıdésbıl származó jogoknak és kötelezettségeknek a másik Fél hozzájárulása 
nélkül történı átruházása,  

b) a lényeges szerzıdési kötelezettségek vétkes megszegése.  
 

2.5. Átadó oldaláról rendkívüli felmondási oknak minısül különösen, ha Átvevı  
a) az ellene a jelen szerzıdéskötés elıtt megindult csıd- vagy felszámolási eljárásról 

Átadót nem tájékoztatta, vagy nem tájékoztatja,  
b) ellen a jelen szerzıdés tartama alatt csıd- vagy felszámolási eljárás indul, 
c) adó-, illeték-, vám- vagy társadalombiztosítási járulék tartozása több mint hat hónapja 

lejárt, és ennek megfizetésére halasztást nem kapott,  
d) Átadó ellenırzése során, bizonyítottan hamis adatot szolgáltat, vagy hamis nyilatkozatot 

tesz,  
e) a közszolgáltatás ellátását szabályozó, ágazati jogszabályokban elıírt kötelezettségeit 

megszegi.  
 

2.6. Átvevı oldaláról rendkívüli felmondási oknak minısül különösen, ha Átadó,  
a) Átvevı szerzıdésszerő teljesítését, bizonyítottan és indokolatlanul akadályozza vagy a 

jelen szerzıdésben meghatározott kötelezettségét súlyosan megszegi és ezzel a 
Átvevınek kárt okoz.  

 
2.7. Átadó a rendkívüli felmondás jogával a IV/2.1.pontban írt írásbeli felhívás nélkül élhet, ha 

Átvevı  
a) az általa vállalt közszolgáltatást nem látja el,  
b) magatartása közvetlenül károkozással fenyeget.  
 
 

3. A szerzıdés megszőnésével kapcsolatos rendelkezések  
 

3.1. Felek megállapodnak abban, hogy a Szerzıdés bármely oknál fogva történı megszőnése 
(megszüntetése) automatikusan kihat a megszőnésének idıpontjában hatályos más 
szerzıdésekre is. 

 
3.2. Felek megállapodnak abban, hogy a Szerzıdés bármely oknál fogva történı megszőnéséig, 

(megszüntetésig) kötelesek egymással teljes körően elszámolni, különös tekintettel az Átadó 
feladat-ellátási körébe tartozó, és Átvevı által végzett közszolgáltatás más közszolgáltató 
általi zavartalan biztosítására.  

 
3.3.  Az Átadó az átvevıvel megkötött Közszolgáltatás ellátási szerzıdést azon víz- és szennyvíz 

közmővei útján történı közszolgáltatás ellátására vonatkozóan, amely közmővek 2008. január 
1 után, - Európa Uniós támogatással, és az átvevı anyagi szerepvállalásával – jöttek létre, 
rendes felmondással nem mondhatja fel. 

 
Amennyiben rendkívüli felmondásra kerül sor, úgy a szerzıdés megszőnésével egyidejőleg a 
közfeladat ellátására kötelezett átadó egyösszegben köteles megfizetni az átvevınek azt az 
összeget, amelyet az átvevı az átadó Önkormányzat tulajdonába került közmővek megépítése 
céljából az Önkormányzat részére kölcsönként nyújtott. 
Az átadó által fizetendı összeg csökken az - uniós támogatással és a vagyonkezelı pénzügyi 
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szerepvállalásával - megvalósult közmővek üzemeltetése során, az átvevı által beszedett víz-
és csatornadíjakból már megtérült résszel.” 

 
 

V. A SZERZİDÉS MÓDOSÍTÁSA ÉS KIEGÉSZÍTÉSE 
 
1. felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerzıdés valamennyi módosítását és kiegészítését írásos 

formában kell rögzíteni.  
 

VI. VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 
 

1. A jelen szerzıdéssel kapcsolatos, valamint az annak megsértésébıl, megszőnésébıl, 
érvényességébıl vagy értelmezésébıl eredı vagy ezzel összefüggı valamennyi jogvitában a felek a 
Nyíregyházi Városi Bíróság – megyei bírósági hatáskör esetén pedig a Szabolcs-Szatmár-Bereg 
Megyei Bíróság illetékességét kötik ki. 

 
2. A szerzıdı felek kötelezik magukat arra, hogy a jelen szerzıdés teljesítése során tudomásukra 

jutott valamennyi információt, adatot, a szerzıdéssel összefüggésben keletkezett dokumentumok 
tartalmát üzleti titokként kezelik, azokat kizárólag jelen szerzıdés céljaira használják fel, és csak 
azon munkatársaik számára teszik azokat megismerhetıvé, akiknek a feladatai ellátásához azok 
megismerése szükséges, és írásban kötelezettséget vállaltak az üzleti titok megtartására.  

 
3. A felek képviselıi kijelentik, hogy a jelen szerzıdés aláírására teljes körő felhatalmazással 

rendelkeznek.  
 

A jelen szerzıdés az aláírás napján lép hatályba.  
 
A jelen szerzıdést Újfehértó Város Képviselıtestülete a 38/2008 (II. 28.) számú határozatával 
jóváhagyta.  
 
 
Kelt: ................................................... 
 
 
 
 .................................................. .................................................... 
 Átadó Átvevı 
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2. számú melléklet a 38/2008 (II. 28.). számú határozathoz 
 
 

MEGÁLLAPODÁS 
 
Mely létrejött: 

− egyrészrıl a NYÍRSÉGVÍZ Nyíregyháza és Térsége Víz- és Csatornamő Zrt. (székhelye: 
Nyíregyháza, Tó u. 5., képviselı: Móricz István vezérigazgató), mint kötvénykibocsátó (a 
továbbiakban kötvénykibocsátó), 

− másrészrıl …………………………………………… Bank Nyrt. (székhelye: 
……………………………. Képviseli: ……………………………), mint kötvényjegyzı, (a 
továbbiakban kötvényjegyzı) 

− harmadrészrıl pedig Újfehértó Város Önkormányzata,  (székhelye: 4244 Újfehértó, Szent 
István út 10. képviseli: Tóth András polgármester), mint a közfeladat ellátásáért felelıs 
szervezet (a továbbiakban közfeladat ellátására kötelezett)  

 
között a mai napon, az alábbi feltételek szerint: 
 
 
1.) Szerzıdı felek megállapítják, hogy  

− A ” Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és -tisztítási Megvalósítási Programról” szóló 25/2002 
(II.27.) Korm. rendelet, valamint 

− a „Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és -tisztítási Megvalósítási Programmal összefüggı 
szennyvízelvezetési agglomerációk lehatárolásáról” szóló 26/2002. (II.27.) Korm. rendelet szerint 
Újfehértó városban legkésıbb 2015-ig hozzávetılegesen …………………………………………… Ft 
értékő szennyvízberuházást kell megvalósítani. A beruházáshoz az Európai Unió várhatóan kb. 60%-os, 
az állam pedig várhatóan további kb. 10%-os támogatást fog biztosítani. A közfeladat ellátására 
kötelezett önkormányzatnak és a lakosságnak így a beruházás összértékének várhatóan mintegy 30%-át 
kell finanszíroznia. 

 
 
2.) A közfeladat ellátására kötelezett önkormányzat vállalja, hogy az 1. pont szerinti saját erı elıteremtése végett  
 

a) a szükséges saját erı hozzávetılegesen egyharmadát a saját költségvetésébıl fogja finanszírozni, 
melynek összege nem lehet kevesebb a projektköltség 10%-ánál, 

b) a szükséges saját erı hozzávetılegesen másik egyharmadának biztosítása végett víziközmő építı 
társulást(okat) fog szervezni, melyben a társulat által beszedett érdekeltségi hozzájárulás, érdekeltségi 
egységenként nem lehet kevesebb 125.000,- Ft-nál. Az így beszedett összeg el kell érje a projektköltség 
minimum 7%-át.  

c) A szükséges saját erı hozzávetılegesen harmadik egyharmadának elıteremtése végett pedig biztosítja a 
Nyírségvíz Zrt. beruházási célú kötvény kibocsátásához, a bank által kért – és a jelen szerzıdés 5. 
pontjában rögzített – garanciákat.  

 
 
3.) Kötvénykibocsátó – az önkormányzat 5. pontban rögzített garanciavállalása esetén – vállalja, hogy a 

közfeladat ellátásáért felelıs önkormányzat részére a jelen megállapodás aláírását követıen az Európai 
Unióval a település szennyvízelvezetésének és -tisztításának megoldására kötendı támogatási szerzıdés 
aláírásához illeszkedı idıpontban a 2.c pont szerinti összeget (a saját erı egyharmadát) biztosítja. Az összeg 
folyósítására a beruházás elırehaladási, illetve számlázási ütemével azonos ütemben kerül sor. A 2.c pont 
szerinti összeg folyósításának feltétele a 2.a és 2.b pontokban vállalt saját erı részeinek megléte. 

 
4.) A közfeladat ellátására kötelezett önkormányzat tudomásul veszi, hogy a 3. pont szerint részére átutalásra 

kerülı összeget kizárólag az önkormányzat Európai Uniós támogatással megvalósuló szennyvíz közmő 
beruházásainak finanszírozására használhatja fel. 

 
5.) Az Önkormányzat a kötvényjegyzı által a kötvénykibocsátó részére folyósításra kerülı összeg 
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visszafizetésének biztosítékául az alábbi garanciákat vállalja: 
 

a) Az Önkormányzat vállalja, hogy a kötvényjegyzést megelızıen, a saját víz- és csatornadíj 
megállapításról szóló önkormányzati rendeletét úgy módosítja, hogy az, az aktuális víz- és csatornadíj 
konkrét összegének meghatározása helyett - az „Árak megállapításáról” szóló 1990. évi LXXXVII. 
Törvény 9. § (1) bekezdésben szereplı felhatalmazás alapján - „a hatósági ár kiszámítására vonatkozó 
elıírások”-at tartalmazzon.  

Az Önkormányzat a hatósági ár kiszámítására vonatkozó elıírások elfogadásával egy ún. 
„ármegállapítási mechanizmust” fogad el, amelynek segítségével az adott évre vonatkozó víz-és 
csatornadíjakat - az aktuális adatok behelyettesítésével lehet majd kiszámolni.  

 
b.) Az Önkormányzat vállalja, hogy  

− amennyiben a fentiek szerint elfogadásra kerülı hatósági ár kiszámítására vonatkozó elıírásokat a 
képviselıtestület (közgyőlés) a kötvényjegyzést követıen – de még a kötvények teljes összegének 
visszafizetését megelızıen – hatályon kívül helyezné,  

− vagy az önkormányzat illetékességi területén, a fogyasztók által ténylegesen fizetendı víz- és 
csatornadíjak bármely egyéb oknál fogva mégsem a kötvényjegyzést megelızıen elfogadott 
ármegállapítási mechanizmus szerint kerülnének meghatározásra, és emiatt a kötvénykibocsátó a 
tervezettnél csak kevesebb víz-és csatornadíj bevételhez jut az adott önkormányzat illetékességi 
területén, úgy az önkormányzat a kötvénykibocsátó ebbıl származó árbevétel kiesését, kamatait, és 
egyéb járulékait, költségvetésébıl havonkénti gyakorisággal a kötvénykibocsátó részére megfizeti.  

 
c.) Az önkormányzat vállalja, hogy – mint közmőtulajdonos – a kötvény kibocsátás útján megvalósított 

közmőveket – azok elkészülte után – a 2005. évi XCII. törvénnyel kiegészített önkormányzati törvény a 
80/A és a 80/B §-ai szerinti  (és az Államháztartásról szóló törvény új 105/B. § (1) bekezdésében 
részletesen meghatározott tartalmú) vagyonkezelési szerzıdéssel a Nyírségvíz Zrt. vagyonkezelésébe 
adja, és onnan ezeket a közmőveket a kötvény visszafizetésének idıpontjáig nem vonja el. 

 
6.) A kötvénykibocsátó, és a kötvényjegyzı, a kötvényjegyzésnek, és a kötvények visszafizetésének részletes 

szabályairól, egymással külön szerzıdést köt. 
 
7.) Szerzıdı felek a jelen megállapodást, mint akaratukkal mindenben megegyezıt jóváhagyólag aláírták.  
 
Nyíregyháza, 2008…………………………. 
     
Újfehértó Város Önkormányzata  
nevében: 
 ................................................... 

   Tóth András  polgármester 
 
NYÍRSÉGVÍZ  Nyíregyháza és Térsége  
Víz- és Csatornamő Zrt nevében: 
 .................................................. 
                                Móricz István vezérigazgató 
 
 
…………………… Bank Nyrt. nevében: 
 ................................................. 
                  …………………



5.napirendi pont megtárgyalása 
5./ Elıterjesztés óvodáskorúak támogatásáról 
     Száma: 3-55 /2008.   
     (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
     Elıadó: Tóth András polgármester 
 
Tóth András 
Azzal, ha a képviselı-testült elfogadja ezt a rendelet-módosítást, akkor elérkezünk ahhoz a 
szándékunkhoz, melyet a korábbi döntésünk kapcsán óvatosságból puhítottunk. Kérdés, 
észrevétel, vélemény van-e? A napirendi pont vitáját lezárom.  
Ki az, aki elfogadja a rendelet-tervezetet? 
  
A képviselı-testület a rendelet-tervezetet 18 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül egyhangúlag elfogadta és az alábbi rendeletet alkotta meg: 
 

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISEL İ-TESTÜLETÉNEK 
 

10/2008. (II. 29.) 
 

r e n d e l e t e 
 

Óvodáskorúak támogatásáról szóló 3/2008. (I. 29.) rendelet módosításáról 
 
Újfehértó Város Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. 
évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, 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 az Óvodáskorúak 
támogatásáról szóló 3/2008. (I.29.) rendeletét (a továbbiakban: rendelet) az alábbiak szerint 
módosítja: 
 

1.§.  
 
A rendelet 4.§. (1) bekezdés b.) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
(1) Az óvodáskorúak támogatására az a szociálisan rászoruló óvodáskorú gyermek jogosult, 
aki – az alábbi a.)-e.) pontban meghatározott valamennyi feltételnek megfelel:) 
.. 
b.) az 5. életévét a kérelem benyújtásának évében nem tölti be, 
… 

2.§. 
 

Ez a rendelet 2008. március 01. napján lép hatályba. 
 
 
6. napirendi pont megtárgyalása 
6./ Elıterjesztés a Fehértói Újság megjelentetésérıl  
     Száma: 3-61 /2008.   
     (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
     Elıadó: Tóth András polgármester 
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Tóth András 
Szóbeli kiegészítésem lenne, de ismereteim szerint a bizottságok éltek azzal, hogy kiegészíteni 
valója lesz. Ezzel a kiegészítéssel elfogadja a határozat-tervezetet. A Pénzügyi Bizottság 
levette a napirendrıl.  
 
Gyermánné Szabó Katalin 
 
Köszöntök mindenkit! 
 
A bizottság komolyan vette a feladatot és megfogalmazta a javaslatát.  
Az 1. pontban meghosszabbítja az Inform Médiával a szerzıdést május 31-ig. A 2. pontban 
közbeszerzést ír ki az újság kiadására. A 3. pontban felkéri a Társadalmi Kapcsolatok 
Bizottságát, hogy szerkesztı bizottságot hozzon létre, és felkéri a polgármester urat, hogy 
járjon el ebben.  
 
Tóth András 
Pontosítani kell a javaslatot a határozat követelményeinek megfelelıen. Kezdeményezzük, 
hogy május 31-ig meghosszabbítjuk. Köszöntöm Angyal Sándor fıszerkesztı urat. 
 
Angyal Sándor az Inform Média szerkesztıje 
Köszöntöm, a képviselı-testület tagjait!  
 
Röviden nem hogy május 31-igen, hanem lehet december 31-ig is jó lenne. De ez nem az én 
kompetenciám. Meglepıdve hallgattam, hogy kötnek engem bizonyos dolgok Újfehértóhoz. A 
két polgármestert ismerem, nagyra értékeltem mindig. Hallom, hogy bizonyos zöngék vannak, 
de ezt nem nekem címezték. Az Inform Média, ahogyan én tudom,  igyekezett a városok 
segítségére lenni, hogy lapokat adjanak ki. Nem zavart korábban sem, hogy szerkesztı 
bizottság volt. Ez is egy szakma, a beérkezett anyagokból, amik érkeztek, egy sor sem maradt 
a fiókomban. Egy kis igazítás lehet csak. Az a gyakorlat, hogy igyekszik a városok segítésére 
lenni. Nagy szeretettel jöttem el ide. Nem mondhatják azt rólam, hogy elfogult vagyok, akár 
jobbra, akár balra. Párton kívüli vagyok. Tudom, hogy egy ilyen városi lapnak olyannak kell 
lennie ami tükröt tart a város elé, és a tükörben benne van a jobb és baloldal és ez a tükör ne 
torzítson, hanem az élı valóságot mutassa. Én ezt követem és ezt követi a lap. Gondolják 
végig az Inform Média vállalkozását, közeledését Újfehértóhoz, hiszen óriási technikai 
rendszerrel rendelkezik, megfelelı szakemberekkel. Úgy látom, hogy a lap menedzsmentje 
segítette és meg is becsülte azokat a településeket, ami hozzá közeledett. Aki megbízik a 
médiában, mint kedves gyerekét, a várost,  jobban menedzseli. Hamarabb célba ér. Ha úgy 
döntenek hogy mégsem, akkor sem fog összedılni az Inform Média. Egy biztos, hogy ha 
kívülálló szerkeszti a lapot, erre kényes vagyok - de azt, hogy rám cenzúrázzon, hatással 
legyen rám, azt nem szerettem.   
 
Tóth András 
Kérdés, vélemény van-e a napirendi ponttal kapcsolatban?  
 
Nagy Sándor 
Továbbra is fenntartjuk azt, amit a Ricska képviselı úr megfogalmaz. Megalázónak tartom azt 
az elıterjesztést, amit ezzel kapcsolatban megengedett magának a polgármester úr. Ettıl 
kezdve még sok egyéb is megtörténhet. Az elmúlt testületi ülésen is mondtam az újság 
kiadásával kapcsolatban, hogy a Közigazgatási Hivatalhoz fordultam. Mi végig csak azt  
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kértük, hogy legyen közbeszerzés ezzel kapcsolatban. Kérdezem jegyzı urat, hogy meg fog e 
nyilvánulni a törvénysértés abban az esetben, ha újabb hosszabbításra sor kerül?   
 
Tóth András 
Bár nem nekem szól, de láttam én is a választ, nem történt törvénysértés, viszont abban az 
esetben, ha tovább lesz akkor átfuthat törvénysértésbe. Ne csak azt olvassuk el ami nekünk jó.  
 
Nagy Sándor 
Azt szeretném javasolni, hogy ha azt mondta ki a testület, hogy a közbeszerzési eljárás idejére 
hosszabbítja meg, ezt úgy gondolom, hogy egy árnyaltabb megfogalmazás. A közbeszerzési 
eljárás eredményes lezárásáig hosszabbítsuk meg.  
 
Tóth András  
Attól függ, hogy mennyi a közbeszerzés hossza. A Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága által 
javasolt felkérése alapján, ha teljesítjük, ha össze is áll bizottság, igazán azt kellene eldönteni, 
hogy mivel is értünk egyet. Én megmondom ıszintén a függetlenség miatt nem tartom azt 
célszerőnek, hogy  valamilyen politikai  többség ki fog jelölni bizottságot. El kell dönteni, 
hogy mit szeretnénk, akarjuk e megjelentetni magunkat más médiában. Hogyan tudunk 
egyeztetni akkor az Inform Médiával. Ilyen irányba induljunk el.  
 
Buczkó Ágnes 
Milyen módon lehet elküldeni cikket a fıszerkesztınek?  
 
Angyal Sándor 
Az Inform Médiához, Czirják Erika e-mailjét adnám meg.  
 
Nagy József 
A fıszerkesztı személye garancia arra, hogy mind a két oldal megjelenik az újságban.  
 
Ricska Zsolt 
Egyetértünk azzal, amit a polgármester  úr elmondott,  a szerkesztı bizottság kivételével. A 
kiírással kapcsolatban, most nincs olyan helyzetben a testület, hogy a pályázati kiírást meg 
tudja vitatni, úgy tudom a jövı héten lesz rendkívüli ülés, és azt akkor tudnánk 
megfogalmazni. Most fogadjuk el, amit polgármester úr elmondott, 3. pontot hagyjuk el.  
 
Tóth András 
Kérek kapaszkodókat, hogy most ezeket bele tudjuk illeszteni.  
 
Gyermánné Szabó Katalin 
A 3. ponttal kapcsolatban sokat vitatkoztunk ebben, volt már fehértói szerkesztı bizottság 
korábban is, és akivel beszéltem errıl egyre többen fogalmazták meg, hogy miért nem lehetne 
ezt létrehozni. A tartalmi részt ha megnézzük, sokszor intézményvezetık írnak cikkeket, vagy 
egy-egy rendezvényszervezık, természetesen kellene egy fıszerkesztı. Én nem ragaszkodom 
ahhoz, hogy a szerkesztı bizottság legyen. Úgy gondoltuk, hogy kell egy fıszerkesztı aki 
ezeket összefogja, akár lehet a testület is. Felénk ez a javaslat jött ezért fogalmaztuk meg így.  
 
Tóth András 
Nekem azért igényem is lenne, hogy azért aki ezt csinálja az profi legyen.   
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Tóth András 
Az a javaslatom, hogy a határozati javaslat arról szólna, hogy a közbeszerzési eljárás 
lefolytatásáig még folytassuk ezt a kapcsolatot az Inform Médiával. Párhuzamosan felkérjük a 
Társadalmi Kapcsolatok Bizottságát, hogy  egy kollektívát hozzon létre, és nyilván  a 
közbeszerzési eljárás tartalma fogja ezt meghatározni, hogy ez most szerkesztı bizottság, vagy 
egyfajta tanácsadó bizottságként fog mőködni. Azt majd eldöntjük, hogy határozatlan idıre, 
vagy 1,5 éves idıre írjuk ki.  
 
Ricska Zsolt 
Korábban amíg nem a Kovács Éva és az Angyal úr készítették az újságot, addig nagyon 
komoly viták voltak. Ez azóta szőnt meg, amióta valóban független szerkesztı készítette és én 
ezt tartom fontosnak.  
 
Gyermánné Szabó Katalin 
Rövid volt az idıszak, lehet, hogy sok minden fog még történeti a kijelölt idıpontig.  
 
Tóth András 
Ricska képviselı úrnak szeretném jelezni, hogy elértem a célomat, konszenzus közeli javaslat 
lesz, azzal a provokatív elıterjesztéssel kapcsolatban. Közbeszerzési eljárás kiírásával bízza 
meg a testület. Addig, amíg a közbeszerzés le nem fut, addig továbbra is számítok az 
együttmőködésre az Inform Médiával. A Társadalmi Kapcsolatok Bizottságát felkérjük, hogy  
-a közbeszerzési ajánlati felhívásban foglaltaktól függıen - folytasson tárgyalásokat helyi 
Szerkesztı Bizottság, vagy a Szerkesztı Bizottság munkáját segítı Tanácsadó Bizottság 
létrehozása tárgyában.  Errıl szavazunk. Ki az, aki elfogadja ezzel a javaslattal a határozatot?  
 
A képviselı-testület a határozat-tervezetet 18 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül egyhangúlag elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

 
ÚJFEHÉRTÓ  VÁROS  KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 

 
39/2008. (II. 28.) számú 

 
határozata 

 
Fehértói Újság megjelentetésérıl 

 
 

A KÉPVISEL İ-TESTÜLET 
 
A Fehértói Újság megjelentetésével kapcsolatosan az alábbi intézkedést fogadja el:  
 

1. közbeszerzési eljárást ír ki.  
2. kezdeményezi az Inform Média Kft-vel megkötött szerzıdés meghosszabbítását a 

közbeszerzési eljárás idejére.  
3. felkéri a Társadalmi Kapcsolatok Bizottságát, hogy - a közbeszerzési ajánlati 

felhívásban foglaltaktól függıen - folytasson tárgyalásokat helyi Szerkesztı Bizottság, 
vagy a Szerkesztı Bizottság munkáját segítı Tanácsadó Bizottság létrehozása  
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tárgyában.   
4. felkéri és felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1. és 2. pontban foglaltak 

végrehajtására a szükséges intézkedéseket tegye meg. 
 

Határid ı: folyamatos, illetve 2008. március 31. 
                                   Felelıs: polgármester 

 
 
7. napirendi pont megtárgyalása 
7./ Elıterjesztés az Újfehértói SZOSZOK 2008. évi költségvetésének jóváhagyására 
      Száma: 3-57/2008.   
     (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
     Elıadó: Tóth András polgármester 
 
Tóth András 
Szóbeli kiegészítésem, hogy normatívából kijön ez a dolog. Mindhárom bizottság támogatta az 
elıterjesztést. Kérdés, észrevétel, vélemény van-e az elıterjesztéssel kapcsolatban?  
 
Nagy Sándor elhagyta az üléstermet, így a képviselı-testület létszáma 17 fıre változott.  
 
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 határozatot hozta: 

 
 ÚJFEHÉRTÓ  VÁROS  KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 

 
40/2008. (II. 28.) számú 

 
h a t á r o z a t a  

 
az Újfehértó SZOSZOK 2008. évi költségvetésének jóváhagyására 

 
 

A KÉPVISEL İ-TESTÜLET 
 
 
az Újfehértó Szociális Szolgáltató Központ 2008. évi költségvetését a mellékletben 
meghatározott tartalommal, 116.373 eFt bevételi és kiadási fıösszeggel, önkormányzati 
támogatási igénymegjelölés nélkül         j ó v á h a g y j a.  

 
Határidı: folyamatos 
Felelıs: polgármester 
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6 oldal  
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8. napirendi pont megtárgyalása 
8./ Elıterjesztés az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévı települési önkormányzatok 
     2008. évi támogatásra vonatkozó igény benyújtásáról  
     Száma: 3-51 /2008.   
     (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
     Elıadó: Tóth András polgármester 
Tóth András 
Szóbeli kiegészítésem nincs. A Pénzügyi Bizottság támogatta a határozatot. Kérdés, 
észrevétel, vélemény van-e az elıterjesztéssel kapcsolatban?  
 
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 határozatot hozta: 

 
ÚJFEHÉRTÓ  VÁROS  KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 

 
41/2008. (II. 28.) számú 

 
h a t á r o z a t a  

 
az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévı települési önkormányzatok 2008. évi 

támogatására vonatkozó igény benyújtásáról 
 

A KÉPVISEL İ-TESTÜLET 
 

                   A)                                        a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetésérıl szóló 2007. évi CLXIX. törvény 17. § 
(1) bekezdése és 6. számú melléklet 1. pontja (továbbiakban: 6. számú melléklet) alapján 
támogatási igényt nyújt be az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévı települési 
önkormányzatok támogatására.  

B)                             B) az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévı települési önkormányzatok támogatásának 
igényléséhez a fenti törvény alapján a következı nyilatkozatot teszi:  

  I. a) Az önkormányzat lakosságszáma 2007. január 1-jén 1000 fı, vagy a feletti. 
  II. a) Az önkormányzat a polgármesteri hivatalon túl intézményeket tart fenn. 
  III. 1) Az önkormányzat lakosságszáma 2007. január 1-jén 1 500 fı feletti. 
  IV.   Az önkormányzat  
    1. a 2007/2008. nevelési-, illetve tanévben 

1.1 részt vesz a többcélú kistérségi társulás közoktatási feladatellátásában, és   

      az általa fenntartott nevelési, oktatási intézmények intézményenkénti, évfolyam-
csoportonkénti kapacitás-kihasználtsága az óvodában az 1-3. nevelési években 
együttesen legalább a 75 %-át, az általános iskolában az 1-4. évfolyamokon, és 
az 5-8. évfolyamokon együttesen legalább a 75 %-át, a 4. és 8. évfolyamokon 
legalább az 50 %-át - a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 3. számú 
melléklete I. Létszámhatárok cím alatti csoport, illetve osztály átlaglétszámának 
-  

      a) eléri. 
     2

. 
a 2008/2009. nevelési-, illetve tanévben 
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2.1. részt vesz a többcélú kistérségi társulás közoktatási feladatellátásában, és a 
többcélú kistérségi társulások támogatása jogcím igénybevételéhez vállalt – 
költségvetési törvény 8. melléklet IV. pont Kiegészítı szabályok 2.1.-2.2. 
pontjában meghatározott – kapacitás-kihasználtsági feltételeknek 

      a) megfelel. 
   V.                          Az önkormányzat helyi adó bevezetésérıl döntött, és költségvetésében ilyen 

bevételt tervez és a gazdálkodás során realizál. 
     
  VI. a) Az önkormányzat a 2007. évi zárszámadására vonatkozóan az Ötv. 92/A. §-a 

alapján könyvvizsgálatra kötelezett. 
    Határidı: folyamatos 
                                                                          Felelıs: polgármester 

 

 

 
Nagy Sándor megérkezett az ülésterembe, így a képviselı-testület létszáma 18 fıre változott.  
 
Elek László elhagyta az üléstermet, így a képviselı-testület létszáma 17 fıre változott.  
 
9. napirendi pont megtárgyalása 
9./ Elıterjesztés a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás  
     Társulási megállapodásával kapcsolatos döntésekrıl 
     Száma: 3-60 /2008.   
     (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
     Elıadó: Tóth András polgármester 
 
Tóth András  
Írásos elıterjesztést kaptak, a héten volt egy társulási tanácsülés, melyen Puskás László volt 
jelen. Az új információkat kérem, hogy ismertesse.  
 
Puskás László 
A tanács ülésen voltak olyan önkormányzatok, melyek még nem hoztak határozatot arról, 
hogy aláírják a társulási megállapodást, vagy sem. Három ilyen önkormányzat van, az egyik 
Újfehértó, az ülésen az a  határozat született, hogy március 15-ig ad haladékot az 
önkormányzatoknak, hogy hozza meg a határozatát, amennyiben nem dönt akkor kizárják. 
 
Tóth András  
Újfehértó korábban elutasító döntést hozott. A álláspontomat továbbra is fenntartom és az A 
alternatívát javasolom elfogadásra. Az Ügyrendi Bizottsági ülésen, egyik alternatíva sem 
kapott támogatást. A Pénzügyi Bizottságban az A alternatíva nem kapott többségi szavazatot, a 
B alternatíva esetében a bizottság elnöke fogja elmondani a álláspontjukat.  
 
Nagy Sándor 
A határozat-tervezet 2. mondatának elsı szavát kicserélte, a kötelezi szót felcserélné azzal, 
hogy felhatalmazza a polgármestert.  
 
Tóth András 
Ennek vannak kockázatai. Kérdés van-e? Vélemény? 
 
Nagy Sándor 
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A kockázattal kapcsolatban – a másik oldalra irányítanám a figyelmet, a felelısségre.  
 
Tóth András 
Ki az, aki az A alternatívát támogatja? 
 
A képviselı-testület az A alternatívát 3 igen szavazattal,  12 ellenszavazattal, 2 tartózkodással 
nem fogadta el.  
 
Tóth András 
Ki az, aki a B alternatívát a Pénzügyi Bizottság által javasolt módosító indítványával – 
melyben a kötelezı szó helyett felhatalmazza szerepel a 2. mondatban elfogadja? 
  
A képviselı-testület a Pénzügyi Bizottság módosító indítványát 6 igen szavazattal, 7 
ellenszavazattal, 4 tartózkodással nem fogadta el. 
 
Tóth András 
Ki az, aki az eredeti „B” alternatívát elfogadja?  
 
A képviselı-testület  „B” alternatívát 12 igen szavazattal,  2 ellenszavazattal, 3 tartózkodással 
elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 

 ÚJFEHÉRTÓ  VÁROS  KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 
 

42/2008. (II. 28.) számú 
 

h a t á r o z a t a  
a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás  

Társulási Megállapodásával kapcsolatos döntésrıl   
 

 
A KÉPVISEL İ-TESTÜLET 
 

1.) Elfogadja a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási 
Társulás Társulási Megállapodásának módosítását és kiegészítését a határozat 
melléklete szerint. 

2.) Kötelezi a polgármestert az egységes szerkezetbe foglalt módosított és ki- 
egészített Társulási Megállapodás aláírására.  

 
Határidı: folyamatos 
 Felelıs: polgármester 

 
 

Melléklet a 42/2008. (II. 28.)  számú határozat 
 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás  
 Társulási Megállapodásának módosítása és kiegészítése 

  
A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás társulási megállapodása az 
alábbiak szerint módosul és egészül ki: 
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1. 
 

A társulási megállapodás preambuluma  helyébe az alábbi szöveg lép:  
„amely létrejött a jelen Társulási Megállapodás 1. számú mellékleteként csatolt listán felsorolt 
önkormányzatok között a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény („Ötv.”) 41. § (1) 
bekezdésében megadott felhatalmazás, valamint a helyi önkormányzatok társulásairól és 
együttmőködésérıl szóló 1997. évi CXXXV. törvény („Társulási tv.”) 16-18. § alapján az alábbi 
feltételek mellett:” 

2. 
 

A társulási megállapodás “1./ A Társulás neve, székhelye:” pontjának megnevezése kiegészül a 
“mőködési területe” szövegrésszel.  
A társulási megállapodás 1.1. pontja a társulás neve elıtt kiegészül a  “Név:” szövegrésszel.  
  

3. 
A társulási megállapodás “2./ A Társulás ideje:” pontjának megnevezésében az „ideje” szövegrész 
„mőködésének idıtartama” szövegrészre módosul.  
 

4. 
A társulási megállapodás kiegészül az alábbi új „3./ pontban foglaltakkal; ezzel egyidejőleg az „5./ A 
Társulás jogállása” pontjában foglaltak hatályon kívül helyezésre kerülnek.  
 
„3./ A Társulás jogállása: 
A Társulás önálló jogi személyiséggel, az államháztartás mőködési rendjérıl szóló 217/1998. 
(XII.30.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdés a.) pontja és a 15. § (3) bekezdése szerint elıirányzatai 
felett teljes jogkörrel rendelkezı, 14. § (1) bekezdés a.) pontja alapján önállóan gazdálkodó 
költségvetési szerv.” 
 

5. 
A társulási megállapodás „3./ A Társulás feladata, tevékenységi köre, tagsága:” pontja helyébe az 
alábbi 4./ pontban foglaltak lépnek:   
 
„4./ A Társulás célja, feladata, tevékenysége, átruházott önkormányzati feladat és hatáskörök  
4.1. A Társulás feladata a társult önkormányzatok közigazgatási területén összehangolt fejlesztések, 
közös társulási programok kialakítása abból a célból, hogy a társult önkormányzatok közigazgatási 
területén korszerő, EU-konform regionális hulladékgazdálkodási rendszert alakítsanak ki, és a 
térségben elısegítsék a felhagyott, korszerőtlen, vagy illegális hulladéklerakók felszámolását, 
környezetvédelmi projektet dolgozzanak ki, a megvalósításhoz Nemzetközi Pénzügyi Alap 
támogatásának elnyerésére pályázatot készítsenek, és nyújtsanak be a társult önkormányzatok 
közremőködésével. 
 
A Társulás célja továbbá a Társulás mőködési területét átfogó, térségi, regionális 
hulladékgazdálkodási rendszer megvalósítása, mely magában foglalja a szilárd települési hulladék 
győjtését, válogatását, újrahasznosítását, a válogatási maradványanyagok korszerő, az EU 
szabályozásnak megfelelı lerakón való elhelyezését; az ehhez kapcsolódó technikai és technológiai 
rendszerek kialakítását, az eszközök beszerzését, a szükséges beruházások megvalósítását, az illegális 
hulladéklerakók felszámolását, a felhagyott hulladéklerakók rekultivációs munkáit.  
  
4.2. A 4.1. pontban meghatározott célok és feladatok megvalósítása érdekében a Társulás, valamint a 
társulási tagok feladatai:  
  
4.2.1. A Társulás területén létrehozandó térségi hulladékgazdálkodási rendszer felépítéséhez 
szükséges projekt kidolgozása, illetıleg ilyen jellegő projektek begyőjtése, összefogása.  
  
4.2.2. Pályázat benyújtása a program pénzügyi alapjainak megteremtése érdekében, ezzel 
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összefüggésben EU támogatás elnyerése (Európai Unió Kohéziós Alap Pályázat).  
  
4.2.3. A társult önkormányzatok érdekeinek összehangolása, információcsere, kölcsönös tájékoztatás, 
valamint szakmai tanácsadás.  
  
4.3. A Társulás feladatainak ellátása során megvalósítandó Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei 
szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerben az alábbi konkrét létesítmények létrehozását, illetve 
feladatok teljesítését tőzte ki célul: 
  
− nagy kapacitású regionális hulladéklerakó telep létesítése, Nagyecsed és Kisvárda települések 

térségében, valamint a nyíregyházi lerakó bıvítése,  
− regionális hulladékkezelı központok (hulladékválogatók) létesítése a három, fent 

meghatározott regionális hulladéklerakó telepen,  
− hulladék átrakó állomások létesítése Vásárosnamény, Újfehértó, Csenger, Fehérgyarmat, 

Nyírbátor településeken, 
− 14 komposztáló telep és építési törmelék lerakó létesítése Nyíregyháza, Nagyecsed, Kisvárda, 

Tiszavasvári, Ibrány, Szakoly, Vásárosnamény, Újfehértó, Csenger, Fehérgyarmat, Nyírbátor, 
Demecser, Barabás, Tiszaszentmárton településeken, 

− hulladékudvarok és szelektív hulladékgyőjtı szigetek létesítése, 
− a korszerő hulladékgyőjtéshez szükséges eszközök (jármővek) beszerzése, 
− a régió területén található 194 db régi hulladéklerakó telep rekultivációja, a részletes 

felsorolást jelen Társulási Megállapodás 2. számú Melléklete tartalmazza.  
  
A projekt teljes várható bruttó megvalósítási költsége – az Európai Közösségek Bizottságához 
benyújtott pályázat (A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei regionális szilárdhulladék-gazdálkodási 
rendszer – I. szakasz) szerint - 34,075 Milliárd Forint.  
 
4.4. A Társulás fıtevékenysége a 90211-3 Települési hulladékok kezelése, köztisztasági tevékenység 
szakfeladat. 
 
4.5. A Társulás vállalkozási tevékenységet csakis céljának elérése, feladatának teljesítése érdekében, 
alaptevékenységét nem veszélyeztetve folytathat. 
 
4.6. A Társulás tagjait képezı önkormányzatok képviselı-testületei – szükség szerint az 
önkormányzati rendeleteik egyidejő módosítása mellett, a Társulási tv. 11.§ és 20. §. (3) bek-ben 
foglalt felhatalmazással élve – a Társulásra ruházzák az alábbi feladat- és hatásköröket: 

a.) hulladékkezelési közszolgáltatás szervezése és fenntartása; 
b.) a jelen szerzıdésben meghatározott feladatok teljesítésével kapcsolatos közszolgáltatói 
szerzıdés megkötése; 
c.) jelen szerzıdés 8.1.2. pontjában a Társulás legfıbb döntéshozó szervére, társulási tanácsra  
(bıvebben ld. 8.1. pont) átruházott valamennyi feladat és hatáskör.” 
 

6. 
A társulási megállapodás „4./ A Társulás tagsága:” pontja helyébe az alábbi 5./ pontban foglaltak 
lépnek:  
„5./ A Társulás tagsága 
5.1. A Társulás tagjait, azok székhelyeit és azokat a Társulási Tanácsban megilletı szavazatok számát 
a jelen megállapodás 1. számú melléklete tartalmazza.  
 
5.2. A Társulásban a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat mint tag részt vesz, azonban a 
Társulás céljának megvalósításával összefüggésben megszerzendı vagyonából és vagyoni értékő 
jogaiból nem részesedik, és tagsági díj fizetésére sem kötelezett; a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 
Önkormányzat Társulási tagként a Társulásban semmilyen gazdasági érdekeltséggel nem rendelkezik, 
azonban a Társulás céljának megvalósítása érdekében kifejtett tevékenysége alapján a Társulási 
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Tanácsban a jelen megállapodás 1. számú mellékletében megjelölt mértékő szavazati jog illeti meg.   
 
A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat, mint a Társulás tagja kötelezettséget vállal arra, 
hogy a jelen társulási megállapodással megvalósítandó program létrehozásában és mőködtetésében 
közremőködik, ahhoz minden rendelkezésére álló segítséget megad, és az általa biztosítható 
feltételeket a Társulás rendelkezésére bocsátja.  
 
5.3. A Társulás tagjai kötelesek a Társulás hatékony tevékenységének elımozdítása érdekében 
együttmőködni és a közös célok elérését minden rendelkezésre álló eszközzel segíteni; ezen 
együttmőködés keretében a tagok kötelesek 
 
a) a saját önkormányzati hatáskörükbe tartozó, de a Társulás céljait szolgáló döntéseiket, 

jogszabályokat mindenkor kellı idıben, módon és tartalommal meghozni, a szükséges 
hozzájárulásokat megadni; 

b) az önkormányzati rendeletükben a települési szilárdhulladék ártalmatlanítására kijelölt helyszín 
(létesítmény) vonatkozásában a kihirdetést megelızıen a Társulás elızetes jóváhagyását 
beszerezni; 

c) a tag -önkormányzatok területén érvényes hulladék-közszolgáltatói díjat a Támogatási 
Szerzıdéssel és a Társulás határozataival összhangban megállapítani, mely díjnak fedezetet kell 
nyújtania a felmerülı költségekre (jogszabály szerint) és a kötvénykibocsátásból származó 
adósságszolgálatra; 

d) a Társulás mőködésérıl, céljainak megvalósulásáról a lakosságot megfelelı módon tájékoztatni; 
e) a társulási tagdíjat költségvetésükben tervezni és azt, valamint valamennyi elıírt pénzügyi 

kötelezettségeket határidıben teljesíteni. 
 
5.4. Figyelemmel arra, hogy a Társulás mint egyedüli tag tulajdonában lévı Észak-Alföldi 
Környezetgazdálkodási Korlátolt Felelısségő Társaság (Cg. 15-09-071361) a Társulás által 
megvalósítani tervezett Észak-Magyarországi Hulladékgazdálkodási projekt létrehozásához 
szükséges önerı biztosítása céljára 2.000.000.000,- (kettımilliárd) Ft-nak megfelelı CHF alapú 
kötvényt („Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft I. Kötvény”) bocsátott ki zártkörő forgalomba 
hozatallal, mely kötvényeket az ERSTE Bank Hungary Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság (Cg. 
01-10-041054) jegyezte le, a Társulás tagjai kötelezettséget vállalnak arra, hogy  
 
a) a kötvény futamideje alatt társulási tagságukat nem mondják fel; 
b) arra az esetre, ha az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Korlátolt Felelısségő Társaság a 

kötvény-kibocsátásból eredı fizetési kötelezettségét valamely tagönkormányzatnak felróható 
okból nem teljesíti, az adott tagönkormányzat vagyoni hozzájárulásával arányos összeg erejéig – 
a többi  tagönkormányzattal nem egyetemlegesen - fizetési kötelezettséget vállal az ERSTE Bank 
Hungary Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság felé; 

c) a megvalósítani tervezett Észak-Magyarországi Hulladékgazdálkodási projekt keretében felépülı 
hulladék-kezelı létesítmények üzemeltetési jogát legalább a kötvény futamidejére a hatályos 
jogszabályoknak megfelelıen a Társulás a tulajdonában lévı Észak-Alföldi 
Környezetgazdálkodási Korlátolt Felelısségő Társaság részére engedi át.” 

 
7. 

 
A társulási megállapodás 9./ A Társuláshoz való csatlakozás pontjának számozása 6./ pontra változik, 
az abban foglaltak az alábbiakban részletezettek szerint módosulnak, illetve egészülnek ki:  
 
A 6./ pont az alábbi új 6.1. pontban foglaltakkal egészül ki:  
„6.1. Az alapító tagokon kívül a Társulás tagja lehet a térség és a térségbe tartozó településekkel 
területi és gazdasági kapcsolatban álló települési, megyei önkormányzat, amelynek képviselı-
testülete és közgyőlése az Ötv. és Társulási tv-ben megfogalmazottak szerint – képviselı-testületének 
minısített többséggel hozott döntésével hozott határozattal – a társulásba való belépés mellett dönt, és 
a társulási megállapodásban és az alapító okiratban foglaltakat magára nézve kötelezınek fogadja el, 
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valamint vállalja, hogy tevékenyen részt vesz a társulás munkájában, a Társulási Tanács esetileg 
meghozott határozatában megállapított tagdíjat költségvetésében tervezi, és azt befizeti.” 
 
A társulási megállapodás 9.1. pontban foglalt rendelkezésének elsı mondata 6.2. pont alatt az alábbiak 
szerint módosul:  
„6.2. A Társuláshoz történı csatlakozást a Társulási Tanács hagyja jóvá, kizárólag hulladékkezelés és 
környezetvédelmi feladatok ellátása érdekében csatlakozni kívánó azon – megyei avagy 
megyehatáron túli – önkormányzatok képviselı-testületei számára, akikkel a mőszaki kapcsolat már 
meg van, illetve az kialakítható.” 
 
A társulási megállapodás 9.1. pontban foglalt rendelkezésének második és harmadik mondata 6.3. 
pont alatt kerül szabályozásra;  a 9.1. pont második mondata az alábbiak szerint módosul:  
 
„6.3. A Társulásban részt vevı képviselı-testületek mindegyikének minısített többségével hozott 
döntése szükséges a Társuláshoz történı csatlakozáshoz.”   
 
A társulási megállapodás 9.2. pontjának elsı bekezdése hatályon kívül helyezésre kerül, második 
bekezdése az alábbi 6.4. pont alatt kerül szabályozásra: 
„6.4. A csatlakozás teljes elfogadása esetén a Társulás alapító okiratát a tagok körére vonatkozóan 
módosítani kell, és a változást a Magyar Államkincstár Területi Államháztartási Hivatalához be kell 
jelenteni.”  
 

8. 
A társulási megállapodás „6./ A Társulás vagyona, gazdálkodása:”  pontja 7./ pontra változik; 
alpontjainak számozása ennek megfelelıen módosul.  
 
A társulási megállapodás 6.1., 6.2., 6.2.1. pontjai 7.1., 7.2., 7.2.1. számozás alatt az alábbiak szerint 
módosulnak:  
 
„7.1. A Társulás vagyona a program megvalósítása során szerzett vagyonából és a Társulást megilletı 
vagyoni értékő jogokból áll, amelyek a Társulás céljainak megvalósítását szolgálják, és amely vagyon 
a társult önkormányzatok osztatlan közös vagyona.” 
 
7.2. A Társulás bevételei:  
 
7.2.1. A tagsági díj:  
A Társulás tagjait képezı települési önkormányzatok tagsági díjat kötelesek fizetni.  
 
A Társulás valamennyi tagja a lakosság aránya szerinti nagyságú tagsági díjat fizet. A tagsági díj 
mértéke egy gazdasági évben a Társulás tagjait képezı önkormányzatonként a lakosság arányában, a 
jelen szerzıdés 5. számú mellékletét képezı számítási mód szerint kerül megállapításra. A tagsági díj 
a Társulás mőködési költségeinek fedezetére szolgál. A gazdasági év megegyezik a rendes naptári 
évvel.  
 
A költségek ismeretében a Társulási Tanács jogosult a tagsági díjat ettıl eltérı mértékben 
megállapítani a társult önkormányzatok képviselı-testületeinek jóváhagyásával. Amennyiben a 
tagsági díj a Társulás mőködési költségeinek fedezetére nem elegendı, a Társulási Tanács a tagdíjat 
megemelheti a társult önkormányzat képviselı-testületének jóváhagyásával.  
 
Amennyiben a megemelt tagdíj fizetését nem minden tag vállalja, egyes tagok a mőködési költségek 
fedezetére az ıket terhelı tagdíjtól eltérı vagyoni hozzájárulás teljesítését vállalhatják. Ebben az 
esetben a 10.2. pontban meghatározott, a többi tagtól eltérı mértékő befizetést vállaló tagot a Társulás 
tulajdonában álló vagyon vagyoni hozzájárulása arányában illeti meg. A vagyoni hozzájárulás 
mértékét a Társulási Tanács külön határozatban köteles rögzíteni.  
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A Társulásban résztvevı önkormányzati tagok elsı ízben a megalakulást követı 30 (harminc) napon 
belül, majd évente folyamatosan, minden év március 31-ig kötelesek a tagsági díjat banki átutalással 
megfizetni.  
 
A Társulás tevékenységi körének ellátásához szükséges költséget (tagdíj) a tag önkormányzatok az 
évenkénti költségvetésükrıl szóló önkormányzati rendeleteikben biztosítják.” 
 
A 6.2.2. alpont – új sorszámozás szerint 7.2.2. alpont – szövegében a „a 3.1. pontjában 
meghatározott” szövegrész és „a 3.2. pontban meghatározott” szövegrész a „4.1. pontjában 
meghatározott” szövegrészre és „a 4.2.2. pontban meghatározott” szövegrészre változik.   
 
A társulási megállapodás 6.3. pontja és 6.4. pontja  elsı mondata helyébe 7.3. és 7.4. pont alatt az 
alábbi rendelkezések lépnek: 
 
„7.3. A Társulás bevételeit és kiadásait elkülönített számlán köteles nyilvántartani, amelyrıl a 
kimutatást a Társulás tagjainak kérelmére köteles bármikor a tagok rendelkezésére bocsátani. A 
Társulás számláját vezetı pénzintézet és számlaszám: 
  
ERSTE Bank Nyrt: 11600006-00000000-25255180 
 
7.4.  A Társulás költségvetése jogszabályoknak való megfelelıségének ellenırzésérıl a Társulás 5 
tagú Pénzügyi Bizottsága (bıvebben ld. 8.3. pont) útján gondoskodik.”   

 
9. 

A társulási megállapodás „7./ A Társulás szervezete:” pontja 8./ pontra változik; alpontjainak 
számozása ennek megfelelıen módosul.    
 
A 8. pont preambulumaként az alábbi szöveg került beillesztésre:  
„A Társulás szervei: a Társulási Tanács, a manageri szervezet, a Társulás Elnöke, az 
Elnökhelyettesek, a Pénzügyi Bizottság, a Közbeszerzési Bizottság, a Szakmai Tanácsadó Testület.” 
 
A társulási megállapodás „7.1. Társulási tanács:” pontja helyébe az alábbi 8.1. pont kerül: 
 
„8.1. A Társulási Tanács: ” 
„A Társulási Tanács a Társulás legfıbb szerve, mely a Társulás tagjait képezı önkormányzatok által 
delegált képviselıkbıl áll. Valamennyi Társult önkormányzat egy tagot delegál: a társult 
önkormányzat mindenkori polgármesterét vagy a társult önkormányzat képviselı testületének 
(közgyőlésének) tagját. 
 
Társulási Tanács dönt a jelen megállapodásban meghatározott és a Társulás tagjai által átruházott, 
valamint a vonatkozó jogszabályok által meghatározott feladat- és hatáskörben.” 
 
A társulási megállapodás „7.1.2. A Társulási Tanács kizárólagos hatáskörébe tartozik:”  pont illetve  
b), c), h) pontjai helyébe a 8.1.2., illetve  b), c), h) pont alatt  az alábbi rendelkezések lépnek, illetve 
kiegészülnek az i) és j) pontokkal. 
 
8.1.2. A Társulási Tanács kizárólagos hatáskörébe tartozik:  
„b) a Pénzügyi Bizottság tagjainak, a Társulási Tanács Elnökének, elnökhelyetteseinek, a 

Közbeszerzési Bizottság és a Szakmai Tanácsadó Testület tagjainak megválasztása, 
visszahívása, valamint díjazásuk megállapítása,  

c) jelen szerzıdés 7.2.1. pontjában meghatározott vagyoni hozzájárulás (tagsági díj) eltérı 
mértékének megállapítása azzal, hogy amennyiben a határozat jelen Társulási Megállapodás 
módosítását teszi szükségessé, a határozat a Társulásban részt vevı képviselı-testületek 
mindegyikének minısített többségével hozott döntésével lép hatályba,  
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h) a Társulás és tulajdonában lévı társaságok költségvetésének, üzleti tervének, év végi 
beszámolójának és éves mérlegének elfogadása,  

i) egységes díjpolitika meghatározása. 
j) a Társulás tulajdonában lévı társaságok alapítása, megszüntetése, vezetı tisztségviselık 

megválasztása, visszahívása.” 
 
A társulási megállapodás  7.1.2. utolsó bekezdése hatályát veszti. 
 
A társulási megállapodás 7.1.3.-7.1.9. pontjai helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:  
 

„8.1.3. A Társulási Tanács döntését ülésen, határozattal hozza. 

 
8.1.4. A Társulási Tanács ülését az ülés napját legalább 15 nappal megelızıen az Elnök- távollétében 
az Elnökhelyettes(ek) vagy a Társulási Tanács által felhatalmazott képviselı – hívja össze írásban. A 
Tanács Elnöke bármely tag kérelmére az ülést – a napirend megjelölésével – köteles összehívni. 

Az ülést össze kell hívni: 

a)  szükség szerint, de évente legalább két alkalommal, mely alkalmak közül az elsınek minden év 
április 1. napját meg kell elızni; 

b)  minden esetben, ha a jelen megállapodás 8.1.2 pontjában meghatározott kérdésben döntést kell 
hozni; 

c)  a Társulás bármely tagjának – napirendi ponto(ka)t és elıterjesztés(eke)t tartalmazó - 
indítványára; 

d)  a közigazgatási hivatal kezdeményezésére. 

 
A Társulási Tanács ülésének napirendjét az Elnök határozza meg, azonban köteles a napirendjére 
venni azt az indítványt, amit bármely tag írásban napirendként javasol. A Társulási Tanács ülésén 
abban az esetben tárgyalható a meghívóban nem szereplı napirendi pont, ha a Társulási Tanács 
ülésén valamennyi társulási tag képviselve van, és a társulási tagok egyike sem tiltakozott a napirendi 
pontként javasolt megtárgyalása és az abban történı határozathozatal ellen.  

  
8.1.5. A Társulási Tanács akkor határozatképes, ha ülésén legalább a szavazatok több mint a felével 
rendelkezı képviselı – illetıleg teljes bizonyító erejő, az adott Társulási Tanács-ülésre szóló 
meghatalmazással igazolt helyettese – jelen van.  
  
8.1.6. A Társulási Tanács a határozatait általában egyszerő szótöbbséggel hozza. A Társulási Tanács a 
jelenlévı képviselık által leadott szavazatok kétharmados szótöbbségével határoz a jelen szerzıdés 
8.1.2. b), d), e), f), g), h), i), j) pontjának kérdésében.   
  
A Társulási Tanácsnak a mőködése során az Ötv. 15. § (2) bekezdésében meghatározott minısített 
többségre vonatkozó szabályok szerint kell eljárni. E tekintetben az Ötv. 12. § (4) bekezdése szerinti 
zárt ülési szabályok is alkalmazandók. 
 
8.1.7. A Szakmai Tanácsadó Testület (8.4. pont) tagjai a Társulási Tanács ülésén tanácskozási joggal 
vesznek részt. Indítványtételi joguk van, és bármely napirendhez hozzászólhatnak, illetıleg hozzá kell 
szólniuk, ha bármely képviselı azt kéri. 
  
A társulási megállapodás 7.1.10. pontja 8.1.8. pontra, 7.1.11. pontja 8.1.9. pontra módosul.   
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10. 
A társulási megállapodás   „7.2. Az Elnök, a Társulás képviselete” pontja „8.2. A Társulás 
képviselete: az Elnök” pontra változik.  
 
A társulási megállapodás 7.2.1. pontja helyébe 8.2.1. pont alatt az alábbi rendelkezések lépnek:  
 
„8.2.1. A Társulási Tanács Elnökét a Társulási Tanács választja meg a 8.1.2. b) pontban foglaltaknak 
megfelelıen.  
 
Az Elnök megbízatása az önkormányzatnál betöltött tisztségének, megbízatásának megszőnéséig tart.  
  
A Társulást az Elnök képviseli harmadik személyekkel szemben, valamint bíróságok és más 
hatóságok elıtt.” 
 
A társulási megállapodás kiegészül az alábbi új 8.2.2. ponttal:  
 
„8.2.2. A Társulási Tanács tagjai sorából három elnökhelyettest választ (a továbbiakban mint 
„Elnökhelyettes”). Az Elnökhelyettesek segítik az Elnök munkáját, és az Elnök döntése alapján teljes 
jogkörrel helyettesítik az Elnököt. Megbízatásuk idıtartamára a 8.2.1. pontban megfogalmazott, az 
Elnökre vonatkozó rendelkezések az irányadóak.” 

A társulási megállapodás 7.2.4. pontjának második mondatában a „teljes elszámolást készíteni” 
szövegrész helyébe a „vele teljes elszámolást készíteni” szövegrész kerül.  

A társulási megállapodás 7.2.5. pontjának második és harmadik bekezdése önálló 8.2.6. számozást 
kap; második bekezdésben beillesztésre kerül a „(–Cg.15-14-000124)” szövegrész,   harmadik 
bekezdése az alábbiak szerint módosul:   

 
„Az Elnök továbbá ellátja mindazokat a feladatokat, melyeket a Társulási Tanács elıír számára.” 
 
A társulási megállapodás 7.2.6. pontja helyébe a következı 8.2.7. pont lép és kiegészül az alábbi 
8.2.8. ponttal: 
 
„8.2.7. Az Elnök köteles – a jelen megállapodás 8.1.2. a.) pont rendelkezéseivel összhangban – a 
Társulás tagjait évenként írásban tájékoztatni az 50 millió Forintot elérı, de a 250 millió Forintot meg 
nem haladó jogügyletek megkötésérıl.  
 
8.2.8. Az Elnök a hasonló tisztséget betöltı személyektıl általában elvárható gondossággal köteles 
eljárni. Kötelezettségének megszegésével a Társulásnak okozott kárért az államháztartásról szóló 
1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) vonatkozó rendelkezési szerint tartozik 
felelısséggel.” 
 
A társulási megállapodás 7.2.7. illetve 7.2.8 és 7.2.9 pontjának sorszáma 8.2.9., illetve 8.2.10.-re és 
8.2.11.-re módosul, változatlan tartalommal.  
 
A társulási megállapodás 7.2.10. pontjában (amelynek sorszáma: 8.2.12-re módosul) szereplı „6.2.2.” 
szövegrész helyébe a „7.2.2.” szövegrész lép, továbbá a 7.2.11. pont hatályát veszti.  

 
11. 

  A társulási megállapodás „7.3. Pénzügyi Bizottság:” pontja helyébe 8.3. alatt az alábbi 
rendelkezések lépnek:  
 
„8.3. Pénzügyi Bizottság:   
8.3.1. A Társulási Tanács az Elnök elıterjesztése alapján háromévente 5 tagú Pénzügyi Bizottságot 
választ. A Pénzügyi Bizottság tagja nem lehet az Elnök, valamint az Elnök-helyettesek.  
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A Pénzügyi Bizottság tagjainak visszahívása és az új tagok választása esetén az új tagok megbízatása 
a Pénzügyi Bizottság eredeti megbízatásának az idıpontjáig szól.  
8.3.2. A Pénzügyi Bizottság gondoskodik a Társulás költségvetésének ellenırzésérıl és arról, hogy az 
a jogszabályoknak megfeleljen; e feladatkör ellátása érdekében a Pénzügyi Bizottság  
a) folyamatosan ellenırzi a Társulás gazdálkodását; 
b) jogosult a Társulás könyveibe betekinteni, a Társulás pénztárát, áruállományát, szerzıdéseit és 

bankszámláját megvizsgálhatja; 
c) jogosult a Társulás költségvetését, év végi beszámolóját, mérlegét és vagyonkimutatását, továbbá 

a Társulási Tanács elé terjesztett minden más jelentést az adatok valódisága és a jogszabályi 
elıírásoknak megfelelısége szempontjából megvizsgálni és errıl a Társulási Tanácsnak jelentést 
tenni; 

d) köteles a Társulási Tanács haladéktalan összehívását kezdeményezni, ha jogszabályba, Társulási 
Megállapodásba ütközı, vagy a Társulás érdekeit sértı intézkedést vagy mulasztást tapasztal. 

 
8.3.3. A Pénzügyi Bizottság véleményezi a Társulás gazdálkodásáról készült beszámolót, amelyet 
valamennyi képviselı-testületnek évente egyszer köteles megküldeni. A társult önkormányzatok 10 
%-ának indítványára a Pénzügyi Bizottság köteles az indítványban meghatározott ellenırzést 
lefolytatni.  

12. 
A társulási megállapodás „7.4. Szakmai Tanácsadó Testület:” pontjának számozása 8.4. pontra 
módosul és elsı bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:  
 
„A Társulás jelen szerzıdés 4. pontjában meghatározott feladatainak teljesítése érdekében 12 tagból 
álló Szakmai Tanácsadó Testületet hoz létre, melynek tagjait az Elnök elıterjesztése alapján a 
Társulási Tanács választja meg három évre, a jelen szerzıdés 8.1.6. pontjában írtaknak megfelelıen.” 
 
A társulási megállapodás 7.4. pontja az alábbi új bekezdéssel egészül ki:  
 
„A Szakmai Tanácsadó Testület tagjainak lemondása, visszahívása, vagy az új tagok választása 
esetén az új tagok megbízatása a Szakmai Tanácsadó Testület eredeti megbízatásának idıtartamáig 
szól. A Szakmai Tanácsadó Testület tagja nem lehet az Elnök, valamint az Elnökhelyettesek.” 
 
A társulási megállapodás 7.4. pontjának második bekezdésében a „3. pontban” szövegrész a „4. 
pontban” szövegrészre módosul, továbbá a harmadik bekezdésében megjelenı rendelkezés a „ 
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Települési Szilárdhulladék-gazdálkodási” szövegrésszel kiegészítve 
kezdıdik.   
 
A 7.4. pont utolsó bekezdésében „a testület támogató szakvéleményét beszerezni” szövegrész helyébe  
„ a Testület szakvéleményét beszerezni” szövegrész lép. 
 

13. 
A társulási megállapodás „7.5/ Manageri Szervezet:” pontja 8.5. pontra változik, melynek második 
bekezdésében a „7.2.5.” szövegrész helyébe a „8.2.6.” szövegrész kerül.  
 

14. 
A társulási megállapodás „7.6/ Felügyeleti Szerv:” pontja „8.6. Költségvetési Felügyeleti Szerv:” 
pontra változik.  
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A társulási megállapodás 7.6. pontjának elsı bekezdésében a „felügyeleti szerveként” szövegrész 
helyébe a „költségvetési felügyeleti szerveként” szövegrész lép.  

A társulási megállapodás 7.6. pontjának utolsó bekezdésében az „államháztartásról szóló 1992. évi 
XXXVIII. törvény” szövegrész helyébe az „Áht.” szövegrész lép.  

 
15. 

A társulási megállapodás kiegészül az alábbi új „8.7. Közbeszerzési Bizottság” pontban foglalt 
rendelkezésekkel:  
 
„8.7. Közbeszerzési Bizottság 
A Társulás a jelen szerzıdés 3. pontjában meghatározott céljai megvalósítása során lefolytatásra 
kerülı közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatos kérdésekben véleményezési és konzultációs feladatok 
ellátására 5 fıbıl álló Közbeszerzési Bizottságot hoz létre. 
Az Elnök a közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatos érdemi döntések meghozatala elıtt köteles a 
Közbeszerzési Bizottság véleményét kérni. 
A Közbeszerzési Bizottság tagjait az Elnök elıterjesztése alapján a Társulási Tanács választja meg 
három évre, a jelen szerzıdés 8.1.6. pontjában írtaknak megfelelıen. A Közbeszerzési Bizottság 
tagjainak lemondása, visszahívása, vagy az új tagok választása esetén az új tagok megbízatása a 
Közbeszerzési Bizottság eredeti megbízatásának idıtartamáig szól. A Közbeszerzési Bizottság tagja 
nem lehet az Elnök, valamint az Elnökhelyettesek. 
A Közbeszerzési Bizottság mőködésére vonatkozó további rendelkezéseket a Társulás Közbeszerzési 
Szabályzata tartalmazza.” 
 

16. 
A társulási megállapodás „8./ A társulásra átruházott önkormányzati döntési jogkör” pontjában foglalt 
rendelkezések hatályukat vesztik.  
 

17. 
A társulási megállapodás „10./ A társulás, tagsági viszony megszőnése:” pontja helyébe az alábbi 9./ 
pontban foglalt rendelkezések lépnek:   
 
9./ A társulás, tagsági viszony megszőnése: 
9.1 A Társulás megszőnik: 
a) valamennyi tag elhatározásával, 
b) ha a tagok száma kettı fıre csökken, 
c) bíróság jogerıs döntése alapján, 
d) ha a Társulás jelen szerzıdésben meghatározott feladatát teljesítette 
 
9.2. A Társulás megszőnése esetén a Társulás tulajdonában álló vagyon a Társulás tagjait vagyoni 
hozzájárulásuk arányában illeti meg.  
 
9.3. A Társulás megszőnése esetén a Társulás kötelezettségeiért vagyoni hozzájárulásuk arányában a 
tagok tartoznak felelısséggel, a 7.2.1. pontban foglaltak figyelembevételével. 
  
9.4. Tekintettel arra, hogy a Társulás határozott cél megvalósítására jött létre, a tagok a beruházás 
megvalósítása érdekében önként vállalják, hogy a törvényben biztosított felmondási jogukkal csak 
tényleges és alapos indokok alapján, a Társulási Tanáccsal, a törvényességi ellenırzést ellátó szervvel 
és a Kohéziós Alap közremőködı szervezettel történt egyeztetést követıen élnek. 
 
Amennyiben a Társulás valamely tagja társulási tagságát – a jelen megállapodás 5.4. a) pontjában 
írtak ellenére – az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Korlátolt Felelısségő Társaság által 
kibocsátott Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft I. Kötvény 25 éves futamideje alatt felmondja, 
akkor a tag Társulásból történı kilépése hatályba lépésének feltétele, hogy a kilépı tag tagsági 
jogviszonya megszőnésének napján a Társulás fennálló tartozásából a tagra a Társulás javára 
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teljesített vagyoni hozzájárulásával arányos mértékben jutó résszel a Bank felé elszámol. 
 
A Társulási megállapodást a tagok részérıl felmondani – a jelen megállapodás 5.4. a) pontjában 
írtakra is figyelemmel – a Társulási tv-ben foglaltak betartásával, a naptári év utolsó napjával – 
december 31-i hatállyal – lehet. A Ttv. 4. § (2) bekezdése alapján a felmondásról szóló minısített 
többséggel hozott döntést a képviselı-testület legalább három hónappal korábban köteles meghozni és 
a Társulás tagjaival közölni. Felmondó tag a felmondásról szóló döntése meghozatalakor köteles 
figyelembe venni a támogatási szerzıdésben foglaltakat. 
 
A társulási jogviszony év közbeni felmondásához a Társulásban részt vevı képviselı-testületek 
mindegyikének minısített többséggel hozott határozata szükséges. Tagok a beruházás megvalósítása 
érdekében önként vállalják, hogy év közbeni felmondási jogukkal csak kivételesen, tényleges és 
alapos indok alapján, a Társulási Tanáccsal, a törvényességi ellenırzést ellátó szervvel és a Kohéziós 
Alap közremőködı szervezettel történt egyeztetést követıen élnek. A felmondást elhatározó döntés 
meghozatalára, és a tagokkal való közlésére a fenti szabályok az irányadók. 
 
A tagok átvállalják a beruházásból esetlegesen késıbb kiváló település(ek) saját forrás részének 
finanszírozását. Tagok tudomásul veszik, hogy a Társulásból kiváló tag által befizetendı önrész teljes 
összege a Társulás velük szembeni jogszerő követelése, melyet a Társulás minden esetben 
érvényesíteni fog. 
A felmondó tag köteles a tárgyévi vagyoni hozzájárulásának teljesítésére, valamint felmondásával a 
Társulásnak okozott kár teljes körő megtérítésére. Ezen kártérítési felelısséget tagok szorosan 
értelmezik, ezért valamennyi, a felmondással összefüggı kárra vonatkoztatják. 
Tag általi felmondás esetén a Társulás köteles a taggal elszámolni a vagyoni hozzájárulás arányának 
megfelelıen, figyelembe véve a kártérítési kötelezettséget és a Társulást terhelı kötelezettségeket is.  
Felmondó tag tudomásul veszi, hogy a projekt megvalósítása érdekében általa fizetett elıkészítési 
költséget, valamint az önrészt nem követelheti vissza a Társulástól. 
 
9.5. A Társulásból kilépı tagok kilépésük esetén a program keretében megvalósuló hozzájárulásukra 
nem tarthatnak igényt, az azon kívüli hozzájárulásuk ellenértékére csak olyan mértékben és formában 
tartanak igényt, hogy az a Társulás további mőködését ne veszélyeztesse.  
9.6. Felmondás esetén a tag köteles tárgyévi vagyoni hozzájárulásának teljesítésére és köteles a 
felmondásával a Társulásnak okozott kár teljes körő megtérítésére.  
9.7. A Társulás tagjainak több mint fele minısített többségével hozott határozattal a naptári év utolsó 
napjával - december 31-i hatállyal - kizárhatja azt a tagot, amely a jelen megállapodásban foglalt 
kötelezettségének ismételt felhívásra, határidıben nem tesz eleget.  
 
A kizárást megelızıen az Elnök két alkalommal köteles a teljesítési határidı megállapításával 
felhívni az érintett képviselı-testületet az elmulasztott kötelezettség teljesítésére. A tagsági díj 
késedelmes megfizetése esetén a mulasztó tag az elmaradt tagdíjon felül a késedelem idıszakára a 
mindenkori jegybanki alapkamattal megegyezı mértékő kamat megfizetésére köteles, kivéve, ha a 
tagdíjfizetési késedelem vis maior körülmény miatt következett be.  
 
A tag felmondására vonatkozó szabályokat a tag kizárása esetén is értelemszerően alkalmazni kell.  
A Társulási Szerzıdés tag által történt felmondása esetén a Társulás a taggal köteles elszámolni, a 
vagyoni hozzájárulás arányának megfelelıen, valamint a Társulást terhelı kötelezettségek figyelembe 
vételével a tulajdoni hányadát pénzben kell megváltani. 
 

18. 
A társulási megállapodás „11./ Egyéb rendelkezések:” pontja 10./ pontra változik.   
 

19. 
A társulási megállapodásnak jelen módosítással és kiegészítéssel nem érintett rendelkezései 
hatályukban fennmaradnak.  
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Elek László visszaérkezett üléstermet, így a képviselı-testület létszáma 18 fıre változott.  
 
10. napirendi pont megtárgyalása 
10./ Elıterjesztés Zajti Ferenc Helytörténeti Győjtemény, Mővelıdési Központ és Könyvtár   
        intézmény  mőködtetését érintı döntésekrıl 
       Száma: 3-65 /2008.   
       (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
       Elıadó: Tóth András polgármester 
 
Tóth András 
Elöljáróban egy értelmezési problémát szeretnék tisztázni. Egyik ajánlattevı kezdeményezte, 
hogy az általa beadott pályázatot diszkréten kezeljük. Ez a bizottsági idıszakban meg is történt 
zárt ülés keretében tárgyalták. Ezt most is fenntartja-e?  
 
Stock Gyula  
Nem kérek zárt ülést.  
 
Tóth András 
Az elıterjesztést megkapta mindenki. Az  „A” alternatívát 4 módozatban terjeszteném elı, 
javasolom a testületnek, hogy A/1, Gönczki Szilviáék, A/2- Stock Gyuláék, A/3-Áncsán Bt, és 
A/4- Dankó és Társa Bt., legyen abban az esetben a szavazás sorrendje. Annyi a pontosítás, 
hogy a Gönczi Szilviáék ajánlata az egész intézményre vonatkozik. A Társadalmi Kapcsolatok 
Bizottsága az A nem támogatták, a B. támogatták. Az Ügyrendi Bizottság nem támogatta 
egyik alternatívát sem. Kérdések, vélemények vannak-e? 
 
Molnárné Mészáros Ágnes 
Miért kellett ilyen komolytalanul elbírálni a pályázatokat? A múlt testületi ülésen örömmel 
vettük azt, hogy adjuk ki vállalkozásba, ezt nagy többséggel elfogadtuk. Mivel négy-vagy 5 
pályázat érkezett én is jelen voltam a bizottsági ülésen, nem volt kielégítı ami ott volt. Nem 
tetszett amit az elnök mondott. Nem arról volt szó, hogy A, vagy B, alternatíváról beszéltek, 
hanem csak két pályázót dicsértek, és ennek ellenére egyiket sem fogadta el a bizottság. 
 
Tóth András 
A megjegyzésem annyi, hogy nem hiba az, hogy igyekszünk a másikat meggyızni. Azt hogy 
morálisan ki hogyan értékeli, az. az ı dolga. Az álláspontomat kialakítottam, hogy ebben a 
sorrendben kívánok szavaztatni.  
 
Puhola Józsefné 
Az egyik pályázatban szerepel, hogy számítanak a városban mőködı civil segítségre. A 
Közmővelıdési tanácsot hozzák létre, bárki legyen is a pályázót.  
 
Tóth András 
A civilek kezdeményezhetik ezt. Késztethetjük ezt, de csak tudomásul vehetjük, hogy létrejön. 
 
Gyermánné Szabó Katalin 
Jegyzı Úrtól kérdezem, hogy törvénytelen volt-e az, hogy mindenki bent volt? Korábban is 
volt, hogy több pályázó jelen volt.  
 
Dr. Mátyás B. Szabolcs jegyzı 
 A bizottsági ülés szabályszerő volt. Az érintett pályázó kérte, hogy az anyagának a diszkrét 
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kezelése biztosított legyen. De ennek ellenére a zárt ülésen is úgy járt el a bizottság, hogy az 
anyagából nem idézett, illetve nagyon vigyázott a diszkréció megtartására. A zár ülésen, az aki 
érintett volt szabályosan volt jelen. Az már nem szabályszerő, hogy az ami a zár ülésen 
elhangzott, azt nyilvános ülésen idézzék.  
 
Tóth András 
A zárt ülésen hozott határozatokat ki lehet hirdetni, de az, hogy mi hangzott el azt nem lehet  
 
közzétenni. Az egyenlı elbánást biztosítottam, ez garantált volt. Az, hogy nem voltak 
egymásra befolyással a pályázók az garantált volt. Innentıl kezdve ha vita van, célszerő 
megnézni azt, hogy mi az amit leírt.  A pályázat értékelése során mérni lehet, hogy mennyire 
tartja alkalmasnak a pályázatát.   
 
Nagy József 
A testület többsége a múltkori testületi ülésen megszavazta, hogy pályázatot írunk ki. Ezzel 
szemben most kiderül hogy nem. Mióta húzódik ez a mővelıdési ház ügy?! Még most sem 
döntünk? Döntsünk már! Ha már döntöttünk, akkor abba az irányban tartsunk már, amirıl 
korábban döntöttünk! 
 
Nagy Sándor 
Az elıterjesztı által kiküldött anyag zárt ülésre szólt, az anyaghoz kiküldött levélben ez állt. A 
zárt ülés megtartásának szabályai sérülhettek, annak alapján, amit Mészárosné képviselı 
asszony elmondott.  
 
Tóth András 
A Stock Gyula kérésének megfelelıen biztosítva volt a diszkréció. Joga van a képviselıknek is 
részt venni a bizottsági zár üléseken. Ha nincs egyéb észrevétel, a napirendi pont vitáját 
lezárom. Az a javaslatom, hogy elıször az  „A” alternatíváról szavazunk abban a sorrendben, 
ahogyan a napirendi pont elején ismertettem.  Amennyiben valamelyik többségi szavazatot 
kap, akkor onnan tovább a többi oka fogyottá válik, ha egyik sem kap akkor a B alternatíváról 
szavazunk. Van-e ellenvetés ebben.  
 
Nincs.  
 
Ki az, aki Pappné Gönczi Szilvia által képviselt ajánlattal egyetért?  
 
A képviselı-testület 2 igen szavazattal,  9 ellenszavazattal, 7 tartózkodással nem fogadta el a 
képviselı-testület.  
 
Tóth András 
Ki az, aki Stock Gyula és Balogh Miklós ajánlattal elfogadja?  
 
A képviselı-testület 8 igen szavazattal, 7 ellenszavazattal, 3 tartózkodással nem fogadta el a 
képviselı-testület.   
 
Tóth András 
Ki az, aki az Áncsán Bt. ajánlattal elfogadja?  
 
A képviselı-testület 1 igen szavazattal, 10 ellenszavazattal, 7 tartózkodással nem fogadta el a 
képviselı-testület.   
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Tóth András 
Ki az, aki a Dankó és Társa ajánlattal elfogadja?  
 
A képviselı-testület 0 igen szavazattal, 12 ellenszavazattal, 6 tartózkodással nem fogadta el a 
képviselı-testület.   
 
Nagy Sándor  
Ügyrendi javaslatom, hogy 3 perc tárgyalási szünetet kérek.  
 
Tóth András 
3 perc tárgyalási szünetet rendelek el.  
 
Tóth András polgármester a nyilvános ülést újra megnyitja.  
 
Buczkó Ágnes bejelenti érintettségét.  
 
Tóth András 
A B alternatívával kapcsolatosan van-e valakinek kérdése?  
 
Buczkó Ágnes 
Jegyzı úrtól kérdezem, hogy olyan intézménynek, melynek alapfeladata a múzeumi 
tevékenység, lehet-e vezetıje akinek fıiskolai végzettsége van?  
 
Dr. Mátyás B. Szabolcs jegyzı 
Úgy pontosítanám, hogy helytörténeti győjteményrıl beszélünk, ebben az esetben a pályázati 
kiírás jogszerő,- tehát felsıfokú végzettség, ami egyetem, vagy fıiskolát jelent.  
 
Buczkó Ágnes 
Ehhez kapcsolódva az 1997. évi 140 Tv. szabályozza, hogy mi a múzeum és mi a helytörténeti 
győjtemény. Ha ilyen alapon nézem, akkor nem lehet, csak egyetemi végzettség.  
 
Dr. Mátyás B. Szabolcs  
A mőködési engedélyét, amit láttam, ennek alapján indulok ki. A múzeum a klasszikus 
értelemben nem az Újfehértói Helytörténeti Győjtemény, hanem pld. Jósa András Múzeum.  
 
Buczkó Ágnes 
A törvény nem ezt mondja, a jegyzı úr bevállalja azt, hogy a Közigazgatási Hivatal 
felülvizsgálja?  
 
Dr. Mátyás B. Szabolcs 
Ez a magyar jogszabálynak megfelel. Továbbra is fenntartom az álláspontomat.  
 
Buczkó Ágnes 
Fenntartom azt, hogy ez nem felel meg az említett törvénynek.  Javaslatom, hogy ezt, 
egyetemi végzettséggel írjuk ki.  
 
Dr. Mátyás B. Szabolcs  
Felhívom a képviselık figyelmét a félreértés elkerülése érdekében, mert a jogszabálynál a 
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múzeumi intézménynél írja elı  az egyetemi végzettséget. A helytörténeti győjtemény 
muzeális tevékenység. Ezt a kiírást akkor lehetne megtenni, ha a mőködési engedély 
módosítása során kezdeményeznénk a minisztériumban, hogy itt egy múzeumot szeretnénk 
mőködtetni. A múzeumnak komolyabb feltételei vannak.  
 
Nagy Sándor 
Ügyendiben kérek szót. Az lenne most a bölcs döntés, ha mos megállnánk és a következı  
 
testületi ülésre visszahoznánk. Javasolom, hogy vegyük le a testületi ülés napirendjérıl?  
 
Tóth András 
Ki az, aki elfogadja, hogy vegyük le? 
 
A képviselı-testület a 6 igen szavazattal, 10 ellenszavazattal, 2 tartózkodással nem fogadta el 
az ügyrendi javaslatot.  
 
Gyermánné Szabó Katalin 
A mellékletnek megfelelıen kerüljön kiírásra, a törvénynek megfelelıen. 
 
Nagy Sándor 
A módosító javaslatom hogy szakirányú fıiskolai végzettség legyen a kiírásban.  
 
Tóth András 
Szószerinti a pályázati kiírás a törvényben elıírtnak megfelelıen.  
 
Nagy Sándor 
Visszavonom a módosító javaslatomat. 
 
Tóth András 
A napirendi pont vitáját lezárom. Egy módosító indítvány van még, melyet Buczkó Ágnes 
javasolt. Ki az, aki elfogadja azt, hogy egyetemi végzettséggel írjuk ki a pályázatot?  
 
A képviselı-testület a módosító indítványt 2 igen szavazattal, 11 ellenszavazattal, 5 
tartózkodással nem fogadta el. 
 
Tóth András 
Ki az, aki az eredeti „B” alternatívát elfogadja? 
  
A képviselı-testület a  „B” alternatívát 17 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás 
nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

 
ÚJFEHÉRTÓ  VÁROS  KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 

 
43/2008. (II. 28.) számú 

 
h a t á r o z a t a  

 
Zajti Ferenc Helytörténeti Győjtemény, Mővelıdési Központ és Könyvtár intézmény 

Mőködtetését érintı döntésrıl 
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A KÉPVISEL İ-TESTÜLET 
 
1., a Zajti Ferenc Helytörténeti Győjtemény, Mővelıdési Központ és Könyvtár intézmény 
közmővelıdési megállapodás keretében történı mőködtetésére benyújtott ajánlatok közül 
egyiket sem  támogatja. 
 
2. a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. törvény 9. § (4) bekezdése, a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 23. §-a, és a végrehajtásáról 
szóló 150/1992. (XI.20.) Korm. rendelet 6-7. §-a alapján a Zajti Ferenc Helytörténeti 
Győjtemény, Mővelıdési Központ és Könyvtár intézményvezetıi álláshelyének betöltésére 
pályázatot ír ki a melléklet szerint. 
 
3. utasítja a jegyzıt, hogy a pályázati felhívást a Kulturális Közlönyben tegye közzé. 
 
4., felkéri a polgármestert az  ajánlattevık döntésrıl történı értesítésére. 
 

Határid ı: folyamatos 
      Felelıs:     Polgármester 
 
 

Melléklet a 43/2008. (II. 28.) sz. határozathoz 
  

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISEL İ-TESTÜLETE 
 

a Zajti Ferenc Helytörténeti  Győjtemény, Mővelıdési Központ és 
Könyvtár intézményvezetıi állásának betöltésére pályázatot hirdet  

 
Az intézményvezetıi megbízás feltétele: 
 
1. - szakirányú egyetemi végzettség, vagy  

- nem szakirányú egyetemi végzettség és felsıfokú szakirányú munkaköri szakvizsga, 
- fıiskolai könyvtárosi, közmővelıdési képzettség, 

2. - kiemelkedı szakmai vagy tudományos tevékenység, 
3. - legalább ötéves szakmai gyakorlat 
 
A megbízás a pályázat elnyerését követı 5 év határozott idıre szól, 2008. július 01-tıl - 
2013. június 30-ig 
Bérezés és vezetıi pótlék a KJT. szerint. 
 
A pályázatnak tartalmaznia kell: 
- szakképzettséget igazoló oklevél hiteles másolatát 
- az intézmény vezetésére vonatkozó szakmai programot. 
- a gazdaságos és hatékony mőködtetésre, menedzselésre vonatkozó konkrét vezetıi 
elképzeléseket,  
 
Csatolni kell továbbá:  
- szakmai önéletrajzot,  
- 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, valamint  
- nyilatkozatot arról, hogy a pályázatot elbíráló bizottsági és testületi üléseken a pályázó  
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   hozzájárul-e a nyílt ülésen történı tárgyaláshoz 
 
A pályázat benyújtásának határideje: 
 
A Kulturális Közlönyben való megjelenéstıl számított 30 nap. 
 
Pályázati cím és információ:  
- a pályázat benyújtásának helye Újfehértó Város Polgármesteri Hivatal Jegyzıi Titkársága 
(4244Újfehértó, Szent I. u. 10.), Tel:42/290-002 Fax: 290-003) 
- a pályázatot zárt borítékban "Pályázat a Zajti Ferenc Helytörténeti  Győjtemény, 
Mővelıdési Központ, és Könyvtár magasabb vezetıi beosztásának ellátására"  megjelöléssel  
papíralapú, illetve digitális formában ( .doc, .pdf formátumban, CD lemezen) kell benyújtani. 
- a pályázattal kapcsolatos tájékoztatást és az intézményt bemutató alapdokumentumok, 
megtekinthetık Újfehértó Város Polgármesteri Hivatal Jegyzıi Titkárságán (4244 Újfehértó, 
Szent I. u. 10.).  
A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási határidıt követıen 30 napon belül.  
 
11. napirendi pont megtárgyalása 
11./ Elıterjesztés önkormányzati tulajdonú ingatlan tulajdonának megszerzésére tett ajánlatról 
       Száma: 3-67 /2008. (Nagy Antal)  
       (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
       Elıadó: Tóth András polgármester 
 
Tóth András 
Szóbeli kiegészítésem nincs. A Pénzügyi Bizottság tárgyalta, két határozat-tervezetrıl van szó, 
az elsınél át kell minısíteni a forgalomképes vagyonba, a másik az elidegenítésre vonatkozik. 
Kérdés, észrevétel, vélemény van-e?  
 
Suhaj István 
Ez az ingatlan is mehetne árverésre.  
 
Tóth András 
Ez egy telekrész, telekalakítást kellene elvégezni, korábban oda tornacsarnokot tervezünk de 
ez már oka fogyottá válik.   
 
Gyermánné Szabó Katalin 
Ez a terület, korábbi terveink szerint játszótér lett volna. Nem javasolom, hogy adjuk el.  
 
Tóth András 
Ha nincs egyéb észrevétel, a napirendi pont vitáját lezárom. Ki az, aki elfogadj azt a határozat-
terveztet, mely a forgalomképes vagyontárggyá történı átminısítésrıl szól?  
  
A képviselı-testület a határozat-tervezetet 9 igen szavazattal, 7 ellen szavazattal, 1 
tartózkodással , (1 nem szavazóval) nem fogadta el.  
 
Tóth András 
Ennek tükrében a következı határozat-tervezet oka fogyottá válik, hiszen nem jelöltük ki 
elidegenítésre, nem eladható.  
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12. napirendi pont megtárgyalása 
12./ Elıterjesztés önkormányzati tulajdonú ingatlan tulajdonának megszerzésére tett ajánlatról 
       Száma: 3-53 /2008. (Fehértói Szabolcs) 
       (Írásbeli elıterjesztés alapján) Fehértói Szabolcs 
       Elıadó: Tóth András polgármester 
 
Tóth András 
Szóbeli kiegészítésem nincs. A Pénzügyi Bizottság egyhangúlag támogatja. Van-e kérdés, 
vélemény? A napirendi pont vitáját lezárom. Ki az, aki elfogadja a határozat-tervezetet? 
A képviselı-testület a határozat-tervezetet 16 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül, 2 nem szavazóval elfogta és az alábbi határozatot hozta: 

 
ÚJFEHÉRTÓ  VÁROS  KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 

 
44/2008. (II. 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 0477/6 hrsz-u, gyümölcsös 
mővelési ágú, 2238 m2 területő ingatlant Fehértói Szabolcs Újfehértó, Rigó u. 5. szám 
alatti lakos részére 20.000.-Ft vételárért.  

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

 
Határid ı: folyamatos 

      Felelıs:     Polgármester 
 
13. napirendi pont megtárgyalása 
13./ Beszámoló a helyi Önszervezıdı közösségek és a Tehetséges Fiatalok pénzügyi  
       támogatásának 2007. évi felhasználásáról 
       Száma: 3-52 /2008.   
       (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
       Elıadó: Juhász Istvánné alpolgármester 
 
Tóth András 
Szóbeli kiegészítés Juhász Istvánné alpolgármesternek van.  
 
Juhász Istvánné alpolgármester 
Az elıterjesztésben leírtakhoz képest annyi a változás, hogy a DUÓ DSE és a Jövınk 
Újfehértón Ifjúsági Egyesület azóta teljesítette az elszámolást, a CSUKI Tömegsport 
Egyesületé még nem érkezett meg. Ennyi a kiegészítésem.  
 
Tóth András 
Kérdés, észrevétel, vélemény van-e? Ki az, aki elfogadja a beszámolót?  
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A képviselı-testület a beszámolót 18 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül  
e l f o g a d t a, és az alábbi határozatot hozta:  
 

ÚJFEHÉRTÓ  VÁROS  KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 
 

45/2008. (II. 28.) számú 
 

h a t á r o z a t a 
 

a helyi Önszervezıdı Közösségek és a Tehetséges Fiatalok pénzügyi támogatására 2007. évi 
felhasználásáról szóló elszámolások elfogadásáról  

 
A KÉPVISEL İ-TESTÜLET 
 
1. a 2. pont figyelembevételével az önszervezıdı közösségek és a tehetséges fiatalok részére 
nyújtott 2007. évi önkormányzati támogatások felhasználásokról szóló elszámolásokat 
elfogadja.  
 
2. felkéri az alpolgármester asszonyt, hogy a határidıre, illetve döntéshozatal idıpontjáig a 
támogatás felhasználásáról el nem számolt szervezeteket szólítsa fel a szerzıdésben foglalt 
kötelezettség teljesítésére és az elszámolásokat a Pénzügyi Bizottság véleményével terjessze a 
képviselı-testület elé.  

Határid ı: 2008. március 27.  
      Felelıs:  alpolgármester 
 
14. napirendi pont megtárgyalása 
14./ Beszámoló a Civilház elmúlt évi mőködésérıl 
       Száma: 3-63 /2008.   
       (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
       Elıadó: Juhász Istvánné alpolgármester 
 
Tóth András 
Szóbeli kiegészítés nincs az alpolgármester asszonynak. Kérdés, észrevétel, vélemény van-e? 
Ki az, aki elfogadja a beszámolót?  
 
A képviselı-testület a beszámolót 18 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül  
e l f o g t a, és az alábbi határozatot hozta:  
 

ÚJFEHÉRTÓ  VÁROS  KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 
 

46/2008. (II. 28.) számú 
h a t á r o z a t a 

 
a Civilház elmúlt évi mőködésérıl szóló beszámoló elfogadásáról  

 
A KÉPVISEL İ-TESTÜLET 
 
a  Civilház elmúlt évi mőködésérıl szóló beszámolót elfogadja.  
 

Határid ı: azonnal  
      Felelıs:  alpolgármester 
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15./ Közérdekő bejelentések, kérdések és interpellációk 
 
Juhász Istvánné 
A testületi ülés szünetében megkapták a Fúvós Egyesület koncertjére szóló meghívót kérem, 
aki teheti vegyen részt a koncerten. Komoly célt tőzött ki maga elé, és a pályázat önerejét 
kívánják így megszerezni.   
 
Puhola Józsefné 
A Nagy Antal ajánlatával nem értek egyet, ahogyan leszavazták. Ezt a területet régóta nem 
tudják rendezni, most egy család jelentkezett, hogy ezt be tudja építeni. Ezt nem tudja 
rendezni, ebben új szavazást kérek. Ezt miért nem lehet hasznosítani.  
 
Tóth András 
Új momentumként tekinti-e a képviselı-testület? Újra napirendre kívánja-e venni?  
 
A képviselı-testület a képviselı által felvetett hozzászólást  8 igen szavazattal, 6 
ellenszavazattal,  4 tartózkodással nem értékelte új momentumnak. Nem vette napirendre újra.  
 
Nagy Sándor 
Tájékoztatom a képviselı-testületet, hogy a .Nyírség Helyi Közösség az elsı idıszakon túlvan. 
Kérdezem Puskás alpolgármester úrtól, hogy e-mailben átérkezett-e az az őrlap, amelyet nála, 
vagy nálam meg lehet kapni  összesen 5 nap van arra, hogy megfogalmazott ötleteket 
fogalmazzunk be és ezt beépítsék a helyi tervbe.   
 
Molnárné Mészáros Ágnes  
A szemétszállítási díj beszedésével kapcsolatban van-e fejlemény?  A másik az, hogy a 30-as 
tábla mikor kerül levételre? Ebben tudunk-e lépni?  
 
Tóth András 
A tegnapi nap folyamán vették le. A szemétszállítási díjjal kapcsolatban nem Újfehértó Város 
fog szerzıdni a szolgáltatóval, hanem a Szilárdhulladék-gazdálkodási társulás, innentıl 
kezdve, semmi kompetenciánk nem lesz benne.  
 
Puhola Józsefné 
A falugazdásznál kaotikus állapotok vannak. Van-e arra lehetıség, hogy kisegítıt kapjon a 
falugazdász.  Közhasznú, vagy valamilyen más formában kellene.  
 
Tóth András 
Most jön az adóbevallási idıszak, és ugyanúgy akkor lehet, hogy be kellene állítani 5 embert, 
hogy az adóbevallást ki tudják tölteni. A falugazdásszal megállapodtam, hogy biztosítjuk az 
internetet, és egy fı rendelkezésre fog állni, hogy milyen jogviszonyban lesz azt még nem 
tudom, de keressük a módot. Ez a Kormány feladata lenne. De segítünk a kérdésben.  
 
Mivel egyéb kérdés, észrevétel  nem hangzott el, Tóth András polgármester a nyilvános ülést  
19 óra 08 perckor bezárta.   

 
K. m. f.  

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


