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Száma:..……/2008.  

J E G Y Z Õ K Ö N Y V  
 

Készült: Újfehértó Város Képviselı-testületének 2008. május 14-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, Ricska Zsolt,  Suhaj István, Szabóné Belme Ildikó,  
                       Tóth János képviselık 
  
Tanácskozási joggal jelen voltak: Dr. Mátyás B. Szabolcs jegyzı 
                                                          Dr. Szőcs Andrea mb. aljegyzı 
 
A Polgármesteri Hivatal részérıl jelen van: Pincés Mihályné jegyzıkönyvvezetı 
 
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, a rendkívüli ülés megtartását a pályázatok 
benyújtásának határideje indokolja. 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,  ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadta és az alábbi napirendet állapította meg: 

 
Napirendi javaslat 

 
1./ Elıterjesztés a 2008. évi TEUT, HÖF CÉDE, HÖF TEKI pályázatok benyújtásáról 
     (írásbeli elıterjesztés alapján) 
      Száma: 3-127/2007.  
      Elıadó: Tóth András polgármester 
 
2./ Elıterjesztés„Újfehértói 3232. hrsz alatt található Lengyel Laura (Csicsergı) Óvoda épületének    
      átalakítása Idısek Napközi Otthonává” címmel fejlesztési pályázat benyújtásáról 
     (írásbeli elıterjesztés alapján) 
      Száma: 3-129/2007.  
      Elıadó: Tóth András polgármester 
 



 2

 
3./ Elıterjesztés „ Újfehértói 193. hrsz. alatt található Levente Otthon épületének átalakítása  
     Idısek Napközi Otthonává” címmel fejlesztési pályázat benyújtásáról  
     (írásbeli elıterjesztés alapján) 
      Száma: 3-130/2007.  
      Elıadó: Tóth András polgármester 
 
4./ Elıterjesztés az önkormányzat 2008. évi költségvetésérıl és végrehajtásnak szabályairól  
     szóló 8/2008. (II. 29.) rendelet módosítására 
     (írásbeli elıterjesztés alapján) 
      Száma: 3-128/2007.  
      Elıadó: Tóth András polgármester 
 
1. napirendi pont megtárgyalása 
1./ Elıterjesztés a 2008. évi TEUT, HÖF CÉDE, HÖF TEKI pályázatok benyújtásáról 
     (írásbeli elıterjesztés alapján) 
      Száma: 3-127/2007.  
      Elıadó: Tóth András polgármester 
 
Tóth András 
Az elıterjesztésben egy összefoglaló értékelést írtam a pályázati lehetıségekrıl, illetve 
megjelöltünk olyan pályázatot, ami készülıfélben van. Az ülésen megkapták a 13 db 
határozati javaslatot, ami ehhez kapcsolódik. Az elıterjesztéshez képest annyi a változás, 
hogy a TEUT pályázatoknál a jelzett két projektet összevontuk, a HÖF TEKI pályázatoknál 
az 5. sorszámmal jelzett kerékpárút-felújítás a múzeumtól İz utcáig címő projekt nem kerül 
benyújtásra, viszont két új pályázat benyújtása kerül, egyrészt a „Zajti Ferenc Kulturális 
Központ Színháztermének felújítása” címő  pályázat benyújtása, valamint az utcanév táblák 
kihelyezésérıl van egy pályázat benyújtása. Azt javasolom, hogy a határozati javaslatok 
tekintetében induljunk el sorban, és kérdések és vélemények tekintetében megbeszéljük 
egyenként. Van-e ellenvetés?  
 
Nincs.  
 
Tóth András 
Az elıterjesztés 1. sz. mellékletével kapcsolatban várhatóan „alulpályázás” lesz, remélem ez 
valamennyire segíti a pályázatunkat. Ezzel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel, vélemény?  
 
Nagy Sándor 
Általában szeretném elıre bocsátani, hogy minden pályázat benyújtását fogom támogatni, 
viszont egy érdekességre hívnám fel a képviselı-társaim figyelmét. Érdemes lenne 
visszamenıleg az elmúlt egy év tekintetében a benyújtott pályázatokat, egy olyan kategóriába 
sorolni, illetve a most benyújtásra kerülteket, hogy az egyéni képviselıket illetıen- kiknek a 
körzetét érintik ezek a pályázatok. Azzal együtt, hogy egyetértek a pályázatok benyújtásával. 
Gyakorlatilag, ha kivesszük a három alpolgármester körzetét érintı fejlesztéseket, illetve 
pályázatokat, akkor tessenek kiszámolni, hogy az elmúlt egy évben ezzel együtt összesen 
mennyi egyéb körzetet érintı pályázat került benyújtásra.  
 
Tóth András 
Egyrészt én azt mondom, hogy a Fı tér az fı tér, fontos, hogy egy településnek  a központja 
hogyan néz ki. Másrészt a TEUT-as pályázatnál önkormányzati tulajdonú, szilárdburkolatú 
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útnak a felújítása. Olyan túl sokat nem lehet találni Újfehértón, a Széchenyi út kivételével, de 
itt a másik projektben szeretnénk forrást találni. Mi az, ami nem tartozik ide, ami ebben a 
kategóriába nem sorolható. A tervezı nyilatkozta, hogy ez a tendencia a sorrend, a 
problémásabb területek a sürgısebbek.  
 
Gyermánné Szabó Katalin 
Az Ady Endre utcát is érintené ez? Van-e arra lehetıség, hogy ahol útalap van ott is lehessen 
benyújtani pályázatot,  jó lenne sorba szedni azokat is.  
 
Tóth András 
Ha nincs egyéb kérdés, észrevétel, vélemény, a napirendi pont vitáját lezárom. Egyenként 
kérdezem sorba a kiosztott határozat-tervezeteket?  Ki az, aki elfogadja a 3-127/2008. sz.  
elıterjesztés 1.sz. melléklet szerinti határozat-tervezetet? 
 
A képviselı-testület a 3-127/2008. sz.  elıterjesztés 1.sz. melléklet szerinti határozat-
tervezetet 15 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag elfogadta és 
az alábbi határozatot hozta: 

 
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISEL İ-TESTÜLETÉNEK 

 
96/2008. (V.14.) számú 

 
határozata 

 
„Újfehértó, Béke tér és térsége útfelújítása”  

 címő  pályázat benyújtásáról 
 

A KÉPVISEL İ-TESTÜLET 
 

1. Pályázatot nyújt be az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács által meghirdetett 
települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat felújítására 
irányuló támogatás elnyerésére (TEUT) a 2008. évre. 

 
2. A pályázathoz szükséges saját forrást 15.452.196 Ft összegben az önkormányzat 

2008. évi költségvetésérıl és végrehajtásának szabályairól szóló, a 12/2008. (III. 28.) 
és a 18/2008. (V. 15.) rendeletekkel módosított 8/2008. (II.29.) rendelet 7. §. (4) 
bekezdése alapján költségvetési forrásból biztosítja.  
A fejlesztés összes bekerülési költsége: 30.904.392 Ft, az igényelt támogatás összege: 
15.452.196 Ft 

Határidı: folyamatos 
  Felelıs: polgármester 

 
Tóth András 
Van-e kérdés, vélemény a következı határozat-tervezettel kapcsolatban? Ki az, aki elfogadja 
a 3-127/2008. sz. elıterjesztés 2. sz. melléklet szerinti határozat-tervezetet? 
 
A képviselı-testület a 3-127/2008. sz.  elıterjesztés 2. sz. melléklet szerinti határozat-
tervezetet 15 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag elfogadta és 
az alábbi határozatot hozta: 
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ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISEL İ-TESTÜLETÉNEK 
 

97/2008. (V.14.) számú 
 

határozata 
 

„Zajti Ferenc Kulturális Központ Színháztermének felújítása”  
címő  pályázat benyújtásáról 

 

A KÉPVISEL İ-TESTÜLET 
 

1.  Pályázatot nyújt be az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács által meghirdetett 
önkormányzati fejlesztések támogatására területi kötöttség nélkül (HÖF CÉDE) a 
2008. évre 

 
2. A pályázathoz szükséges saját forrást 12.879.745 Ft összegben az önkormányzat  

2008. évi költségvetésérıl és végrehajtásának szabályairól szóló, a 12/2008. (III. 28.) 
és a 18/2008. (V. 15.) rendeletekkel módosított 8/2008. (II.29.) rendelet 7. §.  (5) 
bekezdése alapján költségvetési forrásból biztosítja. A fejlesztés összes bekerülési 
költsége: 32.879.745 Ft, az igényelt támogatás összege: 20.000.000 Ft. 

 
Határidı: folyamatos 
  Felelıs: polgármester 

 
Tóth András 
Van-e kérdés, vélemény a következı határozat-tervezettel kapcsolatban? Ki az, aki elfogadja 
a 3-127/2008. sz. elıterjesztés 3. sz. melléklet szerinti határozat-tervezetet? 
 
A képviselı-testület a 3-127/2008. sz.  elıterjesztés 3. sz. melléklet szerinti határozat-
tervezetet 15 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag elfogadta és 
az alábbi határozatot hozta: 
 

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISEL İ-TESTÜLETÉNEK 
 

98/2008. (V.14.) számú 
 

határozata 
 

„ Temetı ravatalozójának tetıráépítése, rekonstrukciója  
és utcafronti kerítésének építése” 

 címő  pályázat benyújtásáról 
 

A KÉPVISEL İ-TESTÜLET 
 

1. Pályázatot nyújt be az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács által meghirdetett 
önkormányzati fejlesztések támogatására területi kötöttség nélkül (HÖF CÉDE) a 
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2008. évre 
 
2. A pályázathoz szükséges saját forrást 2.639.774.-Ft összegben az önkormányzat  

2008. évi költségvetésérıl és végrehajtásának szabályairól szóló, a 12/2008. (III. 28.) 
és a 18/2008. (V. 15.) rendeletekkel módosított 8/2008. (II.29.) rendelet 7. §. (6) 
bekezdése alapján költségvetési forrásból biztosítja. A fejlesztés összes bekerülési 
költsége: 13.198.867.-Ft, az igényelt támogatás összege: 10.559.093-Ft. 

 
      Határidı: folyamatos 

  Felelıs: polgármester 
 

Tóth András 
Van-e kérdés, vélemény a következı határozat-tervezettel kapcsolatban? Ki az, aki elfogadja 
a 3-127/2008. sz. elıterjesztés 4. sz. melléklet szerinti határozat-tervezetet? 
 
A képviselı-testület a 3-127/2008. sz.  elıterjesztés 4. sz. melléklet szerinti határozat-
tervezetet 15 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag elfogadta és 
az alábbi határozatot hozta: 
 

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISEL İ-TESTÜLETÉNEK 
 

99/2008. (V.14.) számú 
 

határozata 
 

„B” kategóriás futballpálya létesítése” 
 címő  pályázat benyújtásáról 

 

A KÉPVISEL İ-TESTÜLET 
 

1. Pályázatot nyújt be az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács által meghirdetett 
önkormányzati fejlesztések támogatására területi kötöttség nélkül (HÖF CÉDE) a 
2008. évre. 

 
2. A pályázathoz szükséges saját forrást 7.106.392.-Ft összegben az önkormányzat 2008. 

évi költségvetésérıl és végrehajtásának szabályairól szóló, a 12/2008. (III. 28.) és a 
18/2008. (V. 15.) rendeletekkel módosított 8/2008. (II.29.) rendelet 7. §. (7) bekezdése 
alapján költségvetési forrásból biztosítja. A fejlesztés összes bekerülési költsége: 
27.106.392.-Ft az igényelt támogatás összege: 20.000.000.-Ft. 

 
  Határidı: folyamatos 
  Felelıs: polgármester 

 
Tóth András 
Van-e kérdés, vélemény a következı határozat-tervezettel kapcsolatban? Ki az, aki elfogadja 
a 3-127/2008. sz. elıterjesztés 5. sz. melléklet szerinti határozat-tervezetet? 
 
A képviselı-testület a 3-127/2008. sz.  elıterjesztés 5. sz. melléklet szerinti határozat-
tervezetet 15 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag elfogadta és 
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az alábbi határozatot hozta: 
 

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISEL İ-TESTÜLETÉNEK 
 

100/2008. (V.14.) számú 
 

határozata 
 

„ Kodály Zoltán utcai játszótér felújítása, bıvítése” 
 címő  pályázat benyújtásáról 

 

A KÉPVISEL İ-TESTÜLET 
 

1. Pályázatot nyújt be az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács által meghirdetett 
önkormányzati fejlesztések támogatására területi kötöttség nélkül (HÖF CÉDE) a 
2008. évre. 

 
2. A pályázathoz szükséges saját forrást 2.595.595.-Ft összegben az önkormányzat 2008. 

évi költségvetésérıl és végrehajtásának szabályairól szóló, a 12/2008. (III. 28.) és a 
18/2008. (V. 15.) rendeletekkel módosított 8/2008. (II.29.) rendelet 7. §. (8) bekezdése 
alapján költségvetési forrásból biztosítja. A fejlesztés összes bekerülési költsége: 
12.977.974.-Ft, az igényelt támogatás összege: 10.382.379.-Ft. 

 
     Határidı: folyamatos 

  Felelıs: polgármester 
 
Tóth András 
Van-e kérdés, vélemény a következı határozat-tervezettel kapcsolatban? Ki az, aki elfogadja 
a 3-127/2008. sz. elıterjesztés 6. sz. melléklet szerinti határozat-tervezetet? 
 
A képviselı-testület a 3-127/2008. sz.  elıterjesztés 6. sz. melléklet szerinti határozat-
tervezetet 15 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag elfogadta és 
az alábbi határozatot hozta: 

 
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISEL İ-TESTÜLETÉNEK 

 
101/2008. (V.14.) számú 

 
határozata 

 
„Újfehértó, 0357 hrsz-ú külterületi út (Vöröshajnal major) bekötıútjának felújítása I. 

ütem” 
 címő  pályázat benyújtásáról 

 

A KÉPVISEL İ-TESTÜLET 
 

1. Pályázatot nyújt be az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács által meghirdetett 
területi kiegyenlítést szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatására (HÖF TEKI) a 
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2008. évre. 
 
2. A pályázathoz szükséges saját forrást 4.465.838 Ft összegben az önkormányzat  2008. 

évi költségvetésérıl és végrehajtásának szabályairól szóló, a 12/2008. (III. 28.) és a 
18/2008. (V. 15.) rendeletekkel módosított 8/2008. (II.29.) rendelet 7. §. (9) bekezdése 
alapján költségvetési forrásból biztosítja. A fejlesztés összes bekerülési költsége: 
22.329.186 Ft, az igényelt támogatás összege: 17.863.348 Ft. 

 
Határidı: folyamatos 
  Felelıs: polgármester 
 

Tóth András 
Van-e kérdés, vélemény a következı határozat-tervezettel kapcsolatban? Ki az, aki elfogadja 
a 3-127/2008. sz. elıterjesztés 7. sz. melléklet szerinti határozat-tervezetet? 
 
A képviselı-testület a 3-127/2008. sz.  elıterjesztés 7. sz. melléklet szerinti határozat-
tervezetet 15 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag elfogadta és 
az alábbi határozatot hozta: 

 
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISEL İ-TESTÜLETÉNEK 

 
102/2008. (V.14.) számú 

 
határozata 

 
„Rezeda utca külterületi folytatásának felújítása” 

 címő  pályázat benyújtásáról 

A KÉPVISEL İ-TESTÜLET 
 

1. Pályázatot nyújt be az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács által meghirdetett 
területi kiegyenlítést szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatására (HÖF TEKI) a 
2008. évre. 

 
2. A pályázathoz szükséges saját forrást 1.798.546 Ft összegben az önkormányzat 2008. 

évi költségvetésérıl és végrehajtásának szabályairól szóló, a 12/2008. (III. 28.) és a 
18/2008. (V. 15.) rendeletekkel módosított 8/2008. (II.29.) rendelet 7. §. (10) 
bekezdése alapján költségvetési forrásból biztosítja. A fejlesztés összes bekerülési 
költsége: 8.992.728 Ft, az igényelt támogatás összege: 7.194.182 Ft. 

 

Határidı: folyamatos 
  Felelıs: polgármester 
 

Tóth András 
Van-e kérdés, vélemény a következı határozat-tervezettel kapcsolatban? Ki az, aki elfogadja 
a 3-127/2008. sz. elıterjesztés 8. sz. melléklet szerinti határozat-tervezetet? 
 
A képviselı-testület a 3-127/2008. sz. elıterjesztés 8. sz. melléklet szerinti határozat-
tervezetet 15 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag elfogadta és 
az alábbi határozatot hozta: 
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ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISEL İ-TESTÜLETÉNEK 

 
103/2008. (V.14.) számú 

 
határozata 

 
„ Közvilágítás bıvítése Újfehértón” 

 címő  pályázat benyújtásáról 

A KÉPVISEL İ-TESTÜLET 
 

1. Pályázatot nyújt be az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács által meghirdetett 
területi kiegyenlítést szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatására (HÖF TEKI) a 
2008. évre. 

 
2. A pályázathoz szükséges saját forrást 2.304.000 Ft összegben az önkormányzat 2008. 

évi költségvetésérıl és végrehajtásának szabályairól szóló, a 12/2008. (III. 28.) és a 
18/2008. (V. 15.) rendeletekkel módosított 8/2008. (II.29.) rendelet 7. §. (11) 
bekezdése alapján költségvetési forrásból biztosítja. A fejlesztés összes bekerülési 
költsége: 11.520.000 Ft, az igényelt támogatás összege: 9.216.000 Ft. 

 
Határidı: folyamatos 
  Felelıs: polgármester 
 

Tóth András 
Van-e kérdés, vélemény a következı határozat-tervezettel kapcsolatban? Ki az, aki elfogadja 
a 3-127/2008. sz. elıterjesztés 9. sz. melléklet szerinti határozat-tervezetet? 
 
A képviselı-testület a 3-127/2008. sz. elıterjesztés 9. sz. melléklet szerinti határozat-
tervezetet 15 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag elfogadta és 
az alábbi határozatot hozta: 
 

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISEL İ-TESTÜLETÉNEK 
 

104/2008. (V.14.) számú 
 

határozata 
 

„Utcabútorok, köztéri elemek beszerzése, elhelyezése Újfehértó városközpontjában” 
 címő  pályázat benyújtásáról 

 

A KÉPVISEL İ-TESTÜLET 
 

1. Pályázatot nyújt be az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács által meghirdetett 
területi kiegyenlítést szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatására (HÖF TEKI) a 
2008. évre. 

 
2. A pályázathoz szükséges saját forrást 1.869.072 Ft összegben az önkormányzat 2008. 
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évi költségvetésérıl és végrehajtásának szabályairól szóló, a 12/2008. (III. 28.) és a 
18/2008. (V. 15.) rendeletekkel módosított 8/2008. (II.29.) rendelet 7. §. (12) 
bekezdése alapján költségvetési forrásból biztosítja. A fejlesztés összes bekerülési 
költsége: 9.345.360 Ft, az igényelt támogatás összege: 7.476.288 Ft. 

 
Határidı: folyamatos 
  Felelıs: polgármester 
 

Tóth András 
Van-e kérdés, vélemény a következı határozat-tervezettel kapcsolatban? Ki az, aki elfogadja 
a 3-127/2008. sz. elıterjesztés 10. sz. melléklet szerinti határozat-tervezetet? 
 
A képviselı-testület a 3-127/2008. sz. elıterjesztés 10. sz. melléklet szerinti határozat-
tervezetet 15 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag elfogadta és 
az alábbi határozatot hozta: 
 

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISEL İ-TESTÜLETÉNEK 
 

105/2008. (V. 14.) számú 
 

határozata 
 

„Utcanévtáblák kihelyezése” címő  pályázat benyújtásáról 
 

A KÉPVISEL İ-TESTÜLET 
 

1. Pályázatot nyújt be az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács által meghirdetett 
területi kiegyenlítést szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatására (HÖF TEKI) a 
2008. évre. 

 
2. A pályázathoz szükséges saját forrást 1.162.000.-Ft összegben az önkormányzat  

2008. évi költségvetésérıl és végrehajtásának szabályairól szóló, a 12/2008. (III. 28.) 
és a 18/2008. (V. 15.) rendeletekkel módosított 8/2008. (II.29.) rendelet 7. §. (13) 
bekezdése alapján költségvetési forrásból biztosítja. A fejlesztés összes bekerülési 
költsége: 5.810.000.-Ft, az igényelt támogatás összege: 4.648.000.-Ft. 

 

     Határidı: folyamatos 
  Felelıs: polgármester 

 
Tóth András 
Van-e kérdés, vélemény a következı határozat-tervezettel kapcsolatban? Ki az, aki elfogadja 
a 3-127/2008. sz. elıterjesztés 11. sz. melléklet szerinti határozat-tervezetet? 
 
A képviselı-testület a 3-127/2008. sz. elıterjesztés 11. sz. melléklet szerinti határozat-
tervezetet 15 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag elfogadta és 
az alábbi határozatot hozta: 
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ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISEL İ-TESTÜLETÉNEK 
 

106/2008. (V. 14.) számú 
 

határozata 
 

„Gyalog- és kerékpárút építése a Debreceni út  
1 + 728 és 2 + 083 km szelvény közötti (Százados úttól - Pacsirta útig) szakaszán”  

 címő  pályázat benyújtásáról 
 

A KÉPVISEL İ-TESTÜLET 
 

1. Pályázatot nyújt be az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács által meghirdetett 
területi kiegyenlítést szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatására (HÖF TEKI) a 
2008. évre. 

 
2. A pályázathoz szükséges saját forrást 9.543.716 Ft összegben az önkormányzat  2008. 

évi költségvetésérıl és végrehajtásának szabályairól szóló, a 12/2008. (III. 28.) és a 
18/2008. (V. 15.) rendeletekkel módosított 8/2008. (II.29.) rendelet 7. §. (14) 
bekezdése alapján költségvetési forrásból biztosítja. A fejlesztés összes bekerülési 
költsége: 29.543.716 Ft, az igényelt támogatás összege: 20.000.000 Ft. 

 
Határidı: folyamatos 
  Felelıs: polgármester 
 

Tóth András 
Van-e kérdés, vélemény a következı határozat-tervezettel kapcsolatban? Ki az, aki elfogadja 
a 3-127/2008. sz. elıterjesztés 12. sz. melléklet szerinti határozat-tervezetet? 
 
A képviselı-testület a 3-127/2008. sz. elıterjesztés 12. sz. melléklet szerinti határozat-
tervezetet 15 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag elfogadta és 
az alábbi határozatot hozta: 
 

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISEL İ-TESTÜLETÉNEK 
 

107/2008. (V.14.) számú 
 

határozata 
 

„Köztéri illemhely és 12 m3-es zárt szennyvíztároló építése  
Újfehértó Kisrét sport- és szabadidı park területén” 

címő  pályázat benyújtásáról 
 

A KÉPVISEL İ-TESTÜLET 
 

1. Pályázatot nyújt be az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács által meghirdetett 
területi kiegyenlítést szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatására (HÖF TEKI) a 
2008. évre. 
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2. A pályázathoz szükséges saját forrást 2.093.038 Ft összegben az önkormányzat  2008. 
évi költségvetésérıl és végrehajtásának szabályairól szóló, a 12/2008. (III. 28.) és a 
18/2008. (V. 15.) rendeletekkel módosított 8/2008. (II.29.) rendelet 7. §. (15) 
bekezdése alapján költségvetési forrásból biztosítja. A fejlesztés összes bekerülési 
költsége: 10.465.187 Ft az igényelt támogatás összege: 8.372.149 Ft. 

 
Határidı: folyamatos 
  Felelıs: polgármester 
 

Tóth András 
Ezzel kapcsolatban azt tudni kell, hogy a jövı héten tárgyalandó városközponti rehabilitációs 
projekt része, amennyiben mind a kettı nyerne, akkor valamelyikrıl le kellene mondani. Van-
e kérdés, vélemény a határozat-tervezettel kapcsolatban? Ki az, aki elfogadja a 3-127/2008. 
sz. elıterjesztés 13. sz. melléklet szerinti határozat-tervezetet? 
 
A képviselı-testület a 3-127/2008. sz. elıterjesztés 13. sz. melléklet szerinti határozat-
tervezetet 15 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag elfogadta és 
az alábbi határozatot hozta: 
 

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISEL İ-TESTÜLETÉNEK 
 

108/2008. (V.14.)  számú 
 

határozata 
 

„Videós megfigyelı és rögzítı rendszer kiépítése Újfehértó Belvárosában” 
 címő  pályázat benyújtásáról 

A KÉPVISEL İ-TESTÜLET 
 

1. Pályázatot nyújt be az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács által meghirdetett 
területi kiegyenlítést szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatására (HÖF TEKI) a 
2008. évre. 

 
2. A pályázathoz szükséges saját forrást 10.476.064 Ft összegben az önkormányzat  

2008. évi költségvetésérıl és végrehajtásának szabályairól szóló, a 12/2008. (III. 28.) 
és a 18/2008. (V. 15.) rendeletekkel módosított 8/2008. (II.29.) rendelet 7. §. (16) 
bekezdése alapján költségvetési forrásból biztosítja. A fejlesztés összes bekerülési 
költsége: 30.476.064 Ft, az igényelt támogatás összege: 20.000.000 Ft. 

 
Határidı: folyamatos 
  Felelıs: polgármester 

 
A napirend kapcsán szeretném még tájékoztatni a testületet, hogy a mai napon a Dél- Nyírségi 
Közgyőlés szintén fogadott el pályázatokat, amelyek ezekre az alapokra kerülnek benyújtásra 
ezek minket is érintenek, mégpedig olyan pályázat, amelyben egy sebességmérı rendszer 
kialakítására lehet pályázni, Újfehértón 8 db sebességmérı-figyelmeztetı rendszer lenne, 
ennek az önereje lenne amit nekünk kellene befektetni. A másik az információs pontok 
kialakítása a Dél-Nyírségben, itt elsısorban 9 db tábla lenne kihelyezve, a városba 
beérkezıknek, valamint a városközpontban. 
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2. napirendi pont megtárgyalása 
2./ Elıterjesztés„Újfehértói 3232. hrsz alatt található Lengyel Laura (Csicsergı) Óvoda  
     épületének átalakítása Idısek Napközi Otthonává” címmel fejlesztési pályázat  
     benyújtásáról 
     (írásbeli elıterjesztés alapján) 
      Száma: 3-129/2007.  
      Elıadó: Tóth András polgármester 
 
Tóth András 
Kérdés, vélemény van-e a napirendi ponttal kapcsolatban? Ha nincs a napirendet lezárom. Ki 
az, aki támogatja 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 
 

109/2008. (V.14. ) számú 
 

h a t á r o z a t a  
 

„Újfehértói 3232. hrsz alatt található Lengyel Laura (Csicsergı) Óvoda épületének 
átalakítása Idısek Napközi Otthonává” címmel fejlesztési pályázat benyújtásáról 

 

A KÉPVISEL İ-TESTÜLET 
 
1., jóváhagyását adja ahhoz, hogy a Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Kistérségi 
Társulás pályázatot nyújtson be a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által az Észak-alföldi 
Operatív Program keretében meghirdetett „Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti 
alapellátások komplex-, valamint bölcsıdék önálló fejlesztése” címő pályázati kiírásra 
(Kódszám: ÉAOP-2008-4.1.3.B.C) „Újfehértói 3232. hrsz alatt található Lengyel Laura 
(Csicsergı) Óvoda épületének átalakítása Idısek Napközi Otthonává” címmel.  

 
2., a Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás részére a Társulás által 
biztosítani szükséges saját forrás összegét, 4.437.188 Ft-ot fejlesztési célra átadja. 

 
Határidı: folyamatos, illetve 2008. május 30. 
Felelıs: polgármester 

 
3. napirendi pont megtárgyalása 
3./ Elıterjesztés „ Újfehértói 193. hrsz. alatt található Levente Otthon épületének átalakítása  
     Idısek Napközi Otthonává” címmel fejlesztési pályázat benyújtásáról  
     (írásbeli elıterjesztés alapján) 
      Száma: 3-130/2007.  
      Elıadó: Tóth András polgármester 
 
Tóth András 
Kérdés, észrevétel, vélemény van-e a napirendi ponttal kapcsolatban?  
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Molnárné Mészáros Ágnes 
Ideális-e az, hogy az iskola mellé idıseket teszünk, az idısek pihenését az iskolások zavarják. 
Az udvarrész hogyan lesz kialakítva?   
 
Tóth András 
Ismerve az idısek aktivitását, ez pont fordítva lesz. Lehet, hogy az İ aktivitásuk fogja zavarni 
a tanítást.  Nappali ellátásról lesz szó. A forgalom, ami az útról beszőrıdik, legalább olyan 
zavaró, mint esetlegesen az idısek. De öt év után lehet funkciót váltani az épületre, ha gond 
van. Ha nincs egyéb kérdés, észrevétel, vélemény a napirendi pont vitáját lezárom. Ki az, aki 
elfogadja a határozat-tervezetet? 
 
A képviselı-testület a határozat-tervezetet 15  igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül egyhangúlag elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

 
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISEL İ-TESTÜLETÉNEK 

 
110/2008. (V. 14.) számú 

 
h a t á r o z a t a  

 
„Újfehértói 193. hrsz alatt található Levente Otthon épületének átalakítása Idısek Napközi 

Otthonává” címmel fejlesztési pályázat benyújtásáról 
 

A KÉPVISEL İ-TESTÜLET 
 
1., jóváhagyását adja ahhoz, hogy a Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Kistérségi 
Társulás pályázatot nyújtson be a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által az Észak-alföldi 
Operatív Program keretében meghirdetett „Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti 
alapellátások komplex-, valamint bölcsıdék önálló fejlesztése” címő pályázati kiírásra 
(Kódszám: ÉAOP-2008-4.1.3.B.C.)  „Újfehértói 193. hrsz alatt található Levente Otthon 
épületének átalakítása Idısek Napközi Otthonává” címmel. 

 
2., a Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás részére a Társulás által 
biztosítani szükséges saját forrás összegét, 5.525.234 Ft-ot fejlesztési célra átadja. 

 
Határidı: folyamatos, illetve 2008. május 30. 
Felelıs: polgármester 

 
4.  napirendi pont megtárgyalása 
4./ Elıterjesztés az önkormányzat 2008. évi költségvetésérıl és végrehajtásnak szabályairól  
     szóló 8/2008. (II. 29.) rendelet módosítására 
     (írásbeli elıterjesztés alapján) 
      Száma: 3-128/2007.  
      Elıadó: Tóth András polgármester 
 
Tóth András 
Minden pályázat támogatást kapott, így a rendelet-módosítást változatlan formában javasolom 
elfogadásra. Kérdés, vélemény van-e?  
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Nagy Sándor 
Kielégíti-e a rendeletalkotás szabályait? A dologi kiadásban van a fejlesztés, viszont ez nem 
követi le a rendelet-módosítási javaslat. Nem tudom, hogy hogyan lehet levezetni. 
 
Tóth András 
A normaszövegben van leírva, az 1. pontban. Minden bizottság tárgyalta és elfogadásra 
javasolta, a könyvvizsgálatnak megküldtük. Ha nincs egyéb észrevétel a napirendet lezárom. 
Ki az, aki elfogadja a rendelet-módosítást? 
 
A képviselı-testület a rendelet-módosítást 15 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül egyhangúlag elfogadta és az alábbi rendeletet alkotta meg:  
 

 
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISEL İ-TESTÜLETÉNEK 

 
18/2008. (V.15.) 

 
r e n d e l e te 

 
az Önkormányzat 2008. évi költségvetésérıl és végrehajtásának szabályairól szóló 

módosított 8/2008. (II. 29.) rendelet módosításáról 
 

Újfehértó Város Önkormányzat Képviselı-testülete az államháztartásról szóló módosított 
1992. évi XXXVIII. tv. 65.§. (1) bekezdése alapján az önkormányzat 2008. évi 
költségvetésérıl és végrehajtásának szabályairól szóló 8/2008. (II. 29.) rendeletét 
(továbbiakban: R) az alábbiak szerint módosítja:  

1. §. 
 

A R. 5.§. (1) bekezdésében az önkormányzat az általa fenntartott intézmények kiadási 
elıirányzatát, az általános tartalékot az alábbiak szerint módosítja: 
 
A Polgármesteri Hivatal dologi kiadásának elıirányzatát 74.387 e Ft-tal csökkenti, 
ugyanakkor a Beruházási, felhalmozási kiadások, pénzügyi befektetések kiadási elıirányzatát 
megemeli. 
 

2. §. 
 

A R. 7. §.-a az alábbi új (4) - (16) bekezdéssel egészül ki: 
 

(4) Az Észak-alföldi Regionális Fejlesztési Tanács által meghirdetett a hátrányos 
helyzető kistérségek felzárkóztatásának támogatására szolgáló decentralizált helyi 
önkormányzati fejlesztési programra (TEUT) az „Újfehértó, Béke tér és térsége 
útfelújítása” elnevezéső, benyújtandó pályázathoz szükséges saját forrást a 
Polgármesteri Hivatal költségvetésében 15.452.196 Ft összegben, önkormányzati 
fejlesztési forrásból biztosít. 
 
(5) Az Észak-alföldi Regionális Fejlesztési Tanács által meghirdetett önkormányzati 
fejlesztések támogatására területi kötöttség nélkül (HÖF CÉDE) a „Zajti Ferenc 
Kulturális Központ Színháztermének felújítása” elnevezéső, benyújtandó pályázathoz 
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szükséges saját forrást a Polgármesteri Hivatal költségvetésében 12.879.745 Ft 
összegben, önkormányzati fejlesztési forrásból biztosít. 
 
(6) Az Észak-alföldi Regionális Fejlesztési Tanács által meghirdetett önkormányzati 
fejlesztések támogatására területi kötöttség nélkül (HÖF CÉDE) a „Temetı 
ravatalozójának tetıráépítése, rekonstrukciója és utcafronti kerítésének építése” 
elnevezéső, benyújtandó pályázathoz szükséges saját forrást a Polgármesteri Hivatal 
költségvetésében 2.639.774 Ft összegben, önkormányzati fejlesztési forrásból biztosít. 
 
(7) Az Észak-alföldi Regionális Fejlesztési Tanács által meghirdetett önkormányzati 
fejlesztések támogatására területi kötöttség nélkül (HÖF CÉDE) a „ „B” kategóriás 
futballpálya létesítése” elnevezéső, benyújtandó pályázathoz szükséges saját forrást a 
Polgármesteri Hivatal költségvetésében 7.106.392 Ft összegben, önkormányzati 
fejlesztési forrásból biztosít. 
 
(8) Az Észak-alföldi Regionális Fejlesztési Tanács által meghirdetett önkormányzati 
fejlesztések támogatására területi kötöttség nélkül (HÖF CÉDE) a „Kodály Zoltán 
utcai játszótér felújítása, bıvítése” elnevezéső, benyújtandó pályázathoz szükséges 
saját forrást a Polgármesteri Hivatal költségvetésében 2.595.595 Ft összegben, 
önkormányzati fejlesztési forrásból biztosít. 
 
(9) Az Észak-alföldi Regionális Fejlesztési Tanács által meghirdetett területi 
kiegyenlítést szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatására (HÖF TEKI) az 
„Újfehértó 0357 hrsz-ú külterületi út (Vöröshajnal major) bekötıútjának felújítása I. 
ütem” elnevezéső, benyújtandó pályázathoz szükséges saját forrást a Polgármesteri 
Hivatal költségvetésében 4.465.838 Ft összegben, önkormányzati fejlesztési forrásból 
biztosít. 
 
(10) Az Észak-alföldi Regionális Fejlesztési Tanács által meghirdetett területi 
kiegyenlítést szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatására (HÖF TEKI) a 
„Rezeda utca külterületi folytatásának felújítása” elnevezéső, benyújtandó pályázathoz 
szükséges saját forrást a Polgármesteri Hivatal költségvetésében 1.798.546 Ft 
összegben, önkormányzati fejlesztési forrásból biztosít. 
 
(11) Az Észak-alföldi Regionális Fejlesztési Tanács által meghirdetett területi 
kiegyenlítést szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatására (HÖF TEKI) a 
„Közvilágítás bıvítése Újfehértón” elnevezéső, benyújtandó pályázathoz szükséges 
saját forrást a Polgármesteri Hivatal költségvetésében 2.304.000 Ft összegben, 
önkormányzati fejlesztési forrásból biztosít. 
 
(12) Az Észak-alföldi Regionális Fejlesztési Tanács által meghirdetett területi 
kiegyenlítést szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatására (HÖF TEKI) az 
„Utcabútorok, köztéri elemek beszerzése, elhelyezése Újfehértó városközpontjában” 
elnevezéső, benyújtandó pályázathoz szükséges saját forrást a Polgármesteri Hivatal 
költségvetésében 1.869.072 Ft összegben, önkormányzati fejlesztési forrásból biztosít. 
 
(13) Az Észak-alföldi Regionális Fejlesztési Tanács által meghirdetett területi 
kiegyenlítést szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatására (HÖF TEKI) a 
„Utcanévtáblák kihelyezése” elnevezéső, benyújtandó pályázathoz szükséges saját 
forrást a Polgármesteri Hivatal költségvetésében 1.162.000 Ft összegben, 
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önkormányzati fejlesztési forrásból biztosít. 
 
(14) Az Észak-alföldi Regionális Fejlesztési Tanács által meghirdetett területi 
kiegyenlítést szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatására (HÖF TEKI) a 
„Gyalog- és kerékpárút építése a Debreceni út 1 + 728 és 2 + 083 km szelvény közötti 
(Százados úttól – Pacsirta útig) szakaszán” elnevezéső, benyújtandó pályázathoz 
szükséges saját forrást a Polgármesteri Hivatal költségvetésében 9.543.716 Ft 
összegben, önkormányzati fejlesztési forrásból biztosít. 
 
(15) Az Észak-alföldi Regionális Fejlesztési Tanács által meghirdetett területi 
kiegyenlítést szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatására (HÖF TEKI) a 
„Köztéri illemhely és 12 m3-es zárt szennyvíztároló építése Újfehértó Kisrét sport- és 
szabadidı park területén” elnevezéső, benyújtandó pályázathoz szükséges saját forrást 
a Polgármesteri Hivatal költségvetésében 2.093.038 Ft összegben, önkormányzati 
fejlesztési forrásból biztosít. 
 
(16) Az Észak-alföldi Regionális Fejlesztési Tanács által meghirdetett területi 
kiegyenlítést szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatására (HÖF TEKI) a 
„Videós megfigyelı és rögzítı rendszer kiépítése Újfehértó Belvárosában” elnevezéső, 
benyújtandó pályázathoz szükséges saját forrást a Polgármesteri Hivatal 
költségvetésében 10.476.064 Ft összegben, önkormányzati fejlesztési forrásból 
biztosít. 

 
3. §.  

 
A R 6. számú melléklete helyébe ezen rendelet melléklete lép. 
 

4. §.  
 

Ezen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.  
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                                         Melléklet a 18/2008. (V.15.) számú rendelethez 
 
          6. számú melléklet 

Az önkormányzat költségvetésében tervezett fejlesztések 2008. évi elıirányzata 
 

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 
 
Benyújtásra kerülı pályázatokhoz szükséges önerı 

- Újfehértó Béke tér és térsége útfelújítása 
- Zajti Ferenc Kulturális Központ Színháztermének 

felújítása 
- Temetı ravatalozójának tetıráépítése, rekonstrukciója és 

utcafronti kerítésének építése 
- „B” kategóriás futballpálya létesítése 
- Kodály Zoltán utcai játszótér felújítása, bıvítése 
- Újfehértó 0357 hrsz-ú külterületi út (Vöröshajnal major) 

bekötıútjának felújítása I. ütem 
- Rezeda utca külterületi folytatásának felújítása 
- Közvilágítás bıvítése Újfehértón 
- Utcabútorok, köztéri elemek beszerzése, elhelyezése 

Újfehértó városközpontjában 
- Utcanévtáblák kihelyezése 
- Gyalog- és kerékpárút építése a Debreceni út 1 + 728 és 2 

+ 083 km szelvény közötti (Százados úttól – Pacsirta 
útig) szakaszán 

- Köztéri illemhely és 12 m3-es zárt szennyvíztároló 
építése Újfehértó Kisrét sport- és szabadidı park 
területén 

- Videós megfigyelı és rögzítı rendszer kiépítése 
Újfehértó Belvárosában 

 
 

32.987 
 

11.875 
 

1.355 
 

3.557 
13.857 
2.343 

 
104.428 

 
 

42.560 
2.499 

 
21.032 

 
25.300 

 
13.037 

 
74.387 
15.452 

 
12.880 

 
2.640 
7.106 
2.596 

 
4.466 
1.799 
2.304 

 
1.869 
1.162 

 
 

9.544 
 
 

2.093 
 

10.476 
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Mivel egyéb kérdés, észrevétel, vélemény nem hangzott el, Tóth András polgármester a 
rendkívüli nyilvános ülést 16 óra 40 perckor bezárta.  

 
 
 

K. m. f.  
 

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

 


