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Száma:..……/2008.  

J E G Y Z Õ K Ö N Y V  
 

Készült: Újfehértó Város Képviselı-testületének 2008. április 9-én (szerda) az önkormányzat 
tanácskozótermében megtartott r e n d k í v ü l i  nyilvános ü l é s é r õ l.   
 
Jelen voltak: Tóth András polgármester, Banka Attila, Budai János, Elek László,  
                      Gyermánné Szabó Katalin, Kovács Sándor, Molnárné Mészáros Ágnes, 
                       Nagy József, Nagy Sándor, Puhola Józsefné,   
                       Puskás László, Suhaj István, Szabóné Belme Ildikó,  
                       Szilágyi Antalné, Tóth János képviselık 
  
Tanácskozási joggal jelen voltak: Dr. Mátyás B. Szabolcs jegyzı  
 
A Polgármesteri Hivatal részérıl jelen van: Pincés Mihályné jegyzıkönyvvezetı 
 
Meghívottként jelen van: Nagy Csaba könyvvizsgáló, Varga Péter belsı ellenır 
 
Tóth András polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a megválasztott 18 fı 
képviselıbıl 15 fı jelen van, így a képviselı-testület határozatképes.  
 
Tóth András 
A rendkívüli ülés anyagát megkapták, e mellett sms-ben is értesítettük a bizottságot, valamint 
a képviselıket a rendkívüli ülésrıl. Amennyiben nincs ezzel kapcsolatban kifogása a 
képviselı-testületnek, akkor a Hivatal kérésére nem egyenként hívnánk telefonon a bizottság 
és képviselı tagokat, hanem a továbbiakban sms-ben értesítenénk a rendkívüli ülésekrıl.  
 
A képviselı-testületnek ezzel kapcsolatban nincs kifogása.  
 
Tóth András 
A meghívóban szereplı napirendi pontokat javasolom megtárgyalásra. Kérdés, észrevétel, 
van-e a napirendi ponttal kapcsolatban? Ki az, ki elfogadja a javasolt napirendi pontokat?  
 
A Képviselı-testület a javasolt napirendi pontokat 15 igen szavazattal,  ellenszavazattal 
tartózkodás nélkül elfogadta és az alábbi napirendet állapította meg: 

 
Napirendi javaslat 

 
1./ Elıterjesztés az önkormányzat 2007. évi költségvetésének végrehajtásáról 
    (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
     Száma: 3-106/2008.  
     Elıadó: Tóth András polgármester 



 
 
2./ Elıterjesztés az önkormányzat 2007. évi költségvetése egyszerősített beszámolójának  
     elfogadásáról és a  könyvvizsgálói jelentés tudomásul vételérıl 
    (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
     Száma: 3-110/2008.  
     Elıadó: Tóth András polgármester 
 
3./ Elıterjesztés a helyi önkormányzatra vonatkozó 2007. évi belsı ellenırzési jelentés  
     jóváhagyásáról 
     (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
     Száma: 3-107/2008.  
     Elıadó: Tóth András polgármester 
 
4./ Elıterjesztés „A közösségi és városi könyvtárak állománygyarapítási összegének  
     támogatására” címő pályázat benyújtásáról 
     (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
     Száma: 3-108/2008.  
     Elıadó: Tóth András polgármester 
 
5./ Elıterjesztés  az általános iskola mőködési körzeteinek meghatározásáról 
     (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
     Száma: 3-109/2008.  
     Elıadó: Tóth András polgármester 
 
Tóth András 
Javasolom, hogy az elsı napirendi pont megtárgyalása mellett, a második napirendi pontot 
együtt tárgyaljuk le, de külön szavazunk róla. Van-e ezzel kapcsolatosan valakinek 
ellenvetése?  
 
Nincs.  
 
1. és 2. napirendi pont megtárgyalása  
1./ Elıterjesztés az önkormányzat 2007. évi költségvetésének végrehajtásáról 
    (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
     Száma: 3-106/2008.  
     Elıadó: Tóth András polgármester 
 
2./ Elıterjesztés az önkormányzat 2007. évi költségvetése egyszerősített beszámolójának  
     elfogadásáról és a  könyvvizsgálói jelentés tudomásul vételérıl 
    (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
     Száma: 3-110/2008.  
     Elıadó: Tóth András polgármester 
 
Tóth András 
Mindenkinek meg kellett kapnia új változatban a 2007. évi egyszerősített mérlegnek az 
auditált változatát. Eltérı tartalommal, mint amit kiküldtünk. Valamint a könyvvizsgálói 
jelentést szintén javított változattal.  Minden bizottság tárgyalta és minden bizottság 
támogatta. A könyvvizsgáló Úrtól kérdezem, hogy van-e kiegészítése?  
 



Nagy Csaba 
Az írásban beterjesztett mérleg és könyvvizsgálói jelentéshez szeretnék annyit hozzáfőzni, 
hogy azért került minderre sor, mert a jelentés kibocsátását követıen kaptam meg a Magyar 
Takarékbanktól a banki hitelek megerısítésérıl szóló levelét. Ebbıl következıen a mérleg 
kötelezettségek sorának auiditálási oszlopában a kiosztott anyagnak megfelelıen változik. Ez 
-452-e Ft. Erre azért volt szükség, mert eltért a nyilvántartott hitelállomány a bank által közölt 
végleges hitelállomány mértékétıl. A könyvvizsgálói jelentés ennek megfelelıen módosul. 
Az a része, ami kiosztásra került a hosszú lejáratú kötelezettsége változik, ott leírtam ennek az 
indoklását, hogy mibıl jött ki az auditálási eltérés. Pontosítani szeretném még a 
könyvvizsgálói jelentés pénzügyi vagyoni helyzet részénél néhány számszaki elírást történt, a  
befektetett eszközök nem 31 %-kal, hanem a.1,3 %-kal nı, illetve az adósság résznél, nem 
nıtt az eladósodása az önkormányzatnak, hiszen itt is lemaradt egy 1-es. Mind a két 
idıszakban  18-18-%-volt ez a mérték. Ezzel a pontosítással kérem, hogy fogadják el.  
 
 
Tóth András 
Van-e kérdés, észrevétel, vélemény? 
 
Kovács Sándor 
Nálunk nem igazán bevett gyakorlat volt, hogy ilyen részletes anyagot kapunk a 
könyvvizsgáló úrtól. Más önkormányzatokhoz képest – itt többször hivatkozik a számviteli 
törvényben foglaltakkal kapcsolatos eltérésre - mennyire gyakorlat ez, vagy hogy szabad-e? 
Ha igen mik ennek az okai? Van-e elegendı létszám a hivatalban, hogy ilyen számszaki hibák 
ne történjenek meg?   
 
Tóth András 
Korábban volt a Hivatalnak egy gyakorlata, az elızı könyvvizsgálat nem tette szóvá, amit a 
jelenlegi szóvá tesz. Egy begyakorolt mechanizmus alapján dolgozott a Hivatal. Nem volt 
olyan visszacsatolása, ami miatt korrigálni kellett volna. Most ezeket a dolgokat gyakorolja a 
Hivatal, a hibákat kijavítják.  
 
Nagy Csaba 
Nem lehet mondani, hogy máshol nem hibáznak. Arányaiban szokatlan most ez. Az elızı 
könyvvizsgálatot nem akarom bírálni, sem minısíteni, mi végezzük a munkánkat. Minden 
megállapítás, amit teszünk a jogszabályoknak megfelelı. Az a baj, hogy szokásjog után 
végzik sok helyen a munkájukat. Az új dolgok követése elmarad a kampánymunka mellett.  A 
jövıben ez megoldható, kiküszöbölhetı a pénzügyes munkatársakkal. Azt javasolnám, hogy a 
pénzügyi osztály vezetését, valamilyen formában meg kellene oldani, teljes mértékben, vagy 
sok részében a vezetıtıl függ a pénzügyi munka minısége.  
 
Kovács Sándor 
Örülök, hogy egyszerre vannak jelen a belsı ellenırrel együtt. Volt egy komoly testületi ülés 
két héttel ezelıtt. A kérdésem, hogy amennyiben  300 milliós nagyságrendő váltót bocsát ki 
az önkormányzat, vagy nagy értékő ingatlant elad, és ezeknek anyagi következményei lesznek 
az elkövetkezendı években, jó lenne, ha itt lennének és kifejtenék a véleményüket, vagy 
álláspontjukat. Késı, ha már egy év múlva leírják, hogy a történtek milyen helyzetbe hozzák a 
város gazdasági helyzetét. Miért nem fordul az elı, hogy ilyen kérdésekben is a jelenlétükkel 
megtisztelik a képviselı-testületet?  
 
Tóth András 
Nem kaptak meghívást. 



 
Nagy Csaba 
A könyvvizsgálat törvényi kötelezettségen alapszik, maga a metodikája és a rendszerének a 
végrehajtása a számviteli könyvviteli és a Magyar Számviteli törvényekben szabályozott. 
Ezen túl a könyvvizsgálat más egyéb feladatot is megvizsgálhat, ha kap felkérést. A 
kötvénykibocsátással kapcsolatban polgármester úrnak én tettem egy írásos észrevételt, 
jeleztem a kötelezettségvállalással kapcsolatos jogszabályok betartása minden képen kötelezı 
az önkormányzatoknak. Az ingatlan értékesítésével kapcsolatban, az írásos véleményemet 
még nem kapta meg a polgármester úr, de igyekszem ezt pótolni.  
 
Kovács Sándor  
Ezt utólag kell, vagy menetközben az ügy nagyságrendjére való tekintettel megtenni a 
könyvvizsgálatnak, vagy a belsı ellenırnek? Nem akarom a régi sebeket feltépni, annak 
érdekében kérdezem, hogy a késıbbiekben ezeket megelızzük a döntéseket.  
 
Nagy Csaba 
Minden elıterjesztést, amire felkérést kapok, eleget fogok tenni. Egyébként maga az 
ellenırzések, utólagos ellenırzések, és dokumentumok alapján történik, így bizonyos 
döntésekre utólag tudunk reagálni. Ha felkérést kapok, akkor minden további nélkül eleget 
fogok tudni tenni. 
 
Tóth András 
Azt hiszem, hogy sem a belsı ellenıri, sem a könyvvizsgálói álláspont nem szentírás. 
Tájékoztatom a testületet, hogy a korrigálása a könyvvizsgáló úrnak most azért került sor, 
mert fölhívtam rá a figyelmet. Nyilván a könyvvizsgálat a bizonyos kockázatokra hívja fel a 
figyelmet, én pedig a reakciómban elsısorban célszerősítési szempontokat érvényesítettem. A 
belsıellenırzésnek pedig, ahhoz szintén kell az hogy, valami megtörténjen amit tud 
ellenırizni. Van-e még kérdés, vélemény?  
 
Nagy Sándor 
Egyetértve a könyvvizsgálóval, de nem értek egyet a polgármesterrel, legalábbis  azzal a 
részével, amit most megjegyzett. Úgy gondolom, hogy a könyvvizsgálói jelentés, illetve a 
gazdálkodásban fellelhetı anomáliák egy része adódik abból is, hogy sok esetben a vezetés 
rugalmasan értelmezi a jogszabályokat és tágítja azokat a kereteket, amiket egyébként nem 
lehet tágítani. Ezekre a korábbi idıszakban is többször hívtuk fel a figyelmet. A Pénzügyi 
Bizottsági ülésen elhangzott, hogy mennyire javult - és tudom, hogy mit nyilatkozott a 
polgármester úr a 2007. évi költségvetésrıl a Kölcsey Tv-ben-, azért arra felhívom a 
figyelmet, rendben van, hogy a 2007. évrıl beszélünk, de ha egy picit távolabbra nézünk, 
akkor már nem ilyen rózsás a helyzet. Az önkormányzat eladósodottságát ha végignézzük, 
továbbra is azt állítom, hogy 2-3 év múlva ez az önkormányzat rendkívül nehéz helyzetbe fog 
kerülni, még akkor is, ha most átmenetileg bizonyos könnyebbség tapasztalható.  Azt 
tapasztalom, hogy az önkormányzat folyamatosan megsérti a saját rendeleteinek és központi 
jogszabályokat. A határozatot támogatni fogom a könyvvizsgálói pontosításokat figyelembe 
véve.  
 
Tóth András 
Ami a könyvvizsgálói jelentést illeti úgy gondolom, hogy ebbıl ami a képviselı-testületre 
vonatkozik az az utolsó oldal, a többi a reál folyamatok lekövetése. Az szerintem a 
Polgármesteri Hivatal kompetenciája, hogy a gazdasági folyamatokat lekövesse. 
Alátámasztva a nyilatkozatomat, amit a Kölcsey Televízióban tettem, azt mondom, hogy 
nézzük meg a számokat. Az adósságállományunk jelentısen csökkent, még akkor is ha 



átárazzuk. Ez az igazi könyvvizsgálói munka nem az ami korábban volt. Abban nincs vitánk 
Nagy Sándorral, hogy abban a kritikus 5 évben lehetnek gondjaink, de ha megfelelıen 
készülünk rá, akkor ezek a kockázatok szerintem jelentıs mértékben tompíthatók. Van-e még 
észrevétel? Ha nincs az együttes vitát lezárom. Elıször a rendelet-tervezetrıl szavazunk. Ki 
az, aki elfogadja a rendelet-tervezetet?  
 
A képviselı-testület a rendelet-tervezetet 13 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 
tartózkodással elfogadta és az  alábbi rendeletet alkotta meg:  
 
 

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISEL İ-TESTÜLETÉNEK  
 

15/2008. ( IV. 10.)  
 

r e n d e l e t e 
 

az önkormányzat  2007. évi költségvetésének végrehajtásáról 
 
A KÉPVISEL İ-TESTÜLET 
 
az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 82. §.-ának felhatalmazása alapján Újfehértó Város 
Önkormányzat 2007. évi költségvetésének végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja:  
 

                                                               1. §.  
 

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

 
2. §. 

 
(1.) Újfehértó Város Önkormányzata és irányítása alá tartozó intézményeinek 2007. évi módosított 
pénzmaradványa fejlesztési célú kötvénykibocsátásból eredıen 38.708 eFt összegben kerül megállapításra. A 
képviselı-testület pénzmaradványból felhalmozási céltartalékot képez, a költségvetési rendelet során nem 
tervezett pályázati sajáterı biztosítására.  
 
(2.) A tervezett feladatmutatók szerint tervezhetı és a teljesített feladat mutatók alapján igénybevett normatív 
állami hozzájárulás elszámolása megtörtént. Az elszámolást követıen az önkormányzatot 7.727. eFt normatív 
állami hozzájárulás illeti meg. Adóerıképesség, és ÖNHIKI elszámolás miatt 11.959 e Ft az önkormányzat  
visszafizetési kötelezettsége, melyet a képviselı-testület tudomásul vesz.   
 
(3.) A Képviselı- testület az önkormányzat 2007. évi költségvetési teljesítését az 1. sz. melléklet szerint 
2.994.465 eFt bevétellel és 2.945.172 eFt kiadással, 49.293 eFt egyenleggel hagyja jóvá.    
 

3.  §.  
 

A Képviselı-testület a rendelet 2. §. (3) bekezdésében megállapított bevételeit forrásonként és intézményenként 
a 2, 5 számú mellékletek szerint, míg kiadásait a 3, 4, 6 számú mellékletek szerint jóváhagy. 

4.  §. 
 

A Képviselı-testület a többéves elkötelezettséggel járó hitelek, lízingek záró állománya 717.914 eFt, melyet a 7. 
számú melléklet szerinti részletezettséggel tudomásul vesz. 
 

5. §. 
 

Záró rendelkezések 
 

A rendelet a kihirdetés napján lép hatályba  
 



                                                         
Újfehértó Város Önkormányzat 2007. évi gazdálkodásának pénzügyi mérlege eFt-ban                               

  
                     1. számú melléklet 

 
                                                                                                                             

M e g n e v e z é s 
Polgármesteri Hivatal és Intézményei Általános és Mővészeti Iskola   

 Eredeti 
elıirányzat 

Módosított 
elıirányzat 

Teljesítés Eredeti  
elıirányzat 

Módosított 
elıirányzat 

Teljesítés Eredeti
elıirányzat

Intézményi mőködési bevételek 34.540 55.155 70.739 42.589 21.975 23.504 

Önkormányzat sajátos mők.  bevételei 893.976 1.011.638 1.029.157    

Támogatásértékő felhalmozási bevételek 275.928 295.302 291.080    

Átvett pénz és támogatásértékő mők. bevétel 732.534 976.621 975.821    

Pü. befektetések bevételeibıl részesedések 39.000 39.000     

Rövid lejáratú hitelek felvétele 391.576 360.587     

Hosszú lejáratú hitelek felvétele 30.000 113.971 296.471    

Fejlesztési célú kötvénykibocsátás  293.436 293.436    

Egyéb finanszírozás bevételei   1.753   -73 

Pénzforgalom nélküli bevételek   7.704  4.874 4.873 

Bevételek  összesen: 2.397.554 3.145.710 2.966.161 42.589 26.849 28.304 

- Pénzforgalom nélküli bevételek   -7.704   -4.873 

Nyitó pénzkészlet   11.425   3.986 

INTÉZMÉNYI FINANSZÍROZÁS    943.174 474.819 474.819 

Bev.intézményfinanszírozással 2.397.554 3.145.710 2.969.882 985.763 501.668 502.236 

Személyi juttatás 310.324 623.137 588.833 562.198 308.655 308.655 

Munkaadót terhelı járulék 94.849 190.287 190.267 168.480 98.678 98.678 

Dologi kiadások 421.285 542.054 456.597 254.109 89.383 88.485 

Mőködési célú támogatások, kiadások 182.349 475.855 467.323    

Felújítás, felhalmozási kiadások felh. ÁFA bef. 105.403 364.647 198.731 976 4.952 5.841 

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás  14.996 20.656    

Rövidlejáratú hitelek törlesztése 100.000 100.000 182.954    

Hosszúlejáratú hitelek törlesztése 220.170 326.915 300.584    

Egyéb finanszírozás kiadásai   3.991   577 

Részesedések vásárlása  33.000 33.000    

Tartalék 20.000      

Kiadás összesen: 1.454.380 2.670.891 2.442.936 985.763 501.668 502.236 

Záró pénzkészlet   52.127   0 

INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS 943.174 474.819 474.819    

Kiad.intézményfinanszírozás 2.397.554 3.145.710 2.969.882 985.763 501.668 502.236 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. számú melléklet 
A Polgármesteri Hivatal 2007. évi bevételi elıirányzatai és teljesítési adatai 

            
   eFt-ban 

Bevételi jogcímek 
 

Eredeti 
elıirányzat 

Módosított 
elıirányzat 

Teljesítés 
2007.12.31. 

Intézményi mőködési bevételek 
- hatósági jogkörhöz 

kapcsolódó 
- intézményi egyéb bevétel 
- ÁFA 
- Kamatbevétel 

Mőködési célú pénzeszköz átvétel 
vállalkozástól 
Sajátos mőködési bevételek 

- helyi adó, pótlék 
- SZJA támogatás  
- gépjármőadó 
- talajterhelési díj 
- egyéb sajátos bevétel 

Támogatás értékő mőködési bevétel, 
visszatérülés 

- központi költségvetési 
szervtıl 

- TB Alapból 
- elkülönített állami 

pénzalapból 
- többcélú kistérségi társulástól 
- elızı évi közp. ktsgv-i 

visszatérülések 
- mők. Célú tám. Ért. Bev. 

önkorm kv-i szervtıl 
Önkormányzati költségvetési 
támogatás 

- normatív állami hozzájárulás 
- központosított elıirányzatok 
- ÖNHIKI támogatás 
- Normatív kötött felhasználású 

támogatás 
- Hátrányos helyzető 

kistérségek felzárkóztatására 
támogatás 

- Egyéb központi támogatás 
Fejlesztési célú kötvénykibocsátás 
Pénzügyi befektetések bevételeibıl 
részesedések 
Felhalmozási bevételek 
Rövidlejáratú hitelek felvétele 
Hosszú lejáratú hitelek felvétele 
Egyéb finanszírozás bevételei 
Pénzkészlet január 01-én 

34.540 
4.200 
22.399 
4.341 
3.600 

 
893.976 
78.000 
717.476 
88.000 

- 
10.500 
44.617 

- 
40.800 
3.817 

- 
 
 

687.917 
677.163 

- 
- 

10.754 
 
 
 
 

39.000 
275.928 
391.576 
30.000 

- 
- 

55.155 
4.200 
43.014 
4.341 
3.600 
2.134 

1.011.638 
78.000 
835.138 
88.000 

- 
10.500 
68.187 
13.923 
35.336 
10.794 
8.134 

 
 

906.300 
652.932 
118.689 
44.464 
70.984 

 
15.808 
3.423 

293.436 
39.000 
295.302 
360.587 
113.971 

- 
- 

70.739 
5.423 
23.443 
41.182 

691 
2.134 

1.029.157 
95.202 
835.138 
86.269 
1.626 
10.922 
67.386 
13.081 
32.872 
10.794 
4.317 
6.112 
210 

906.301 
652.933 
118.689 
44.464 
70.984 

- 
15.808 
3.423 

293.436 
 

291.080 
 

296.471 
1.753 
11.425 

 
Bevételek összesen: 

 
2.397.554 

 
3.145.710 

 
2.969.882 

 
A Polgármesteri Hivatal 2007. évi  kiadási elıirányzatai és teljesítési adatai 3. sz. melléklet 



          eFt-ban 
Kiadási jogcímek 

 
Eredeti 

elıirányzat 
Módosított 
elıirányzat 

Teljesítés 
2007.12.31. 

Személyi juttatások 
    Polgármesteri Hivatal  

- Önkormányzati igazgatási 
tevékenység 

- Képviselık, bizottsági tagok 
tiszteletdíja 

- Területi igazgatási szervek 
tevékenysége 

- Város és községgazdálkodás 
 
TB, munkaadói járulék, egészségügyi 
hozzájárulás 
     Polgármesteri Hivatal 

- Önkormányzati igazgatási 
tevékenység 

- Képviselık, bizottsági tagok 
tiszteletdíja 

- Területi igazgatási szervek 
tevékenysége 

- Város és községgazdálkodás 
 
Dologi kiadások 
 
Mőködési célú támogatások, kiadások 

- mőködési célú pénzeszköz átadás 
non-profit szervezeteknek 

- ellátottak pénzbeli juttatásai 
(BURSA, gyermektartásdíj, 
tankönyv támogatás)  

- mőködési célú pénzeszközátadás 
háztartásoknak 

- társadalom- és szociálpolitikai 
juttatás 

 
Felhalmozási kiadások 
Felhalmozási ÁFA befizetés 
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 
államháztartáson 
kívülre (elsı lakáshoz jutók támogatása) 
Részesedések vásárlása 
Rövidlejáratú hitelek törlesztése 
Hosszúlejáratú hitelek törlesztése 
Tartalék 
Egyéb finanszírozás kiadásai  
Pénzkészlet a tárgyidıszak végén 
Felügyelet alá tartozó költségvetési 
szervnek folyósított támogatás 

310.324 
 

162.596 
  19.152 
   4.804 
 15.900 

 
94.849 

 
46.955 
5.718 
1.461 
6.884 

 
421.285 

 
182.349 
132.530 

 
4.000 

 
 
- 

45.819 
 

105.403 
 
- 
 
 

100.000 
220.170 
20.000 

- 
 

943.174 

623.137 
 

179.503 
19.152 
4.864 
29.275 

 
190.287 

 
52.908 
5.718 
1.461 
11.190 

 
542.054 

 
475.855 
214.581 

 
18.027 

 
 
- 

243.247 
 

352.647 
12.000 

 
14.996 
33.000 
100.000 
326.915 

- 
 
 

474.819 
 

588.833 
 

168.678 
19.105 
4.875 
22.027 

 
190.267 

 
50.894 
5.281 
1.482 
7.533 

 
456.597 

 
467.323 
215.134 

 
16.408 

 
 

1.038 
235.781 

 
182.280 
16.451 

 
20.656 
33.000 
182.954 
300.584 

- 
3.991 
52.127 
474.819 

Kiadások összesen: 2.397.554 3.145.710 2.969.882 
 
 
 
 
 
 
 

4. számú melléklet 
 

 



 
Az Általános és Mővészeti Iskola 2007. évi kiadási elıirányzatai és teljesítési adatai 

 
            

   eFt-ban 
Kiadási jogcímek 

 
Eredeti 

elıirányzat 
Módosított 
elıirányzat 

Teljesítés 
2007.06.30. 

 
 
Személyi juttatások 
 
TB, munkaadói járulék, 
egészségügyi hozzájárulás 
 
Dologi kiadások 
 
Felhalmozási kiadások 
 
Ellátottak pénzbeli juttatásai 
 
Egyéb finanszírozás kiadásai  
 
Pénzkészlet a tárgyidıszak végén 
 
 

 
 

562.198 
 

168.480 
 

254.109 
 

976 
 
- 
 
- 
 
- 

 
 

308.655 
 

98.678 
 

89.383 
 

4.952 
 
- 
 
- 
 
- 
 

 
 

308.655 
 

98.678 
 

88.485 
 

5.841 
 
- 
 

577 
 
0 

 
Kiadások összesen: 

 
985.763 

 
501.668 

 
502.236 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5. számú melléklet 

 



Az Általános és Mővészeti Iskola 2007. évi bevételi elıirányzatai és teljesítési adatai 
     

 
 

           eFt-ban 
Bevételi jogcímek 

 
Eredeti 

elıirányzat 
Módosított 
elıirányzat 

Teljesítés 
2007.06.30. 

 
 
Intézményi mőködési bevételek 

- hatósági jogkörhöz 
kapcsolódó 

- intézményi egyéb bevétel 
- ÁFA 
- kamatbevétel 

 
Egyéb finanszírozás bevételei 
 
Pénzkészlet január 01-én 
 
Önkormányzat költségvetési 
támogatása 
 
Pénzforgalom nélküli bevételek 
 

 
 

42.589 
- 

42.589 
- 
- 
 
- 
 
- 
 

943.174 
 
- 

 
 

21.975 
- 

21.975 
- 
- 
 
- 
 
- 
 

474.819 
 

4.874 

 
 

23.504 
- 

19.249 
4.255 

- 
 

-73 
 

3.986 
 

474.819 
 

 
Bevételek összesen: 

 
985.763 

 
501.668 

 
502.236 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6.sz.melléklet 

 
 

 



2007. évben fejlesztési kiadások teljesítésének alakulása 
 

    
    eFt-
ban 

 
Feladat megnevezése 

 
 

 
Eredeti 

elıirányzat 

 
Módosított 
Elıirányzat 

 
Teljesítés 
Összege 

Polgármesteri Hivatal 
1. Felújítások 

Bartók Béla út felújítása 
Felújítás ÁFA 

2. Immateriális javak vásárlása 
3. Ingatlan vásárlás, létesítés 
- mentıszolgálat épület építése 
- bölcsıde fejlesztés 
- ingatlan csere 
- ingatlan vásárlás(OTP épülete, telkek vásárlása) 
- Buszmegállók, rendırségi parkoló 
- Árpád fejedelem díszkút részszámla 
- Tervek( Konyha építése, óvoda átalakítás, 

kerékpárút, Széchenyi ıt csap.víz elvezetés) 
- Zajti Ferenc Kulturális Központ berendezése 
4. Gépek, berendezések vásárlása 
5. Jármő beszerzés (SZOSZOK) 
6. Intézményi beruházási ÁFA  

 
 
 
 

426 
83.500 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

367 
 

21.110 

 
2.659 
2.659 

 
426 

318.436 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.734 
6.282 

21.110 

 
17.389 
14.491 
2.898 

 
129.739 
42.562 
15.090 
26.000 
27.293 
2.940 
1.875 

 
13.450 

529 
2.576 
5.986 

26.590 
 

 
Összesen :     

 
105.403 

 
352.647 

 
182.280 

Általános és Mővészeti Iskola 
1. Gépek, berendezések vásárlása 
- kazán csere (BZSE) 
- sport eszközök (SPO pályázat) 
2. Intézményi beruházási ÁFA 

 

 
813 

 
 

163 

 
813 

 
 

163 

 
1.694 

976 
718 
171 

 
Összesen:  

 
976 

 
976 

 
1.865 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7- sz melléklet 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 
                  8. sz. melléklet 
 
 



 
Az önkormányzat által 2007. évben nyújtott közvetett támogatások 

 
            
   
    

Támogatás jogcíme 

 

Igénybe vevık 
száma 

fı 

Támogatás összege 

Ft 

 

A módosított 14/2002. (XII.31.) VKT számú rendelet 8. §.-a 
szerint 

 

109. Mentesül az adófizetési kötelezettség alól  
 

a.) az a vállalkozó, akinek az éves nettó árbevétele 
(vállalkozási szintő) legfeljebb 3 millió Ft és az 
önkormányzat illetékességi területére jutó adóalapja 
legfeljebb 2,5 millió Ft. 

 

b.) az önkormányzat illetékességi területén letelepülı 25 
millió forint értékő termelı beruházást megvalósító 
vállalkozó, aki a mőködés minden hónapjában 
legalább 10 fı korrigált átlagos statisztikai állományi 
létszámot foglalkoztat.    

 

 

2. Kedvezmény illeti meg és csökkentheti adóját 

 

a város illetékességi területén állandó jelleggel iparőzési 
tevékenységet végzı vállalkozás, aki 25 millió forint, vagy 
a feletti termelı beruházást valósít meg. 

 

109. A foglakoztatás növeléséhez kapcsolódó 
adóalap-mentesség illeti meg és csökkentheti 
vállalkozási szintő adóalapját az a vállalkozás, akinek 
az adóévi mőködés hónapjai alapján számított adóévi 
átlagos statisztikai állományi létszámnak az elızı 
adóévi mőködés hónapjai alapján az elızı adóévre 
számított átlagos statisztikai állományi létszámhoz 
képest bekövetkezett – fıben kifejezett – növekménye 
jelentkezik. Mértéke a fıben kifejezett növekménye 
után 1 millió forint/fı összeg. 

 

 

 

                                                   

 

 

272  

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

2.351.205  

 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

734.589 

 
 
 



 
Immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulása 2007-ben 

 
                                

e Ft-ban 
M e g n e v e z é s  Immateriális 

javak 
Ingatlanok 

építmények, 
földterületek 

Gépek, 
berendezések 
felszerelések 

Jármővek Átadott 
eszközök

Elızı évi záró (tárgyévi nyitó állomány) 42.720 3.681.301 162.987 19.108 
Bruttó növ. – Beszerzés, létesítés  - 129.739 4.270 5.986 
Bruttó növ.- Felújítás - 14.491 - - 
Bruttó növ. – Beszerzés, felújítás elız.felsz. ÁFA  - 32.699 515 993 
Bruttó növ. – Tárgyévi pénzforg. Növ. - 176.929 4.785 6.979 
Bruttó növ.- Elızı év(ek) beruházásából aktivált érték - 85.679 - - 
Bruttó növ. -  Térítésmentes átvétel 11.743 1.030.514 69.654 8.600 
Bruttó növ. – Egyéb értékelés miatti növ. - 113.753 24.980 - 
Bruttó növ. -  Tárgyévi pénzforg.nélk. 11.743 1.229.946 94.634 8.600 
Bruttó növ. -  Összes növekedés 11.743 1.406.875 99.419 15.579 
Bruttó csök. – Értékesítés - 175.959 - -- 
Bruttó csök. – 02-04-bıl nem aktivált beruh., felúj. És ÁFA - 17.535 - - 
Bruttó csök. – Térítésmentes átadás - 24.049 984 7.039 
Bruttó csök.- Vagyonkezelıi jog létesítése, átadása 7.749 1.002.959 90.602 12.615 
Bruttó csök. – Egyéb csökkenés 622 79.188 30.895 - 
Bruttó csök. – Összes csökkenés 8.371 1.299.690 122.481 19.654 
Bruttó érték   Ö s s z e s e n  46.092 3.788.486 139.925 15.033 
Értékcsökkenés – Elızı évi záró (tárgyévi nyitó) 22.574 327.733 97.408 11.398 
Érték – Növekedés  15.482 221.758 90.122 3.311 
Érték – Csökkenés 5.416 189.990 90.455 4.971 
Értékcsökkenés Összesen 32.640 359.501 97.075 9.738 
Eszközök nettó értéke 13.452 3.428.985 42.850 5.295 
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke  30.076 3.505 64.309 6.433 

 
 
 
 
 
 
 
 

10. számú melléklet 
Újfehértó Város Önkormányzatának 2007. évi vagyon kimutatása 



            
     E Ft-ban 

Vagyon megnevezése Elızı év Tárgyév   

A. Befektetett eszközök 4.434.305 4.523.606 D. Saját tıke összesen 
I .Immateriális javak bruttó értéke összesen  42.720 46.226 Induló tıke 
-Forgalomképes immateriális javak 41.632 16.017 Tıkeváltozások 
-0-ra leírt immateriális javak   1.088 30.076 E Ktgv.-i tartalék összesen: 
-Üzemeltetésre átadott immateriális javak - 133 Ktv-i tartalék elszámolása 

-tárgyévi ktgv. tartalék 
-elızı évi kv-i tartalék 

II. Tárgyi eszközök bruttó értéke összesen 4.046.019 4.005.214 F Kötelezettségek összesen 
1. Ingatlanok 3.687.763 3.819.010 Tartozások fejlesztési célú 

kötvénykibocsátásból 
a.) Forgalomképes ingatlanok 329.384 186.892 Beruházási, fejlesztési hitel 
b.) Forgalomképtelen ingatlanok 1.347.089 1.455.351 Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség 
c.) Korlátozottan forgalomképes ingatlanok 1.997.830 2.142.739 Hosszú lejáratú kötelezettségek össz 
d.) 0-ra leírt, de használatban lévı ingatlanok  6.-998 3.505 Rövidlejáratú hitelek 
e.) Üzemeltetésre átadott forgalomképes ingatlan 6.462 30.523 Kötelezettségek 

-tárgyévi szállítói kötelezettségek 
-tárgyévet követı évet terh szállító 

2. Gépek, berendezések, felszerelések 162.987 159.503 Egyéb rövid lejár. köt. 
-beruh. hitel köv. évi törl.  
-tárgyévi  terh. rövid. köt.  
-iparőzési adó feltöltés miatt 
-helyi adó túlfizetés miatt 
-tárgyévet köv. évet terhelı egyéb rövid 

lejáratú köt. 
a.) Forgalomképes gépek, berendezése, felszerelések 122.627 75.616 Rövid lejáratú kötelezettségek össz 
b.) 0-ra leírt, de használatban lévı gépek 40.360 64.309 Egyéb passzív elszámolások 
c.) Üzemeltetésre átadott gépek, eszközök - 19.578  
3. Jármővek 19.108 26.701  
a.) Forgalomképes jármővek 9.307 8.600  
b.) 0-ra leírt, de használatban lévı jármővek 7.811 6.433  
c.) Üzemeltetésre átadott jármővek 1.990 11.668  
4. Beruházások és felújítások 176.161 18.015  
III. Befektetett pénzügyi eszközök 345.566 472.166  
1. Egyéb tartós részesedések 345.566 472.166  
B. Forgóeszközök 79.234 133.024  
I. Készletek 139 -  
II. Követelések 13.694 26.339  
IV. Pénzeszközök (pénztárak, kv.-i bankszámlák)  15.411 52.127  
V. Egyéb aktív pénzügyi eszközök 49.990 54.558  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       11. számú melléklet                        

K I M U T A T Á S 



az intézmények 2007 évi engedélyezett és tényleges létszámadatáról 
 

 

 
Intézmény megnevezése 

 
2007. évi 

engedélyezett 

 
2007. évi tényleges 

létszám 
létszám 

 „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 89 

Létszám mindösszesen 307 307 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12. számú melléklet 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tóth András 
Ki az, aki a határozat-tervezet, a módosított mérleggel, illetve a módosított könyvvizsgálói 
jelentést elfogadja?  
 



A képviselı-testület a határozat-tervezetet 15 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül egyhangúlag elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISEL İ-TESTÜLETÉNEK  
 

81/2008. (IV. 09. ) számú 
 

h a t á r o z a t a  
 

az önkormányzat 2007. évi költségvetése egyszerősített beszámolójának elfogadásáról, 
és a könyvvizsgálói jelentés tudomásul vételérıl 

 
 
A KÉPVISEL İ-TESTÜLET 
 
 
az önkormányzat 2007. évi egyszerősített beszámolóját az 1-3 számú mellékletek szerinti 
részletezéssel elfogadja és az ahhoz kapcsolódó könyvvizsgálói jelentést tudomásul veszi  
 

Határidı: folyamatos 
Felelıs: polgármester 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Újfehértó Város Önkormányzat     
2007. évi egyszerûsített mérleg    



     

  Eszközök  Elõzõ évi 
költségvetési 

beszámoló záró 
adatai  

Auditálási 
eltérések (±) 

 Elõzõ év auditált 
egyszerûsített 

beszámoló záró 
adatai 

 Tárgyévi 
költségvetési 

beszámoló záró 

 A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK  3 974 516      -        3 974 516     

 I. Immateriális javak  20 146       20 146     

 II. Tárgyi eszközök  3 603 018       3 603 018     

III. Befektetett pénzügyi eszközök  345 566       345 566     

 IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök  5 786       5 786     

 B) FORGÓESZKÖZÖK  79 234      -        79 234     

 I. Készletek  139       139      

 II. Követelések  13 694       13 694     

 III. Értékpapírok    -       

 IV. Pénzeszközök  15 411       15 411     

 V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások  49 990       49 990     

 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:  4 053 750      -        4 053 750     

 D) SAJÁT TÕKE  3 189 306      -        3 189 306     

 1. Induló tõke  295 516       295 516     

 2. Tõkeváltozások  2 893 790       2 893 790     

 3. Értékelési tartalék    -        

 E) TARTALÉKOK -15 430      -       -15 430     

 I. Költségvetési tartalékok -15 430      -15 430     

 II. Vállalkozási tartalékok    -        

 F) KÖTELEZETTSÉGEK  879 874      -        879 874     

 I. Hosszú lejáratú kötelezettségek  198 297       198 297     

 II. Rövid lejáratú kötelezettségek  600 746       600 746     

 III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások  80 831       80 831     

 FORRÁSOK ÖSSZESEN:  4 053 750      -        4 053 750     

     

Újferhértó, 2008. április 8.     

     
     

       

 
 
 
 
 
 

 Újfehértó Város Önkormányzat    
 2007. évi egyszerûsített pénzmaradvány-

kimutatás 
   



     

Sors
zám 

Megnevezés  Elõzõ évi 
költségvetési 

beszámoló záró 
adatai  

 Auditálási 
eltérések 

(+/-)  

 Elõzõ év auditált 
egyszerûsített 

beszámoló záró 
adatai  

1. Záró pénzkészlet  15 411       

2. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont 
záróegyenlege (+/-) 

-30 841       

3. Elõzõ év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)    

4. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-)   

5. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+/-2-3-4) -15 430      -       

6. Finanszírozásból származó korrekciók (+/-) -1 592      -1 592     

7. Pénzmaradványt terhelõ elvonások (+/-)   

8. A vállalkozási tevékenység eredményébõl alaptevékenység 
ellátására felhasznált összeg 

  

9. Költségvetési pénzmaradványt külön joszabály alapján 
módosító tétel (+/-) 

  

10. Módosított pénzmaradvány (5+/-6+/-7+/-8+/-9) -17 022  -       -1 592     

11. 10-bõl egészségbizt. alapból folyósított pénzeszk. 
maradványa 

   

11. 10-bõl kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány  4 874       

12. 10-bõl szabad pénzmaradvány    

     
 Újfehértó, 2008. április 8.    

     

     

 
 
 
 
 

Újfehért
ó Város 
Önkorm

   



ányzat 
2007. évi 
egyszerû

sített 
éves 

pénzforg
almi 

jelentés   

  

    

Sorszám     Megnevezés    Eredeti  Módosított
      elõirányzat  

1 Személyi juttatások    872 522     

2 Munkaadókat terhelõ járulékok    263 329     

3 Dologi és egyéb folyó kiadások    675 394     

4 Mûködési célú támogatásértékû kiadások, egyéb támogatás  45 819     

5 Államháztartáson kívülre végleges mûködési pénzeszközátadások  132 530     

6 Ellátottak pénzbeli juttatásai    4 000     

7 Felújítás    

8 Felhalmozási kiadások    106 379     

9 Felhalmozási célú támogatásértékû kiadások, egyéb támogatás  

10 Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadások  

11 Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása   

12 Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása   

13 Költségvetési pénzforgalmi kiadások (01+...+12)    2 099 973     
14 Hosszú lejáratú hitelek    220 170     

15 Rövid lejáratú hitelek  100 000     

16 Tartós hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok kiadásai   

17 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok kiadásai   

18 Finanszírozási kiadások (14+...+17)    320 170     
19 Pénzforgalomi kiadások    (13+…+18)  2 420 143     
20 Pénzforgalom nélküli kiadások  20 000      

21 Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások   

22 Kiegyenlítõ, függõ, átfutó kiadások összesen     

23 Kiadások összesen (19+...+22)    2 440 143     
24 Intézményi mûködési bevételek    77 129     

25 Önkormányzatok sajátos mûködési bevételei    893 976     

26 Mûködési célú támogatásértékû bevételek, egyéb támogatás  44 617     

27 Államháztartáson kívülrõl végleges mûködési pénzeszköz átvétel  

28 Felhalmozási és tõke jellegû bevételek    100 000     

29 28-ból Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tõkebevételei     

30 Felhalmozási célú támogatásértékû bevételek, egyéb támogatás  214 928     

  



BBiigg--AAuuddiitt  
KKfftt..  

44002266  DDeebbrreecceenn  GGaarraaii  uu..  44..  ffsszz..  11..  

    
��������  ((0066--3300))  995533--66110077  
��������//FFAAXX  ((0066--5522))  332233--553344  
AAddóósszzáámm::  1111115500777766--33--0099  
BBaannkksszzáámmllaa::  660099000000006611--1100660055446622  
CCééggjjeeggyyzzéékk  sszzáámm::  0099--0099--000022661133  
MMKKVVKK  nnyyiillvváánnttaarrttáássii  sszzáámm::  000011776633  

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS 
 

Újfehértó Város Önkormányzat Képviselı-testülete részére 
a 2007. évi egyszerősített éves beszámolójának könyvvizsgálatáról 
 
Elvégeztük Újfehértó Város Önkormányzat mellékelt 2007. évi egyszerősített összevont 
éves beszámolójának könyvvizsgálatát, amely a 2007. december 31-i fordulónapra elkészített 
egyszerősített könyvviteli mérlegbıl – melyben az eszközök és források egyezı fıösszege 4.154.613 
E Ft, a tartalékok összege 24.174 E Ft, az ezen idıpontra végzıdı évre vonatkozó egyszerősített 
pénzmaradvány-kimutatásból, továbbá az éves egyszerősített pénzforgalmi jelentésbıl – melyben a 
2007. év teljesített bevételi összege összesen 2.994.465 E Ft, a teljesített kiadások összege összesen 
2.945.172 E Ft – áll. 

 
Az egyszerősített összevont éves beszámolónak a számviteli törvényben, valamint az államháztartás 
szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló kormányrendeletben 
foglaltak és a Magyarországon elfogadott általános számviteli elvek szerint történı elkészítése és valós 
bemutatása, illetve elıterjesztése az Önkormányzat polgármesterének felelıssége. Ez a felelısség 
magában foglalja az akár csalásból, akár hibából eredı, lényeges hibás állításoktól mentes pénzügyi 
kimutatások elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belsı ellenırzés kialakítását, 
bevezetését, fenntartását, megfelelı számviteli politika kiválasztását és alkalmazását, valamint az adott 
körülmények között ésszerő számviteli becsléseket. 
 
A könyvvizsgáló felelıssége az egyszerősített összevont éves beszámoló véleményezése az elvégzett 
könyvvizsgálat alapján, továbbá az egyszerősített összevont éves költségvetési beszámoló mérlegében 
kimutatott eszközök értékadatai az önkormányzati ingatlankataszter nyilvántartásban, valamint a 
zárszámadáshoz készített vagyonkimutatásban szereplı értékadatokkal való egyezıségének vizsgálata, 
továbbá a zárszámadási rendelettervezet és az egyszerősített összevont éves beszámoló összhangjának 
megítélése. 
 
A könyvvizsgálatot a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok és a könyvvizsgálatra vonatkozó – 
Magyarországon érvényes – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottuk(tam) végre. A fentiek 
megkövetelik, hogy megfeleljünk bizonyos etikai követelményeknek, valamint, hogy a könyvvizsgálat 
tervezése és elvégzése révén elegendı és megfelelı bizonyítékot szerezzünk arról, hogy az 
egyszerősített összevont éves beszámoló nem tartalmaz lényeges hibás állításokat.  
 
Az elvégzett könyvvizsgálat magában foglalta olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja 
könyvvizsgálati bizonyítékokat szerezni az egyszerősített összevont éves beszámolóban szereplı 
összegekrıl és közzétételekrıl. A kiválasztott eljárások, beleértve az egyszerősített összevont éves 
beszámoló, akár csalásból, akár tévedésekbıl eredı, lényeges hibás állításai kockázatának felméréseit, 
a könyvvizsgáló megítélésétıl függenek. Az egyszerősített összevont éves beszámolóhoz 
kapcsolódóan a könyvvizsgáló kockázatfelmérésének nem célja, hogy az Önkormányzat és 
intézményei belsı ellenırzésének hatékonyságára vonatkozóan véleményt mondjon. 
A könyvvizsgálat magában foglalta továbbá az alkalmazott számviteli alapelvek és a gazdálkodásért 
felelısök lényegesebb számviteli becsléseinek, valamint az egyszerősített összevont éves beszámoló 
bemutatásának értékelését. Meggyızıdésünk, hogy a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendı 
és megfelelı alapot nyújt a könyvvizsgálói záradék (vélemény) megadásához. 
 

 



A gazdálkodás rendszerének vizsgálati tapasztalatai 
 

A számviteli alapelvek érvényesülése 
 
A vállalkozás folytatásának elve az Önkormányzat gazdálkodásában érvényesül, a költségvetési beszámoló 
elkészítésénél figyelembe vették a költségvetési évben bekövetkezett szervezeti és feladatváltozásokat (az 
átszervezéseket, a felügyeleti szerv megváltozását, a szerkezeti változásokat) is. A költségvetési 
beszámolóban a feladatok végrehajtása úgy jelenik meg, hogy az biztos alapot adjon a jövıbeni pénzügyi 
tervezéshez. 
 
A teljesség elve nem érvényesül maradéktalanul, mivel több gazdasági esemény hatása nem jelenik meg a 
beszámolóban, ugyanakkor a teljesség elvének érvényesítésénél figyelembe veszik, hogy a költségvetés 
naptári évre készült, a beszámoló ezzel összhangban van. A számviteli nyilvántartásban nem jelenik meg a 
pénzügyi lízing keretében korábban beszerzett Opel Vectra személygépkocsi, több olyan szállítói 
kötelezettség nem került kimutatásra, amelynek a teljesítése 2007. évben megtörtént, a kötelezettségek 
között az APEH felé kimutatott kötelezettség nem teljes körő. Az aktív pénzügyi elszámolások között 
mutatnak ki, olyan az óvodával kapcsolatos tervezési költséget, amit a beruházások között kell szerepeltetni. 
A lízingekbıl eredı kötelezettségeket nem mutatják ki a számviteli nyilvántartásokban. 
 
A könyvvitelben rögzített és a beszámolóban szereplı tételek a valóságban is megtalálhatóak, 
bizonyíthatóak, kívülállók által is megállapíthatók. Értékelésük azonban nem teljes körően felel meg a 
számviteli törvényben elıírt értékelési elveknek és az azokhoz kapcsolódó értékelési eljárásoknak, ezért a 
valódiság elve csak részben érvényesül. A vevı követelések értékelését nem végezték el, a vevık értéke után 
értékvesztést kellett volna elszámolni. Az egyéb adósok értékelését nem végezték el. A részesedések 
értékelését nem végezték el, olyan, Déli-Autópálya Rt., részesedést mutatnak ki, amely a valóságban már 
nem található meg, mivel a vállalkozást felszámolták. A devizás kötelezettségek értékelését évvégén nem 
végezték el. 
 
Az eszközöket és a kötelezettségeket a könyvvezetés és a beszámoló elkészítése során egyedileg kell 
rögzíteni és értékelni (az egyedi értékelés elve). Az ingatlanok vonatkozásában azonban nem érvényesül 
teljes körően az egyedi értékelés elve. Az ingatlan kataszter felfektetésekor a számviteli nyilvántartásban 
már meglévı burkolt utak értékét a valóságban nem létezı helyrajzi számon mutatják ki, a könyvszerinti 
értéket nem osztották fel az egyedi helyrajzi számokkal rendelkezı utakra, a kataszteri nyilvántartásban több 
olyan ingatlan szerepel, ahol a földterület nem rendelkezik értékkel. 
 
A következetesség elvének megvalósítása érdekében az éves költségvetési beszámoló részét képezı 
pénzforgalmi jelentés (pénzforgalmi kimutatás) szerkezeti felépítése, formája azonos az elemi 
költségvetéssel. 
 
A számviteli politika, illetve annak megvalósulása 
 
A Polgármesteri Hivatal a számviteli törvényben elıírt számviteli szabályzatokkal rendelkezik. A 
Polgármesteri Hivatal számviteli politika, számlarend, házipénztár és pénzkezelési szabályzat 2007. július 1-
tıl került módosításra, mivel az intézményi átszervezés következtében a részben önálló intézmények ekkor 
kerültek a Polgármesteri Hivatalhoz, azonban a jogszabályi változás miatti módosításnak határidıben nem 
tettek eleget, mivel a törvénymódosítás 2007. január 1-tıl lépett hatályba. 
 
A számviteli politikában a számviteli alapelvek ismertetése során a teljesség elvének megfogalmazásánál 
nem vették figyelembe azt, hogy a 249/2000 korm.rendelet szerint a számviteli törvény ide vonatkozó 
elıírása eltéréssel alkalmazható, a teljesség elvének érvényesítésénél figyelembe kell venni, hogy a 
költségvetés naptári évre készül. 
 
A számlarendben a fıkönyvi számla és analitikus nyilvántartás kapcsolatának, a nyilvántartás használt 
bizonylatainak, az egyeztetésnek szabályozása hiányzik az Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, 
vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök, Értékpapírok, Egyéb aktív és passzív 
pénzügyi elszámolások, Kötelezettségek vonatkozásában. 

 
A pénzkezelési szabályzat összeállítása során alkalmazott jogszabályi hivatkozások hibásak, a szabályozás 
nem tartalmazza a készpénzállományt érintı pénzmozgások jogcímeit, mely a számviteli törvény 14. § (8) 



bekezdése alapján a pénzkezelési szabályzat kötelezıen elıírt eleme. 
 
A Leltározási és leltárkészítési szabályzat hatálya a Polgármesteri Hivatalra terjed ki. A részben önállóan 
gazdálkodó költségvetési szervek leltározási tevékenységének szabályozása hiányzik. 
 
A belsı ellenırzés helyzete, biztonsága 
 
Az Önkormányzat a belsıellenırzési feladatát a Dél-Nyírségi Többcélú Kistérségi Társuláson keresztül, 
külsı szakértı bevonásával oldja meg. A belsıellenırzés éves terv alapján végzi feladatát, a végzett 
ellenırzésekrıl jelentés készül. A belsıellenırzés a vonatkozó jogszabályoknak megfelelıen végzi 
tevékenységét. 

 
 Az éves zárlati munkák vizsgálatának tapasztalatai 
 

Az év végi zárlati munkálatok során a leltár alapján megállapított készletérték változás könyvelése 
tıkeváltozásként, a követelések és kötelezettségek állományváltozásának könyvelése tıkeváltozásként, az 
átfutó, függı és kiegyenlítı kiadások és bevételek forgalmi számláin lévı egyenlegek átvezetése az 
állományi számlákra, a bevételi és kiadási elıirányzat számlák zárása, közgazdasági és funkcionális 
osztályozás szerint a bevételi és kiadási elıirányzat-teljesítési számlák zárása közgazdasági, funkcionális 
osztályozás szerint az értékcsökkenéssel kapcsolatos esedékes elszámolások rendezése, a megállapított 
tartalékok átvezetése a tartalék elszámolási számlákra, az 1-4. számlaosztály számlái egyenlegének 
átvezetése a zárómérleg számlára megtörtént.  

 
Az éves beszámoló elkészítésének, valódiságának minısítése 
 

A mérleg felülvizsgálatának megállapításai 
 
Immateriális javak 
 
Az immateriális javak besorolása a vonatkozó korm. rendelet szerint történt, az értékcsökkenés 
elszámolására a korm. rendelet (lehetıségei) szerint került sor. 
 
Tárgyi eszközök      Auditálási eltérés: +5.066 E Ft 
 
A tárgyi eszközök között nem szerepel egy 4.826 E Ft könyvszerinti értékő pénzügyi lízing keretében 
beszerzett Opel Vectra személygépkocsi. A tárgyi eszközöket a vonatkozó rendelet szerint sorolták be, az 
értékcsökkenést a rendeletben meghatározott kulcsokkal, a bruttó érték alapján idıarányosan számolták el a 
kormányrendeletben meghatározott kulcsok szerint. A beruházások között nem mutatják ki az Óvodához 
kapcsolódó 240 E Ft értékő tervezési költséget. 
 
Befektetett pénzügyi eszközök    Auditálási eltérés: -150 E Ft 
 
A befektetett pénzügyi eszközök állománya a befektetett eszközöket teljes körően tartalmazza, kimutatásra 
került a Déli-Autópálya Rt-ben korábban meglévı 100 E Ft értékő részesedés, azonban a társaságot 
felszámolták, így a részesedés nem mutatható ki. A részesedések értékelését nem végezték el, egy részükrıl 
ehhez nem áll rendelkezésre információ. Az INNOHID Zrt-ben meglévı részesedés után 150 E Ft 
értékvesztést kellett volna elszámolni, mivel a Zrt 2006. évi mérlege alapján megállapítható, hogy a saját 
tıkéje a jegyzett tıke értéke alá csökkent. A befektetett pénzügyi eszközökrıl vezettek analitikus 
nyilvántartást nem vezetnek. 
 
Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba vagyonkezelésbe adott eszközök 
 
Az üzemeltetésre átadott eszközök átadásáról teljes körő dokumentáció nem áll rendelkezésre. Az átadott 
eszközöket átvezették a tárgyi eszközök közül az összes üzemeltetésre átadott eszközök közé. Az átadott 
eszközökrıl megfelelıen kialakított analitikus nyilvántartást vezetnek. 
 
 
 
 



Követelések       Auditálási eltérés: -262 E Ft 
 
A követelések állományáról nem állapítható meg, hogy teljes körően tartalmazza-e az összes követelést, 
mert a vevık és az egyéb adósok felé a számlázás a befizetéssel egy idıben történik, a mérlegfordulónaphoz 
közeli ki és befizetésekbıl nem állapítottunk meg ki nem mutatott követelést. A követelésekrıl vezetett 
analitikus nyilvántartás tartalmazza a nyilvántartásba vett, tartozással rendelkezıket, az állomány változását 
a tıkeváltozás szemben nyilvántartásba vették. A mérlegfordulónappal nem került sor értékvesztés 
elszámolására, a vevı követelések között kimutatott 241 E Ft után 70 %, 169 E Ft értékvesztést kellett volna 
elszámolni. Az adósok között adminisztratív hibából eredıen tévesen mutatnak ki 21 E Ft lakbérhátralékot. 
 
Pénzeszközök 
 
A költségvetési bankszámlák mérlegben lévı egyenlege megegyezik az év végi, utolsó számlakivonat 
egyenlegével a pénztárak mérlegben kimutatott értéke egyezett a pénztárjelentés év végi, ellenırzött, 
felülvizsgált összegével  
 
Egyéb aktív pénzügyi elszámolások         Auditálási eltérés: -240 E Ft 
 
A mérlegben nem csak a jogcímeknek megfelelı kiadások szerepelnek, az aktív pénzügyi elszámolások 
között mutatnak ki az Óvodával kapcsolatos 240 E Ft tervezési költséget. Vezettek részletes, a kiadásokat 
valósan bemutató analitikus nyilvántartásokat az egyéb aktív pénzügyi eszközökrıl. 
 
Saját tıke 
 
Az értékelés a könyv szerinti nyilvántartással egyezik, az induló tıke értéke az elızı évi záró értékhez 
képest az intézményi átszervezés miatt változott a tıkeváltozások értéke az elızı évi záró értékhez 
viszonyítva a befektetett eszközök, készletek, követelések, hosszú és rövid lejáratú kötelezettségek 
következtében növekedett, vagy csökkent, a változások megfelelnek a rendeletnek. 
 
Költségvetési tartalékok 
 
A pénzmaradvány mérlegben szereplı értéke megfelel a fıkönyvi adatoknak, illetve megegyezik-e a 
vonatkozó kimutatások adataival. 
 
Hosszú lejáratú kötelezettségek      Auditálási eltérés: -452 E Ft 
 
A hosszú lejáratú kötelezettségek mérlegben lévı összege minden felvett hitelt (tartozást) magukban 
foglalnak, a banki kötelezettségekrıl banki visszaigazolás formájában nem tudtunk teljeskörően 
meggyızıdni, a Kereskedelmi és Hitelbank, valamint a Budapest Eszközfinanszírozó részérıl banki 
visszaigazolás nem állt rendelkezésre. Analitikus nyilvántartást nem vezetnek a hosszú lejáratú 
kötelezettségekrıl. A fıkönyvi kivonat adatival a mérlegben kimutatott hosszú lejáratú kötelezettségek 
állománya megegyezik, azonban a nyilvántartott hitelek deviza értéke nem egyezik meg a Magyar 
Takarékbank által igazolt fennálló hitelek deviza értékével, ebbıl következıen a forintra átszámított érték is 
eltér. A Kökény úti iskola bıvítésére felvett hitel nyilvántartás szerint 241.60 CHF, 35.760 E Ft, bank által 
közölt 223.221 CHF, 34.023 E Ft, a Debreceni úti iskola bıvítésére felvett hitel nyilvántartás szerint 
241.620 CHF, 35.760 E Ft, vank által közölt 223.221 CHF, 34.023 E Ft, a Jókai-Vörösmarty út építésére 
felvett hitel nyilvántartás szerint 84.120 CHF, 12.451 E Ft, a bank által közölt 77.720 CHF, 11.846 E Ft. A 
devizában kimutatott kötelezettségek állományának évvégi értékelését nem végezték el. A devizás 
kötelezettségek értékelésénél a választott hitelintézet, Magyar Takarékszövetkezeti Bank, deviza 
középárfolyamot alkalmazzák. Az árfolyam különbözet elszámolása és a bank által közölt hitelállományok 
figyelembevételével a hosszú lejáratú kötelezettségek állománya csökken 452 E Ft-tal. Az árfolyam 
különbözet miatt a kötelezettségek állománya növekedett volna, azonban a fıkönyvi könyvelés banki igazolt 
egyenlegre történı helyesbítését követıen az eltérés csökkenti a kötelezettség állományt. 
 
Rövid lejáratú kötelezettségek    Auditálási eltérés: +21.400 E Ft 
 
A rövid lejáratú kötelezettségek nem tartalmaztak minden ide tartozó kötelezettséget, nem került 
kimutatásra a lízing kötelezettségek 8.959 E Ft, olyan szállítói tartozások amelyek teljesítése 2007-ben 
megtörtént, de a pénzügyi rendezésre csak 2008-ban került sor 11.663 E Ft értékben, az APEH felé fennálló 
778 E Ft késedelmi pótlék, 12. havi ÁFA és rehabilitációs hozzájárulás.  



 
Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 
 
Teljes körően tartalmaz értékük minden passzív pénzügyi elszámolást, vezetnek róluk pontos analitikus 
nyilvántartást. 
 
 
Tıkeváltozások       Auditálási eltéré s: 
 
A tıkeváltozások auditálási eltérése mutatja a tárgyi eszközök, a befektetett pénzügyi eszközök, a 
követelések, a hosszú lejáratú és rövid lejáratú kötelezettségek auditálási eltéréseit, mivel ezek a 
tıkeváltozást módosítják. 
 
A pénzforgalmi jelentés megalapozottságának minısítése 
 
A pénzforgalmi jelentés eredeti és módosított elıirányzatai megegyeznek a 
költségvetésben szereplı elıirányzatokkal. A telejesítési adatok megegyeznek a fıkönyvi 
könyvelés adataival, illetve az év végi fıkönyvi kivonattal. 
 
A dologi kiadások között került elszámolásra több az aktív pénzügyi elszámolások között 
nyilvántartott tervezési díj 12.720 E Ft értékben. A tervezési díjak a számviteli törvény 
elıírásai szerint a beruházások bekerülési értékét képezi, ezért azokat felhalmozási 
kiadásként kellett volna elszámolni. A tervezési díjak kivezetésére azért került sor mert 
azok már nem fognak megvalósulni, azonban ennek dokumentálása nem történt meg. A 
tervezési díjakat a befejezetlen beruházások között kell kimutatni a beruházás 
megvalósulásáig, amennyiben erre nem kerül sor a vonatkozó szabályok szerint ki kell 
selejtezni. 
 
A pénzforgalmi jelentés tartalmazza a 2007. évben befektetési célú kötvénykibocsátásból 
származó 293.436 E Ft-ot. Azonban a felhalmozási célú felhasználás nem valósult meg 
teljes egészében, mivel a bevétel egy része mőködési célra került felhasználásra. 
 
A pénzmaradvány vizsgálatának tapasztalatai, a pénzmaradvány-kimutatás 
értékelése 

 
A pénzmaradvány-kimutatás elızı év oszlop adata megegyezik az egy évvel korábbi 
„tárgyévi” adatokkal, a pénzmaradvány levezetés számszerően helyesen történt, kiszőr 
minden olyan összeget, amelyek nem az alaptevékenységbıl, illetve nem a tárgyévbıl 
származnak, a levezetés (kimutatás) összevonásai, összegzései pontosak, a kimutatás 
egyes soraiban valós, alátámasztott adatok szerepelnek. A pénzmaradvány-kimutatás, a 
mérleg, illetve beszámoló más részeinek (pl. pénzforgalom egyeztetése) kapcsolatai, 
egyezıségei fennállnak. A záró pénzkészlet kimutatott összege maradéktalanul 
tartalmazza a bankszámlákon, illetve készpénzben meglévı év végi pénzállományt, a záró 
pénzkészletet helyesen módosították az aktív és passzív (kiegyenlítı, átfutó és függı) 
pénzügyi elszámolások, azaz a költségvetési pénzeszközök tárgyévet nem érintı 
változásai, csökkentı tényezıként, helyes összeggel szerepel a kimutatásban a megelızı 
év/ek/ben képzett tartalék fel nem használt része. A tárgyévi helyesbített pénzmaradvány 
kimutatott összege megegyezik a Költségvetési bevételek és kiadások elszámolási számla 
év végi – átvezetés elıtti –egyenlegével. A helyesbített pénzmaradványt megnövelték a 
még kiutalatlan költségvetési támogatással, s csökkentették a jogosulatlanul megkapott 
többlettámogatásokkal. 
 



A módosított pénzmaradvány áthúzódó feladatokra jutó kötelezettségekkel, szállítási 
szerzıdésekkel nem igazolt, a pénzmaradvány elsısorban a kötvénykibocsátásból eredı 
pénzeszköz megtakarítást tartalmazza. 
 

Az önkormányzat vagyoni, pénzügyi helyzetének értékelése 
 

Az Önkormányzat vagyoni helyzete növekedett az elızı idıszakhoz viszonyítva. A 
befektetett eszközök 1,3 %-kal növekedtek, ez alól csak az immateriális javak kivétel, ahol 
az éves elszámolt amortizáció csökkentette az értéket. Ugyanakkor a befektetett- és 
forgóeszközök mérlegen belüli aránya lényegében nem változott, mivel a forgóeszközök 
növekedése is jelentıs volt. 
 
Az Önkormányzat adósságállományának szerkezetében jelentıs változás következett be 
2007. évben. A rövid lejáratú kötelezettségek kiváltásra kerültek hosszú lejáratúakkal, 
ebbıl következıen a hitelfedezeti mutató 2 %-ról 52 %-ra, a vevı/szállító állomány aránya 
8 %-ról, 146 %-ra emelkedett. Az eladósodottság mértéke nem nıtt, mivel az 
Önkormányzat kötelezettségeinek mértéke 5 %-kal csökkent. 
 
Az adósság szerkezet átalakításának következtében a likviditás javult. A likviditási 
gyorsráta mutató 2 %-ról 103 %-ra, a likviditási mutató 13 %-ról 264 %-ra emelkedett. 

 
Korlátozást bemutató szakasz 
 

A könyvvizsgálói jelentés „A számviteli alapelvek érvényesülése, A mérleg 
felülvizsgálatának megállapításai, A pénzforgalmi jelentés megalapozottságának 
minısítése” bekezdéseiben leírt megállapítások alapján: 

• A beszámolóban egyes számviteli alapelvek korlátozottan érvényesülnek. 
• Auditálási eltérés került megállapításra 

Tárgyi eszközök   +  5.066 E Ft 
Befektetett pénzügyi eszközök  -      150 E Ft 
Követelések    -      262 E Ft 
Hosszú lejáratú kötelezettségek  -      452 E Ft 
Rövid lejáratú kötelezettségek  +21.400 E Ft 
Tıkeváltozások    - 36.109 E Ft 

• A dologi kiadások felhalmozási kiadásokat tartalmaznak. 
 

Záradék/Vélemény: 
 
A könyvvizsgálat során Újfehértó Város Önkormányzat 2007. évi egyszerősített összevont 
éves beszámolóját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az 
érvényes nemzeti könyvvizsgálati standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltuk(tam) és 
ennek alapján elegendı és megfelelı bizonyosságot szereztünk(tem) arról, hogy az 
egyszerősített összevont éves beszámolót, az elızı szakaszban ismertetett ténynek a 
beszámolóra gyakorolt hatása kivételével, a számviteli törvényben, továbbá a vonatkozó 
kormányrendeletben foglaltak és az általános számviteli elvek szerint készítették el. 
 
 
Véleményünk(em) szerint az egyszerősített összevont éves beszámoló a fenti korlátozással az 
Önkormányzat 2007. évi költségvetése teljesítésérıl, a 2007. december 31-én fennálló 
vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetérıl, valamint a mőködés eredményérıl megbízható 



és valós képet ad.  
 
Debrecen, 2008. április 8. 
 
 
   

         

Nagy Csaba        Nagy Csaba 
ügyvezetı        bejegyzett könyvvizsgáló 
Big-Audit Kft.         4225 Debrecen Északi sor 75. 
4026 Debrecen Garai u. 4. fsz. 1.      Kamarai tagsági szám: 004862 
Kamarai nyilvántartási szám: 001763 
 
3. napirendi pont megtárgyalása 
3./ Elıterjesztés a helyi önkormányzatra vonatkozó 2007. évi belsı ellenırzési jelentés  
     jóváhagyásáról 
     (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
     Száma: 3-107/2008.  
     Elıadó: Tóth András polgármester 
 
Tóth András 
Szóbeli kiegészítésem nincs. 
 
Köszöntöm a belsı ellenırt! 
 
A Pénzügyi Bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolta. Kérdés, észrevétel, vélemény van-e? 
Ha nincs a napirendi pont vitáját lezárom. Ki az, aki elfogadja a határozat-tervezetet? 
 
A képviselı-testület a határozat-tervezetet 15 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül egyhangúlag elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISEL İ-TESTÜLETÉNEK  
 

82/2008. (IV. 09. ) számú 
 

h a t á r o z a t a  
 

helyi önkormányzatra vonatkozó 2007. évi belsı ellenırzési jelentés jóváhagyásáról 
 

A KÉPVISEL İ-TESTÜLET  
 
 
a helyi önkormányzatra vonatkozó 2007. évi belsı ellenırzési jelentést a melléklet szerint 
jóváhagyja.  
 
 

Határid ı: azonnal 
     Felelıs: polgármester 

        jegyzı 
 



5 oldal jelentés 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. napirendi pont megtárgyalása 



4./ Elıterjesztés „A közösségi és városi könyvtárak állománygyarapítási összegének  
     támogatására” címő pályázat benyújtásáról 
     (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
     Száma: 3-108/2008.  
     Elıadó: Tóth András polgármester 
 
Tóth András 
Szóbeli kiegészítésem nincs. A Pénzügyi és a Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága tárgyalta, 
elfogadásra javasolták. Kérdés, észrevétel, vélemény van-e? Ha nincs a napirendi pont vitáját 
lezárom. Ki az, aki elfogadja a határozat-tervezetet? 
 
A képviselı-testület a határozat-tervezetet 15 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül egyhangúlag elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 

 ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISEL İ-TESTÜLETÉNEK  
 

83/2008. (IV. 09. ) számú 
 

h a t á r o z a t a  
 

„A közösségi és városi könyvtárak állománygyarapítási összegének támogatására” címő 
pályázat benyújtására 

 
A KÉPVISEL İ-TESTÜLET  
 

1. pályázatot nyújt be az Oktatási és Kulturális Minisztérium által „A helyi 
önkormányzatok könyvtári és közmővelıdési érdekeltségnövelı támogatásáról” szóló 
4/2004. (II. 20.) NKÖM rendelet alapján a községi és városi könyvtárak 
állománygyarapítási összegének támogatására meghirdetett pályázati kiírásra.  

 
2. a pályázathoz szükséges saját forrást 700.000.-Ft összegben a már jóváhagyott 

költségvetési támogatáson felül a Zajti Ferenc Helytörténeti Győjtemény, Mővelıdési 
Központ és Könyvtár részére, a könyvtár beszerzési keretének kiegészítésre biztosítja, 
mely összeget a 2008. évi költségvetés általános tartalékának terhére biztosítja, 
melynek átcsoportosításáról a költségvetési rendelet módosítása során gondoskodik.  

 
3. kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázaton elnyert és az önkormányzat által 

felajánlott összeget a Zajti Ferenc Helytörténeti Győjtemény, Mővelıdési Központ és 
Könyvtár rendelkezésére bocsátja.  

 
Határid ı: 2008. április 18.  
     Felelıs: polgármester 

         
 
5. napirendi pont megtárgyalása 
5./ Elıterjesztés  az általános iskola mőködési körzeteinek meghatározásáról 
     (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
     Száma: 3-109/2008.  
     Elıadó: Tóth András polgármester 
 
Tóth András 



Szóbeli kiegészítésem nincs. A Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága tárgyalta, elfogadásra 
javasolták. Kérdés, észrevétel, vélemény van-e? Ha nincs a napirendi pont vitáját lezárom. Ki 
az, aki elfogadja a határozat-tervezetet? 
 
A képviselı-testület a határozat-tervezetet 15 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül egyhangúlag elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISEL İ-TESTÜLETÉNEK  
 

84/2008. (IV. 09. ) számú 
 

h a t á r o z a t a  
 

az óvoda és általános iskola mőködési körzeteinek megállapításáról 
 
A KÉPVISEL İ-TESTÜLET 
 
 fenntartásában mőködı Újfehértó Általános, Mővészeti Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat 
mőködési körzetét az alábbiak szerint határozza meg: 
 
1./ Erkel Ferenc Általános Iskolai  tagintézmény  mőködési körzete: 
- Ady Endre utca  - Kossuth Lajos utca 
- Árvácska utca  - Levente utca   
- Bajcsy-Zsilinszky utca  - Liliom utca 
- Bartók Béla utca  - Madách Imre utca 
- Bem apó utca - Margaréta utca 
- Béke tér - Mártírok utca 
- Obsitos utca - İz utca 
- Böszörményi út eleje az Alkotmány utcáig  - Petıfi Sándor utca 
- Budai Nagy Antal utca - Puskin utca 
- Deák Ferenc utca - Rákóczi Ferenc utca 
- Debreceni út 102-ig - Rozmaring utca 
- Dohány utca  - Szarvas utca 
- Dózsa György utca  - Síp utca 
- Egészségház utca  - Sólyom utca 
- Eötvös József utca  - Szegfő utca 
- Esze Tamás utca    - Pipacs utca 
- Fecske utca                                             - Part utca 
- Széchenyi u. eleje Garibaldi utcáig  - Vadastag 
- Fı tér   - Szikes utca  
- Hársfa utca  - Tábornok út 
- Homok út  - Táncsics Mihály utca 
- Katona József utca  - Tokaji utca 
- Kisrétkör - Óvoda utca -  
- Kodály Zoltán utca - Vasvári P. utca 
                                       - Széchenyi út eleje Garibaldi   
      utcáig 
2./ Vasvári Pál Általános Iskolai Tagintézmény mőködési körzet: 
 
- Akácfa utca  - Lehel utca 
- Alma utca  - Lujza utca 
- Arany János utca  - Mária utca 



- Attila utca  - Márvány utca 
- Bercsényi utca  - Mókus utca 
- Bocskai utca  - Móricz Zsigmond utca 
- Damjanich utca - Németh László utca 
- Epreskert utca                                                                   - Tolsztoj utca 
- Farkasnyári utca - Nyíl utca 
- Gábor Áron utca  - Nyíregyházi utca 
- Gárdonyi Géza utca  - Nyírfa utca 
- Gyár utca                - Széchenyi utca vége a Garibaldi utcától 
- Szent I. út páratlan oldala a Tímár utcáig,   - Gyöngyvirág utca  -Szent István út                                       

  páros oldal  a Tímár utcától 
Nyíregyházi utcáig 

- Szent István út páros oldala a Damjanich  utcáig             - Szövı utca 
- Garibaldi utca                                                                    - Ifjúság utca 
- Hóvirág utca  - Váci Mihály utca 
- Hunyadi utca - Kökény utca   
- Vasút utca - Kürt utca  
- Vörösmarty utca -  Éva utca 
- Ibolya utca  - Tímár utca  
- Jókai Mór utca              
- Kereszt utca   
- Szılı utca                      
 
3./ Mályváskerti Általános IskolaiTagintézmény mőködési körzet: 
 
- Alkotmány utca - Pacsirta utca 
- Árpád utca - Radnóti Miklós utca 
- Balkányi utca - Rezeda utca 
- Böszörményi út vége az Alkotmány utcától - Rigó utca 
- Csillag utca - Rózsa utca 
- Debreceni út 103-tól - Százados utca 
- Galamb utca - Ereszvény-tanya 
- Görgey utca - Tó utca 
- Határ utca - Toldi utca 
- Honvéd utca - Trombitás utca  
- Tüzér utca                                                                         - Munkás utca 
- József Attila utca - Víz utca 
- Kölcsey utca - Zrínyi Ilona utca 
 
A Képviselı-testület a fenntartásában mőködı Lengyel Laura óvoda mőködési körzetét az 
alábbiak szerint határozza meg: 
 
1.Lengyel Laura Központi Óvoda 
 
- Ady Endre utca  - Kossuth Lajos utca vége Deák F.  
     u.-tól 
- Árvácska utca  - Levente utca   
- Liliom utca        - Tokaji út 
- Bem apó ut - Sólyom utca   
- Obsitos utca       - Rozmaring utca 



- Bajcsy- Zsilinszky E. út ,a Deák Ferenc utcától - İz utca 
- Hársfa utca  - Tábornok út 
- Homok út - Dohány utca     
-. Szegfő utca  -.Farkasnyári utca   
-. Vadastag  - Fecske utca 
- Esze Tamás utca       - Szarvas utca 
- Hunyadi utca      - Tolsztoj utca   
  
2 „Aranykapu”óvoda Tagintézmény  mőködési körzete: 
 
- Kossuth Lajos utca eleje a Deák F. u-ig - Kisrétkör 
- Bajcsy-Zsilinszky utca  eleje a Deák F. u-ig - Kodály Zoltán utca 
- Bartók Béla utca  - Madách Imre utca 
- Mártírok utca - Béke tér  
- Böszörményi út eleje 102-ig - Petıfi Sándor utca 
- Budai Nagy Antal utca   - Pipacs utca 
- Táncsics Mihály utca  - Puskin utca 
- Deák Ferenc utca - Rákóczi Ferenc utca 
- Debreceni út eleje 102-ig - Síp utca 
- Katona József utca - Szılı utca  
- Vasvári Pál utca - Part utca 
- Dózsa György utca - Egészségház utca   
- Fı tér - Széchenyi u 100-ig 
- Eötvös József utca  - Százados utca 
- Szent István 100-ig             - Óvoda utca 
- Margaréta utca   - Szikes utca     
 
3.Napsugár Óvoda Tagintézmény mőködési körzet: 
 
- Akácfa utca  - Lehel utca 
- Alma utca  - Lujza utca 
- Arany János utca  - Mária utca 
- Attila utca  - Márvány utca 
- Bercsényi utca  - Mókus utca 
- Bocskai utca  - Móricz Zsigmond utca 
- Damjanich utca  - Tímár utca 
- Kürt utca  - Németh László utca 
- Epreskert utca  - Nyíl utca 
- Gábor Áron utca  - Nyíregyházi utca 
- Gárdonyi Géza utca  - Nyírfa utca 
- Gyár utca                                - Széchenyi utca 101-tıl 
- Gyöngyvirág utca                                - Szent István út 101-tıl 
- Hóvirág utca  - Szövı utca 
- Ibolya utca  - Ifjúság utca 
- Jókai Mór utca              - Váci Mihály utca  
- Kereszt utca  - Vasút utca 
- Kökény utca  - Vörösmarty utca  
- Éva utca               - Garibaldi utca 
 
 



4. Mályváskerti Óvoda Tagintézmény mőködési körzet: 
 
- Alkotmány utca - Pacsirta utca 
- Árpád utca - Radnóti Miklós utca 
- Balkányi utca - Rezeda utca 
- Böszörményi út103-tıl - Rigó utca 
- Csillag utca - Rózsa utca 
- Debreceni út103-tól - Görgey utca 
- Galamb utca - Tó utca 
- Határ utca - Toldi utca 
- Honvéd utca - Trombitás utca   
- József Attila utca - Víz utca 
- Kölcsey utca - Zrínyi Ilona utca 
- Munkás utca                                                                     - Ereszvény-tanya 
- Táncsics-tag                                                                      - Tüzér utca 

 
 
                                                           Határidı: azonnal     
     Felelıs: alpolgármester, intézményvezetık 
 
 
Mivel egyéb kérdés, észrevétel, vélemény nem hangzott el, Tóth András polgármester a 
rendkívüli nyilvános ülést 16 óra 30 perckor bezárta.  

 
 
 

K. m. f.  
 

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


