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Száma:..……/2008.  
 

J E G Y Z Õ K Ö N Y V  
 

Készült: Újfehértó Város Képviselı-testületének 2008. május 29-én (csütörtök) a Zajti Ferenc 
Helytörténeti Győjtemény, Mővelıdési Központ és Könyvtár Színháztermében  megtartott  
r e n d k í v ü l i  nyilvános ü l é s é r õ l.   
 
Jelen voltak: Puskás László alpolgármester, Banka Attila, Buczkó Ágnes, Elek László, 
Gyermánné Szabó Katalin, Kovács Sándor, Molnárné Mészáros Ágnes, Nagy József, Puhola 
Józsefné, Ricska Zsolt, 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 
 
Puskás László alpolgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a megválasztott 18 
fı képviselıbıl 12 fı jelen van, így a képviselı-testület határozatképes.  
 
Puskás László 
A rendkívüli ülés anyagát megkapták a tegnapi nap folyamán. A meghívóban szereplı 
napirendi pontot javasolom megtárgyalásra. Kérdés, észrevétel, van-e a napirendi ponttal 
kapcsolatban? Ki az, ki elfogadja a javasolt napirendi pontot?  
 
A Képviselı-testület a javasolt napirendi pontot 12 igen szavazattal,  ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadta és az alábbi napirendet állapította meg: 

 
Napirendi javaslat 

 
1./ Elıterjesztés regionális pályázatok hiánypótlásához szükséges döntésekrıl 
    (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
     Száma:3-145/2008.  
     Elıadó: Puskás László alpolgármester 
 
1. napirendi pont megtárgyalása 
1./ Elıterjesztés regionális pályázatok hiánypótlásához szükséges döntésekrıl 
    (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
     Száma:3-145/2008.  
     Elıadó: Puskás László alpolgármester 
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Puskás László 
Szóbeli kiegészítést nem teszek, a közös bizottsági ülésen megvitattuk a témát. Van-e kérdés, 
észrevétel, vélemény? Ha nincs, a napirendi pont vitáját lezárom. Az elıterjesztéshez három 
döntést kérek, az elsı „Információs pontok kialakítása a Dél-Nyírségben - III. ütem” címő 
pályázat benyújtásának támogatásáról szól. Ki az, aki támogatja a határozat-tervezetet? 
 
A képviselı-testület a határozat-tervezetet 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül egyhangúlag elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISEL İ-TESTÜLETÉNEK 
 

128/2008. (V. 29.) számú 
 

h a t á r o z a t a  
 

„Információs pontok kialakítása a Dél-Nyírségben - III. ütem” cím ő 
pályázat benyújtásának támogatásáról 

 
A KÉPVISEL İ-TESTÜLET 
 
1., jóváhagyását adja ahhoz, hogy a Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás 
pályázatot nyújtson be az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács HÖF TEKI pályázati 
felhívására, „Információs pontok kialakítása a Dél-Nyírségben” címmel. Az Önkormányzat a 
projektben Újfehértó várost érintı fejlesztéseket meg kívánja valósítani. 
 
2., Egyetért azzal, hogy a pályázati projekt keretében Újfehértó városban 9 db tájékoztató tábla és 1 db 
KIOSZK kerüljön megvalósításra. A projekt költségvetésébıl az újfehértói fejlesztésre esı rész: 
4 962 000 forint, ebbıl az igényelt támogatásrész: 3 969 600 forint, a saját erı: 992 400 forint. 
 
3., a Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás részére a Társulás által biztosítani 
szükséges saját forrás összegét, 992 400 Ft-ot fejlesztési célra átadja, ennek forrását az önkormányzat 
2008. évi költségvetésérıl és végrehajtásának szabályairól szóló, a 12/2008. (III. 28.), a 18/2008. (V. 
15.) és a …./2008. (V.29.) rendeletekkel módosított 8/2008. (II.29.) rendelet 7. §. (17) bekezdése 
alapján költségvetési forrásból biztosítja.  

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

 
Puskás László 
A második határozat-tervezet „Sebességmérı és figyelmeztetı rendszer kialakítása a Dél-
Nyírségben” címő pályázat benyújtásának támogatásáról szól. Ki az, aki elfogadja a 
határozat-tervezetet? 
 
A képviselı-testület a határozat-tervezetet 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül egyhangúlag elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 

 ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISEL İ-TESTÜLETÉNEK 
 

129/2008. (V. 29.) számú 
 

h a t á r o z a t a  
„Sebességmérı és figyelmeztetı rendszer kialakítása a Dél-Nyírségben” címő 

pályázat benyújtásának támogatásáról 
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1., jóváhagyását adja ahhoz, hogy a Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Kistérségi 
Társulás pályázatot nyújtson be az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács HÖF TEKI 
pályázati felhívására, „Sebességmérı és figyelmeztetı rendszer kialakítása a Dél-Nyírségben” 
címmel. Az Önkormányzat a projektben Újfehértó várost érintı fejlesztéseket meg kívánja 
valósítani. 
 
2., Egyetért azzal, hogy a pályázati projekt keretében Újfehértó városban 8 db  sebességmérı 
tábla kerüljön megvalósításra. A projekt költségvetésébıl az újfehértói fejlesztésre esı rész:  
6 848 571 forint, ebbıl az igényelt támogatásrész:  5 478 857 forint, a saját erı: 1 369 714 
forint. 
 
3., a Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás részére a Társulás által 
biztosítani szükséges saját forrás összegét, 1 369 714 Ft-ot fejlesztési célra átadja, ennek 
forrását az önkormányzat 2008. évi költségvetésérıl és végrehajtásának szabályairól szóló, a 
12/2008. (III. 28.), a 18/2008. (V. 15.) és a …./2008. (V.29.) rendeletekkel módosított 8/2008. 
(II.29.) rendelet 7. §. (18) bekezdése alapján költségvetési forrásból biztosítja.  
 

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

 
Puskás László 
A harmadik döntés a 4-es számú melléklet, mely a rendelet-módosításról szól. Ki az, aki 
elfogadja a rendelet-tervezetet? 
 
A képviselı-testület a rendelet tervezetet 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül egyhangúlag elfogadta és az alábbi rendeletet alkotta meg: 

 
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISEL İ-TESTÜLETÉNEK 

 
19/2008. (V. 30. ) 

 
r e n d e l e t e 

 
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 2.362 e Ft-tal csökkenti, ugyanakkor 
a Beruházási, felhalmozási kiadások, pénzügyi befektetések kiadási elıirányzatát  2.362 e Ft-
tal megemeli. 
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2. §. 

 
A R. 7. §.-a az alábbi új (17) - (18) bekezdéssel egészül ki: 
 

(17) Az Észak-alföldi Regionális Fejlesztési Tanács által meghirdetett területi 
kiegyenlítést szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatására (HÖF TEKI) az 
„Információs pontok kialakítása a Dél-Nyírségben – III. ütem” elnevezéső, a Dél-
Nyírségi Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás által benyújtott pályázathoz 
szükséges saját forrás kiváltására a Polgármesteri Hivatal költségvetésében 992.400 Ft 
összeget önkormányzati fejlesztési forrásból fejlesztési célú pénzeszköz átadásaként 
biztosít. 
 
(18) Az Észak-alföldi Regionális Fejlesztési Tanács által meghirdetett területi 
kiegyenlítést szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatására (HÖF TEKI) a 
„Sebességmérı és figyelmeztetı rendszer kialakítása a Dél – Nyírségben” elnevezéső, 
a Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás által benyújtott 
pályázathoz szükséges saját forrás kiváltására a Polgármesteri Hivatal 
költségvetésében 1.369.714 Ft összeget önkormányzati fejlesztési forrásból fejlesztési 
célú pénzeszköz átadásaként biztosít. 

 
 

3. §.  
 

Ezen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.  
 
Mivel egyéb kérdés, észrevétel, vélemény nem hangzott el, Puskás László alpolgármester a 
rendkívüli nyilvános ülést 17 óra 40 perckor bezárta.  
 
 
 

K. m. f. 
 
 
Tóth András 
polgármester megbízásából: 
 
 
Puskás László       Dr. Mátyás B. Szabolcs 
alpolgármester        j e g y z ı 

 
 
 
 

 


