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J E G Y Z Õ K Ö N Y V 

 
Készült: Újfehértó Város Képviselı-testületének 2008. június 26.-án (csütörtök) az 
önkormányzat tanácskozótermében megtartott  n y i l v á n o s   ü l é s é r õ l.    
 
Jelen voltak: Tóth András polgármester, Banka Attila, Buczkó Ágnes, Budai János,  
                       Elek László, Gyermánné Szabó Katalin, Juhász Istvénné, Kovács Sándor,  

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, dr. Szőcs Andrea mb. 
aljegyzı, meghívott intézményvezetık 
 
A Polgármesteri Hivatal részérıl a jegyzıkönyvet készítette hangfelvétel alapján:  
Pincés Mihályné jegyzıkönyvvezetı 
 
Tóth András polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a megválasztott 18 fı 
képviselıbıl 17 fı jelen van, így a képviselı-testület határozatképes. 
 
Tóth András 
A meghívóban szereplı napirendi ajánláshoz képest az alábbi eltérésekkel javasolom a mai 
ülés napirendjét. Javasolom, - figyelemmel arra, és tájékoztatom a képviselı-testületet, hogy a 
jövı héten kedden rendkívüli ülés megtartását kezdeményezem a városközpont rehabilitáció 
hiánypótlásával kapcsolatban, ami a meghívóban 11. napirendi pont alatt szerepel, ezt 
javasolom, hogy most ne tárgyaljuk, hanem a keddi rendkívüli ülésen. A 14. napirendi pontot 
követıen tárgyaljuk meg a kiosztással megkapott, a rendırség elhelyezésérıl szóló 
elıterjesztést. Valamint a meghívóban szereplı 6. napirendet a 2-napirendként. Van-e kérdés, 
észrevétel, vélemény ezzel kapcsolatban?  
 
Dr. Mátyás B. Szabolcs jegyzı  
Javasolni szeretném, hogy a meghívóban szereplı 4. napirendi pontot ne tárgyaljuk, a 
bizottsági ülésen elhangzott javaslatra való tekintettel. A bizottság nem támogatta a benyújtott 
javaslatot. Ezzel kapcsolatosan el szeretném mondani, hogy amennyiben ez a rendelet-tervezet 
nem kerül megtárgyalásra és elfogadásra, akkor egy olyan gyakorlatot szeretnénk bevezetni a 
rendırség által, hogy ha valamelyik vendéglátó egységekkel kapcsolatban bejelentés érkezik, 
akkor zéró toleranciát alkalmazva korlátozni fogjuk a nyitva tartását a második esetben vissza 
is vonhatjuk a mőködési engedélyét. A második javaslatom pedig az, hogy az eredeti  6-és 7. 
napirendi pontban szereplı ügyek együttes tárgyalását szeretném kezdeményezni.  
 
Tóth András  
Tehát  
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Puskás László 
Az eredeti meghívó 2. napirendi pontját, mely az épített örökség védelmének helyi 
szabályozásáról szóló 6/2008. (I. 29.)  számú rendelet módosításáról szól - javasolom, hogy ne 
tárgyaljuk. A Polgármesteri Hivatal épp folytatja ennek a felülvizsgálatát, azokban a 
kérdésekben, amik fölmerültek.  
 
Tóth András  
Kérdezem az elıterjesztıt, hogy mit szól ehhez?  
 
 
Kovács Sándor 
Tudomásul veszem, amit a testület mond.  
 
Tóth András 
Álláspontom szerint akkor errıl szavazunk. Ki az, aki elfogadja, hogy a meghívóban szereplı 
2. napirendi pontot ne tárgyaljuk?  
 
A képviselı-testület a javaslatot 15 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül 
elfogadta.  
 
Tóth András 
Ki az, aki a most elfogadott és az általam kiegészített napirendi javaslatot elfogadja?  
 
A képviselı-testület a kiegészítéssel együtt 17 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül egyhangúlag elfogadta és az alábbi napirendet állapította meg: 

 
Napirendi pontok: 

 
1./ a) Tájékoztató a legutóbbi testületi ülés óta történt eseményekrıl, tárgyalásokról 
          Száma: 3- 161/2008.   
          (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
           Elıadó: Tóth András polgármester 
   Puskás László alpolgármester  
   Kovács Sándor alpolgármester 
 
     b) Elıterjesztés a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról 
         Száma: 3-154/2008. 
         (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
         Elıadó: Tóth András polgármester 
 
     c) Ismertetés az átruházott hatáskörben hozott döntésekrıl 
         (Szóbeli elıterjesztés alapján) 
          Elıadó: Tóth András polgármester és az átruházott hatáskört  
                         gyakorló bizottságok elnökei 
 
2. ) Elıterjesztés nappali ellátás térítési díjairól 
       Száma: 3-169/2008. 
       (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
        Elıadó: Tóth András polgármester 
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3. ) Elıterjesztés az Újfehértói SZOSZOK 2008. évi költségvetésének módosítására 
        Száma: 3-173/2008. 
       (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
        Elıadó: Tóth András polgármester 
 
 
 
 
 
 
4.) Elıterjesztés temetı ravatalozójának tetıráépítése, rekonstrukciója és utcafronti  
      kerítésének építése, valamint „B” kategóriás futballpálya létesítése tárgyú beruházások  
      pénzügyi  fedezetének biztosításáról  
       Száma: 3-168/2008. 
      (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
       Elıadó: Tóth András polgármester 
 
5. ) Elıterjesztés a Dél-Nyírségi Vendéglátóipari KFT tıkerendezésérıl 
       Száma: 3-166/2008. 
       (Írásbeli elıterjesztés alapján, kiosztással) 
        Elıadó: Tóth András polgármester 
 
6. ) Elıterjesztés Gazdasági táraságok alapító okiratának módosításáról 
      Száma: 3-171/2008. 
      (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
      Elıadó: Tóth András polgármester 
 
7.) Elıterjesztés Újfehértour Közlekedési Korlátolt Felelısségő Társaság alapító okiratának  
      elfogadásáról és a Kft mőködésével kapcsolatos egyéb döntésekrıl  
       Száma: 3-163/2008. 
      (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
       Elıadó: Tóth András polgármester 
 
8.) Elıterjesztés az önkormányzat részére felajánlott ingatlan megvásárlására irányuló vételi  
      ajánlatról  
      Száma: 3-150/2008. 
      (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
      Elıadó: Tóth András polgármester 
  
9.) Elıterjesztés a helyi önszervezıdı közösségek pénzügyi támogatására benyújtott önerıs  
      pályázat elbírálására 
      Száma: 3-160/2008. 
      (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
       Elıadó: Tóth András polgármester 
 
10.) Elıterjesztés a helyi önszervezıdı közösség kérelmérıl 
       Száma: 3-148/2008. 
       (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
       Elıadó: Tóth András polgármester 
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11.) Elıterjesztés a „Játékvár” Bölcsıde intézményvezetıi állásának betöltésére pályázat  
      kiírásáról  
      Száma: 3-157/2008. 
      (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
      Elıadó: Tóth András polgármester 
 
 
 
 
 
12.) Elıterjesztés a Lengyel Laura Óvoda csoportok számának a maximális létszámtól való  
       eltérés engedélyezésérıl 
       Száma: 3-153/2008. 
       (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
       Elıadó: Tóth András polgármester 
 
13.) Elıterjesztés Hartmanné Kovács Krisztina körzeti védınıi ellátásra vonatkozó  
       vállalkozási szerzıdésének módosítására 
        Száma: 3-151/2008. 
       (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
        Elıadó: Tóth András polgármester 
 
14. ) Elıterjesztés Moravszki Gyula kérelmének támogatásáról 
       Száma: 3-164/2008. 
       (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
        Elıadó: Tóth András polgármester 
 
15. ) Elıterjesztés Újfehértó Város tehetséges fiataljainak támogatására benyújtott pályázat  
        elbírálására 
        Száma: 3-170/2008. 
        (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
        Elıadó: Tóth András polgármester 
 
16.) Elıterjesztés „Fehértói Újság” alapító okiratának módosításáról 
       Száma: 3-151/2008. 
       (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
       Elıadó: Tóth András polgármester 
 
17.) Beszámoló az önkormányzati havi újság megjelentetésérıl, szerkesztésérıl 
       Száma: 3-162/2008. 
       (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
        Elıadó: Tóth András polgármester 
 
18. ) Beszámoló az Önkormányzat gazdasági érdekeltségeirıl 
        Száma: 3-167/2008. 
        (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
        Elıadó: Tóth András polgármester 
 
19. ) Tájékoztató a benyújtott pályázatokról 
        Száma: 3-149/2008. 
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        (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
        Elıadó: Tóth András polgármester 
 
20.) Közérdekő bejelentések, kérdések és interpellációk 
 
1. napirendi pont megtárgyalása 
1./ a) Tájékoztató a legutóbbi testületi ülés óta történt eseményekrıl, tárgyalásokról 
          Száma: 3- 161/2008.   
          (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
           Elıadó: Tóth András polgármester 
   Puskás László alpolgármester  
   Juhász Istvánné alpolgármester 
 
Tóth András 
Tudomásom szerint írásos elıterjesztés Kovács alpolgármester úrtól nem érkezett anyag, 
nyilván szóban fogja elıterjeszteni. Másik két alpolgármesternek nincs szóbeli kiegészítése. 
Azzal egészíteném ki, hogy Kovács Sándor alpolgármester úr a képviselı-testület 
felhatalmazása alapján végezte a munkáját az elmúlt másfél hónapos idıszakban. Van-e 
kérdés?  
 
 
Ricska Zsolt 
Június 4-ei eseményekkel kapcsolatban a trianoni emlékünnepséggel kapcsolatban, 
szerencsésnek tartja-e polgármester úr, hogy az I. világháborús emlékmő felavatását egy 
politikai párt által, hagyományosan megszervezett programra épülve, rácsatlakozva szervezte 
meg az önkormányzat. Azért kérdezem, mert tényleg azt gondolom, hogy ha egy politikai párt 
bármilyen módon szeretne megünnepelni egy eseményt, mindenképpen joga van hozzá, de 
attól a pillanattól kezdve, ha az önkormányzat valamilyen formában partner lesz ebben 
azonosulni is fog azzal a politikai párttal. A Magyar Gárda megítélése igencsak megosztott. 
Ennek köszönhetıen ezért nem vettek sokan részt a rendezvényen. Polgármester úr utólag  
szerencsésnek tartja-e,  hogy az önkormányzati rendezvényeket partner rendezıként a Jobbik 
politikai párttal tartotta meg?   
 
Tóth András 
Nem vagyok híve a külön ünneplésnek, ezért gondolkodtam rajta, hogy hogyan lehet 
tiszteletben tartani a Jobbik-nak a hagyományait, illetve, hogyan lehet végrehajtani azt a 
szándékot, amit korábban megfogalmaztunk a rendeletünkben, hogy a trianoni emléktáblát 
avatjuk, és ennek az alkalma éppen a trianoni emléknap lesz. A rendeletnek megfelelıen, 
törekedtem arra, hogy ne legyen szerves része az önkormányzatnak az ünnepsége a Jobbik 
ünnepsége, ezért kértem, hogy az ünnepség elején teljesen elkülönítve, szeparálható 
ünnepséget tartson. A kettıt csak az kötötte össze, hogy ugyanaz a személy konferálta fel.   
 
Nagy Sándor 
Önkormányzati törvénnyel, illetve az alpolgármester jogállásáról szóló törvénnyel 
összhangban valónak tartja-e, amit elmondott az alpolgármesteri beszámolóval kapcsolatban, 
hiszen a képviselı-testületnek nincs joga az alpolgármestert ellátni munkával. Úgy gondolom, 
kicsit félreértés van ebben.  
 
Tóth András 
Korábban papírra vetette, hogy a képviselı-testület felhatalmazása alapján végezte. A 
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képviselı-testület, amikor megbízta alpolgármesteri teendıkre, arra adott megbízást, hogy a 
polgármester helyettesítésére, és munkájának segítésére, - alpolgármester úr ezt csinálta az 
elmúlt idıszakban. Van-e még észrevétel.  
 
Nagy Sándor 
Engedjék meg, hogy egy idézetet olvassak föl a Népszabadság június 23-ai számából. 
 
Nagy Sándor fölolvassa az idézetet.  

 
 

Nagy Sándor 
Csak alátámasztásként szeretném képviselı-társaim figyelmébe ajánlani ahhoz, amit Ricska 
képviselı-társam kérdésként föltett. Korábban nem volt jellemzı a városban, hogy 
szélsıséges megnyilvánulásoknak teret enged.   
 
Tóth András 
Nem tudom, hogy tud-e képviselı úr olyan eseményrıl, ami rendbontás, vagy hasonló. 
Emlékezetem rá, hogy én fogadtam Thürmer Gyulát is, aki egy másik szélsıséges párt elnöke 
– a demokrácia már csak ilyen. Az, hogy a Jobbik be fog e jutni a Parlamentbe ez a 
választásokon fog múlni. Számítottam rá, hogy ilyen megnyilvánulás lesz, nem vagyok híve 
a külön ünnepléseknek, én az ünnepet próbáltam szem elıtt tartani. Úgy gondolom, hogy az 
ünneprıl szólt ez a nap, nem pedig arról, hogy egymást piszkáltuk. Van-e még észrevétel, ha 
nincs a napirendi pontot lezárom. Ki az, aki elfogadja a tájékoztatót a kiegészítéssel együtt?  
 
A képviselı-testület a tájékoztatót 11 igen szavazattal, 2 tartózkodással, 4 nem szavazóval 
elfogadta a tájékoztatót. 
 
     b) Elıterjesztés a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról 
         Száma: 3-154/2008. 
         (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
         Elıadó: Tóth András polgármester 
 
Tóth András 
Szóbeli kiegészítésem nincs. Van-e kérdés, észrevétel, vélemény? Ha nincs a napirendi 
pontot lezárom. Ki az, aki elfogadja a tájékoztatót?  
 
A képviselı-testület a tájékoztatót 17 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
egyhangúlag elfogadta.  
 
     c) Ismertetés az átruházott hatáskörben hozott döntésekrıl 
         (Szóbeli elıterjesztés alapján) 
          Elıadó: Tóth András polgármester és az átruházott hatáskört  
                         gyakorló bizottságok elnökei 
 
Tóth András 
A Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága az elmúlt tervezett testületi ülés óta rendkívüli 
gyermekvédelmi támogatásnál 15 megállapító, 2 elutasító döntést hozott. Polgármesteri 
hatáskörben átmeneti segélyt megállapító 32 db, 1 elutasító, temetési segélynél 7 megállapító, 
1 elutasító, lakásfenntartási támogatásnál 56 db megállapító, 20 db elutasító, eljárást 
megszüntetı 10 db, támogatási összeget módosító 4 db, támogatást megszüntetı döntés volt. 
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Helyi közlekedési támogatás 149 megállapító, gyermekétkeztetési kedvezménynél 
egyedülálló szülınél 1 db megállapító, és az idén bevezetett óvodáskorúak étkeztetése 32 db 
megállapító döntés született. Van-e kérdés? Ki az, aki elfogadja a tájékoztatást? 
A képviselı-testület a tájékoztatót 17 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
egyhangúlag elfogadta. 
 
 
 
 
 
2.napirendi pont megtárgyalása 
2. ) Elıterjesztés nappali ellátás térítési díjairól 
       Száma: 3-169/2008. 
       (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
        Elıadó: Tóth András polgármester 
 
Tóth András 
A SZOSZOK július 1-jétıl megkapta a mőködési engedélyét. Új ellátásról van szó, aminek az 
térítési díját szabályozni kell, erre teszünk javaslatot, illetve egyetértésünk kell hozzá. A 
Társadalmi Kapcsolatok és a Pénzügyi Bizottságok tárgyalták, egyhangúlag elfogadásra 
javasolták. Van-e kérdés, vélemény ? A napirendi pontot lezárom. Ki az, aki elfogadja a 
határozati javaslatot?  
 
A képviselı-testület a határozat-tervezetet 16 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül (1 nem szavazóval) elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISEL İ-TESTÜLETÉNEK 
 

  139/2008. (VI. 26.) számú 
 

h a t á r o z a t a  
 

Nappali ellátás térítési díjairól 
 

A KÉPVISEL İ-TESTÜLET 
 
a Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás fenntartásában mőködı  Dél-
Nyírségi Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Újfehértói Szociális Szolgáltató 
Központ (székhely: 4244. Kodály Z. u. 39.) által biztosított nappali ellátás (Idısek Klubja) 
térítési díjaival az alábbiak szerint egyetért. 
 
1./ A nappali ellátás (Idısek Klubja)  intézményi térítési díja: 

a.) a napközbeni tartózkodást igénybevevıkre, étkezés igénybevétele nélkül:   20.-ft/nap 
b.) a napközbeni tartózkodást és étkezést igénybe vevık esetén:   250.-ft/nap 
 

Az intézményi térítési díj ÁFA mentes. 

2./ A térítési díjat 2008. július 01. napi hatállyal kell alkalmazni. 
 
 

Felelıs: polgármester 
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      Határid ı: azonnal 
 
3. napirendi pont megtárgyalása 
3. ) Elıterjesztés az Újfehértói SZOSZOK 2008. évi költségvetésének módosítására 
        Száma: 3-173/2008. 
       (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
        Elıadó: Tóth András polgármester 
 
Tóth András 
Összefüggésben az imént említettekkel, indul a nappali ellátás, aminek létszámigénye, 
költségigénye van egyúttal. A Pénzügyi Bizottság tárgyalta és egyhangúlag elfogadásra 
javasolta. Van-e kérdés, vélemény? A napirendi pontot lezárom. Ki az, aki elfogadja a 
határozati javaslatot?  
 
A képviselı-testület a határozat-tervezetet 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül (3 nem szavazóval) elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISEL İ-TESTÜLETÉNEK 
 

140/2008. (VI. 26.) számú 
 

h a t á r o z a t a  
 

az Újfehértó SZOSZOK 2008.  évi költségvetésének módosítására 
 
 
 

A KÉPVISEL İ-TESTÜLET 
 
1. kezdeményezi az idıskorúak nappali intézményi ellátása feladathoz kapcsolódóan 2008. 
július 01. napjától 3 álláshely bıvítését. 
 
2. az Újfehértó Szociális Szolgáltató Központ költségvetésének jóváhagyásáról szóló 40/2008. 
(II. 28.) számú határozatban elfogadott kiemelt elıirányzatok módosítását az 1. számú 
melléklet szerint jóváhagyja. 

 
Határidı: folyamatos 
Felelıs: polgármester 

 
 
          1. számú melléklet 

Cím neve, száma Újfehértó Szociális Gondozási Központ Önállóan gazdálkodó intézmény   
Alcím neve, száma   7.sz melléklet 

   intézmény összesen 

Elıirányzat-csoport 
Kiemelt 

elıirányzat Elıirányzat-csoport, kiemelt 
elıirányzat megnevezése 

2008. évi 
eredeti 

elıirányzat 

2008. évi 
módosított 
elıirányzat 

2008. évi 
módosítás 

2008. évi 
módosított 
elıirányzat száma 

1 2 3 4   5 6 
    Bevételek         

1   Intézményi mőködési bevételek 32 178 32 178 1 044 33 222 

  1 
Hatósági jögkörhöz köthetı mőködési 

bevétel         

  2 Egyéb saját bevétel 32 178 32 178 1 044 33 222 

  3 
Általános forgalmi adó-bevételek, 

visszatérülések         
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  4 Hozam- és kamatbevételek         

  5 
Mőködési célú pénzeszközátv. államh. 

kívülrıl         

3   Felhalmozási és tıkejellegő bevételek         
5   Támogatásértékő bevételek         

  1 
Mőködési célú támogatásértékő 

bevétel         

  2 
Felhalmozási célú támogatásértékő 

bevétel         

7   Pénzforgalom nélküli bevételek     2 549 2 549 

  1 
Elızı évi pénzmaradvány 

igénybevétele     2 549 2 549 

  2 
Elızı évi vállalkozási eredmény 

igénybevétele         

8   Intézményfinanszírozás 84 195 84 195 4 881 89 076 
    BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 116 373 116 373 8 474 124 847 
              

    Kiadások         
9   Mőködési kiadások 116 373 116 373 8 474 124 847 
  1 Személyi  juttatások 48 829 48 829 3 178 52 007 
  2 Munkaadókat terhelı járulékok 14 442 14 442 930 15 372 
  3 Dologi  kiadások 53 102 53 102 4 366 57 468 
  4 Egyéb folyó kiadások         
  5 Pénzmaradvány átadás         
  6 Támogatásértékő mőködési kiadás         

  7 
Mőködési célú pénzeszközát. 

államháztart. kívülre         

  8 
Garancia és keztességvállalásból 

származó kifizetés         

  9 
Társadalom- és szociálpolitikai 

juttatások         

  10 Ellátottak pénzbeli juttatása         
  11 Pénzforgalom nélküli kiadások         
  12 Kamatkiadások         

10   Felhalmozási célú kiadások         
  1 Felújítás         
  2 Intézményi beruházási kiadások         
  3 Egyéb fejlesztési célú kiadások         
    KIADÁSOK ÖSSZESEN:  116 373 116 373 8 474 124 847 

           
Létszámkeret /átlagos állományi 
létszám/ (fı) 

    34 34 3 37 

       
       
1./ Normatíva lemondás  - 2.794 eFt intézményfinanszírozás -2.794 eFt dologi kiadás 
2./ Új feladat ellátás + mőködési bevétel 1.044 eFt + intézményfinanszírozás 7.200 eFt + bér 2.818 eFt + járulék 815 eFt  
 + dologi 4.611 eFt 
3./ egyszeri bérkiegészítés 24 fıre + bér 360 eFt + bérek járuléka 115 eFt  + intézményfinanszírozás 475 eFt  
4./ Pénzmaradvány elszámolás + pénzmaradvány átadás 2.549 eFt és +dologi kiadás 2.549 eFt. 
       

  

 
4.napirendi pont megtárgyalása 
4.) Elıterjesztés temetı ravatalozójának tetıráépítése, rekonstrukciója és utcafronti  
      kerítésének építése, valamint „B” kategóriás futballpálya létesítése tárgyú beruházások  
      pénzügyi  fedezetének biztosításáról  
       Száma: 3-168/2008. 
      (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
       Elıadó: Tóth András polgármester 
 
Tóth András 
Kiosztással megkapták a kiegészített határozati javaslatot, az összeggel megjelölve kapták 
meg. A Pénzügyi Bizottság tárgyalta, egyhangúlag támogatta a pályázat benyújtását. Van-e 
kérdés, vélemény ? 
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Buczkó Ágnes  
Ami le van betonozva, az az elıtér is kap egy tetırészt? 
 
Tóth András 
Igen. Kap egy magas tetıt, és gyakorlatilag ahol most a halottaskocsi beszokott állni, az is kap 
egy fedést. Van-e még kérdés? A napirendi pontot lezárom. Ki az, aki elfogadja a határozati 
javaslatot?  
 
A képviselı-testület a határozat-tervezetet 17 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül  elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

 
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISEL İ-TESTÜLETÉNEK 

 
141/2008. (VI. 26.) számú 

 
h a t á r o z a t a  

 

Temetı ravatalozójának tetıráépítése, rekonstrukciója és utcafronti kerítésének építése 
valamint „B” kategóriás futballpálya létesítése 

tárgyú beruházások pénzügyi fedezetének biztosításáról 
 
A KÉPVISEL İ-TESTÜLET 

 
1./  Temetı ravatalozójának tetıráépítése, rekonstrukciója és utcafronti kerítésének 

építése tárgyú közbeszerzési eljárás eredményessége esetén a beruházáshoz szükséges 
saját forrást a 2008. évi éves költségvetésbıl biztosítja az alábbiak szerint:  
10 999 056Ft + 20% áfa (2 199 811Ft),azaz bruttó 13.198.867.-Ft 
 

2./   „B” kategóriás futballpálya létesítése tárgyú közbeszerzési eljárás eredményessége 
esetén a beruházáshoz szükséges saját forrást a 2008. évi éves költségvetésbıl 
biztosítja az alábbiak szerint:  
22 588 660Ft + 20% áfa (4 517 732 Ft),azaz bruttó 27 106 392 Ft 

 
   Határidı: folyamatos 

                                                          Felelıs: polgármester 
 
5. napirendi pont megtárgyalása 
5. ) Elıterjesztés a Dél-Nyírségi Vendéglátóipari KFT tıkerendezésérıl 
       Száma: 3-166/2008. 
       (Írásbeli elıterjesztés alapján, kiosztással) 
        Elıadó: Tóth András polgármester 
 
Tóth András 
Az Ügyrendi Bizottság mindkét határozati javaslatot egyhangúlag támogatta. A Pénzügyi 
Bizottság többségi szavazási aránnyal támogatta, mind a két határozati javaslatot. Kérdés, 
vélemény van-e? 
 
Nagy Sándor  
A bizottsági ülésen is elmondtam, hogy én rendkívül aggályosnak találom ennek a 
tıkerendezésnek a módját. Végig kellett volna már korábban tekinteni – amikor a KHT 
beszámolóját olvastuk akkor is jeleztem, hogy összemosódik a két társaság tevékenysége és 
senki nem cáfolta, hogy a Kht. veszteségének egy részét ebbe a társaságba rakták át különbözı 



 11

adminisztratív eszközökkel. Ettıl kezdve én tudom, hogy meg kell oldani a társaságnak a 
problémáját, de semmi garanciát nem látok arra, hogy ezt a 13 millió forintot a társaság ha 
megkapja, ezáltal a késıbbiek során, átlátható viszonyok között mőködı társaságként  
mőködne tovább. Én megfontolásra javasolnám a képviselı-társaimnak ezt a döntést, 
korrektebb lenne felszámolni ezt a kft.-t és új viszonyokat teremteni.  
 
Tóth András 
Úgy értelmezi a képviselı-úr, hogy át lett téve veszteség a Kht-ból, akkor most kellene 
értelmezni ezt a két határozatot, hiszen akkor most ez vissza lesz rakva. Ha úgy értelmezi. Az 
lenne inkorrekt, ha a felszámolást csinálnánk. Ez fölvetıdött bennem is, amikor annak idején a  
ciklusban átnéztük a Kht. gazdálkodását, egyszerőbb lett volna, hogy tiszta vizet öntünk a 
pohárba és fölszámoltuk volna. Mi akkor is úgy gondoltuk, hogy korrekt, ha a hitelezık 
igényét kielégítjük és ebbe az irányba menne a Kft. Most is így gondoljuk. Van-e még 
észrevétel. Ha nincs  a napirendi pontot lezárom. Két határozati javaslat van. Az elsı a 
tıkerendezésrıl szól, ki az aki elfogadja? 
 
A képviselı-testület a határozat-tervezetet 13 igen szavazattal, 3 ellenszavazattal, 1 
tartózkodással elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISEL İ-TESTÜLETÉNEK 
 

142/2008. (VI. 26.) számú 
 

h a t á r o z a t a  
 

a Dél-Nyírségi Vendéglátóipari KFT tıkerendezésérıl 
 
 
 

A KÉPVISEL İ-TESTÜLET 
 
1./ a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 143.§. (3) bekezdésében foglaltak 
alapján a Dél-Nyírségi Vendéglátóipari KFT saját tıkéje kiegészítésére a Kft egyszemélyes 
tulajdonosaként 13.777 ezer forint összegő pótbefizetést határoz el. 
 
2./ Az 1., pontbeli pótbefizetéshez szükséges fedezetet az Önkormányzat 2008. évi 
költségvetésében biztosítja. 

Felelıs: polgármester 
Határid ı: 2008. szeptember 15. 

 
Tóth András 
A második határozat-tervezet a Kht támogatásának ugyanennyi összeggel történı 
csökkentésérıl szól. Ki az, aki elfogadja?  
 
A képviselı-testület a határozat-tervezetet 12 igen szavazattal, 3 ellenszavazattal, 2 
tartózkodással elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

 
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISEL İ-TESTÜLETÉNEK 

 
143/2008. (VI. 26.) számú 
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h a t á r o z a t a  
 

 
az Újfehértó Városfejlesztési és Városüzemeltetési KHT 2008. évi általános 

önkormányzati támogatásának csökkentésérıl 
 

A KÉPVISEL İ-TESTÜLET 
 
1., az Újfehértó Városfejlesztési és Városüzemeltetési KHT 2008. évi tevékenységéhez, 
illetve üzleti tervének végrehajtásához korábbi határozataiban biztosított, összesen 184 millió 
forint összegő általános önkormányzati támogatás összegét 13.777 ezer forinttal csökkenti.  
 
2., Felkéri a polgármestert és a Kht ügyvezetıjét a támogatási szerzıdés módosítására 
 

Határid ı: folyamatos 
     Felelıs:     Polgármester, illetve KHT ügyvezetıje 
 
6. napirendi pont megtárgyalása 
6. ) Elıterjesztés Gazdasági táraságok alapító okiratának módosításáról 
      Száma: 3-171/2008. 
      (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
      Elıadó: Tóth András polgármester 
 
Tóth András 
A TEÁOR átforgatása miatt tette aktuálissá az alapító okiratok módosítását, illetve az 
ügyvezetınek a lakcíme, ami megváltozott, ez mind nem érdemi, hanem technikai változás. 
Az Ügyrendi Bizottság mindkét esetben egyhangúlag támogatta ezek elfogadását. Van-e 
kérdés, észrevétel, vélemény? Ha nincs a napirendi pontot lezárom. Ki az, aki a Kht. alapító 
okirat módosítását elfogadja?  
 
A képviselı-testület a határozat-tervezetet 17 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül egyhangúlag elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISEL İ-TESTÜLETÉNEK 
 

144/2008. (VI. 26.) számú 
 

h a t á r o z a t a  
 

Újfehértó Városfejlesztési és Városüzemeltetési KHT  
Alapító Okiratának módosításáról 

 
A KÉPVISEL İ-TESTÜLET 
 
1.,az Újfehértó Városfejlesztési és Városüzemeltetési KHT Alapító Okiratának módosítását a 
melléklet szerinti tartalommal elfogadja. 
 
2., felkéri a KHT ügyvezetıjét, hogy az Alapító Okirat egységes szerkezetbe foglalásáról, 
illetve a módosítás cégbírósági bejegyzésérıl intézkedjen. 
 

Határid ı: folyamatos 
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       Felelıs: KHT ügyvezetıje 
 

Melléklet a 144./2008. (VI. 26). számú határozathoz 
 

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁSA 
 
Újfehértó Városfejlesztési és Városüzemeltetési Kommunális és Szociális Szolgáltató 
Közhasznú Társaság (székhelye:4244 Újfehértó, Külterület, 0551/93.hrsz., 
cégjegyzékszáma: 15-14-000089) az 1999.09.23-án készült, majd 1999.11.22., 2000.12.20., 
2001.02.26., 2001.07.15., 2003.08.08., 2005.04.12., 2006.04.19., 2006.11.06., 2007.01.26., 
2007.06.28. és 2007.10.25. napjain módosított alapító okirata – Újfehértó Város Képviselı-
testületének alapítói hatáskörben meghozott  144/2008. (VI. 26.) számú határozatával, az 
alábbiak szerint módosul azonnali hatályba lépéssel. 
 

1.) Az alapító okirat I.4. pontjában meghatározott fıtevékenység és egyéb tevékenységi 
körei helyébe – az Európai Parlament és a Tanács 1893/2006. EK rendeletének 
megfelelı számozásoknak és megnevezések szerinti tartalommal – a következı 
szabályozás kerül. 

 
Fıtevékenység: 3811’08 Nem veszélyes hulladék győjtése 
 
További tevékenységek: 
 
0150’08 Vegyes gazdálkodás 
3513’08 Villamosenergia-elosztás 
3514’08 Villamosenergia-kereskedelem 
3700’08 Szennyvíz győjtése, kezelése 
3821’08 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása 
3832’08 Hulladék újrahasznosítása 
4110’08 Épületépítési projekt szervezése 
4120’08 Lakó és nem lakó épület építése 
4211’08 Út, autópálya építése 
4221’08 Folyadék szállítására szolgáló közmő építése 
4222’08 Elektromos, híradás-technikai célú közmő építése 
4299’08 Egyéb m.n.s. építés 
4311’08 Bontás 
4312’08 Építési terület elıkészítése 
4332’08 Épületasztalos-szerkezet szerelése 
4333’08 Padló-, falbukorlás 
4334’08 Festés, üvegezés 
4339’08 Egyéb befejezı építés m.n.s. 
5210’08 Raktározás, tárolás 
5610’08 Éttermi, mozgó vendéglátás 
5621’08 Rendezvényi étkeztetés 
5629’08 Egyéb vendéglátás 
5814’08 Folyóirat, idıszaki kiadvány kiadása 
6311’08 Adatfeldolgozás 
6820’08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
6831’08 Ingatlanügynöki tevékenység 
6832’08 Ingatlankezelés 
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6920’08 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértıi tevékenység 
7022’08 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás 
7320’08 Piac-, közvélemény-kutatás 
8110’08 Építményüzemeltetés 
8130’08 Zöldterület-kezelés 
8532’08 Szakmai középfokú oktatás                         
8559’08 M.n.s. egyéb oktatás      
8730’08 Idısek, fogyatékosok bentlakásos ellátása 
8790’08 Egyéb bentlakásos ellátás 
8810’08 Idısek, fogyatékosok szociális ellátása bentlakás nélkül 
8891’08 Gyermekek napközbeni ellátása 
9311’08 Sportlétesítmény mőködtetése 
9329’08 M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidıs tevékenység 

          
2.) Az alapító okirat I.9. pontjában Mészáros Imre lakcíme – 4232 Geszteréd, Kossuth 

u.110.sz. címrıl – 4025 Debrecen, Hatvan utca 56.sz. lakcímre változik.  
 
Ezen Alapító Okirat Módosítást Újfehértó Város Képviselı-testületének 144./2008.(VI.26.) 
számú határozatában foglalt, egyszemélyes tagként meghozott alapítói döntéssel egyezı 
tartalommal, mint az alapító Újfehértó Város Önkormányzata hatáskörét gyakorló Képviselı-
testület törvényes képviselıje írom alá. 
 
Újfehértó, 2008. június 26. napján 
                                                                                              (Tóth András) 
                                                                                               polgármester 
 
Ellenjegyzem: 
 
Tóth András 
Ki az, aki a Dél-Nyírségi Vendéglátóipari KFT . alapító okirat módosítását elfogadja?  
 
A képviselı-testület a határozat-tervezetet 17 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül egyhangúlag elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISEL İ-TESTÜLETÉNEK 
 

145/2008. (VI. 26.) számú 
 

h a t á r o z a t a  
 

Dél-Nyírségi Vendéglátóipari KFT Alapító Okiratának módosításáról 
 
 
A KÉPVISEL İ-TESTÜLET 
 
1.,a Dél-Nyírségi Vendéglátóipari KFT Alapító Okiratának módosítását a melléklet szerinti 
tartalommal elfogadja. 
 
2., felkéri a KHT ügyvezetıjét, hogy az Alapító Okirat egységes szerkezetbe foglalásáról, 
illetve a módosítás cégbírósági bejegyzésérıl intézkedjen. 
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Határid ı: folyamatos 

       Felelıs: KHT ügyvezetıje 
 

Melléklet a 145./2008. (VI. 26). számú határozathoz 
 

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁSA 
 
A Dél-Nyírségi Vendéglátóipari Korlátolt Felelısségő Társaság (székhelye:4244 Újfehértó, 
Bartók Béla u.7., cégjegyzékszáma:15-09-071398) 2007. február 16. napján megállapított és 
2007. október 25. napján módosított Alapító Okiratát – Újfehértó Város Képviselı-
Testületének alapítói hatáskörben meghozott 145./2008.(VI.26.) számú határozatával az 
alábbiak szerint módosítja, azonnali hatályba lépéssel. 
 
1.)Az Alapító Okirat 3.) pontjában levı tevékenységi köröknek számozása és megnevezése 
helyébe – az Európai Parlament és a Tanács 1893/2006. EK rendeletének megfelelı 
számozással és megnevezéssel – a következı szabályozás kerül. 
 
Fıtevékenység: 5610’08 Éttermi, mozgó vendéglátás 
 
Egyéb tevékenységi körök: 
 
5510’08 Szállodai szolgáltatás 
5621’08 Rendezvényi étkeztetés 
5629’08 Egyéb vendéglátás 
5630’08 Italszolgáltatás 
8121’08 Általános épülettakarítás 
8122’08 Egyéb épület-, ipari takarítás 
8129’08 Egyéb takarítás 
8730’08 Idısek, fogyatékosok bentlakásos ellátása 
8790’08 Egyéb bentlakásos ellátás 
8810’08 Idısek, fogyatékosok szociális ellátása bentlakás nélkül 
8891’08 Gyermekek napközi ellátása 
 
2.)Az Alapító Okirat 11. pontjában Mészáros Imre – 4232 Geszteréd, Kossuth út 110.sz. – 
lakcíme 4025 Debrecen, Hatvan utca 56.sz.III.em.10.ajtó címre változik. 
 
Ezen Alapító Okirat Módosítást – Újfehértó Város Képviselı-testületének 145./2008.(VI.26.) 
számú határozatába foglalt egyszemélyes tagként meghozott alapító döntéssel egyezı 
tartalommal - , mint az alapító Újfehértó Város Önkormányzata hatáskörét gyakorló 
Képviselı-testület törvényes képviselıje írom alá. 
 
Újfehértó, 2008.évi június hó 26. napján 
 
                                                                                                   (Tóth András) 
                                                                                                     polgármester 
 Ellenjegyzem: 
 
7. napirendi pont megtárgyalása 
7.) Elıterjesztés Újfehértour Közlekedési Korlátolt Felelısségő Társaság alapító okiratának  
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       elfogadásáról és a Kft mőködésével kapcsolatos egyéb döntésekrıl  
        Száma: 3-163/2008. 
       (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
        Elıadó: Tóth András polgármester 
 
Tóth András 
Annyi a pontosításom, hogy az alapító okirat 5. pontjában a társaság törzstıkéjénél elgépelés 
van, az 1. 940. e forint ez nem pénzbeli hozzájárulás. A nem szót be kell írni, ez így pontos. 
Konzultációt folytattam az ügyvezetéssel, viszont az elıterjesztést nem egyeztettem az 
ügyvezetéssel. Kaptunk egy nyilatkozatot Pásztor Ferencnétıl, hogy a határozatban 
foglaltaknak megfelelıen továbbra is vállalja az ügyvezetést is.  A bizottsági szakaszban 
fölmerült, hogy Makár Sándor ügyvezetı úrnak a jogviszony megszüntetésével kapcsolatban  
lesz anyagi vonzata, ezeknek a pontosításait, a döntés után lefolytatjuk az ügyvezetı úrral. 
Párhuzamosan ezzel, mivel oka-fogyottá válik a tıkeemelés, ezért az arra szánt  6.000.000.Ft-
ot  nem tıkeemelésre fordítanánk, hanem támogatásként biztosítanánk a cég részére. Az 
Ügyrendi és a Pénzügyi Bizottság  mind a két határozati javaslatot egyhangúlag támogatta. 
Van-e kérdés, észrevétel, vélemény? A vitát lezárom. Ki az, aki elfogadja az elsı határozati 
javaslatot? 
 
A képviselı-testület a határozat-tervezetet 17 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül egyhangúlag elfogadta és az alábbi határozatot hozta:  
 

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISEL İ-TESTÜLETÉNEK 
 

146/2008. (VI. 26.) számú 
h a t á r o z a t a  
 

Ujfehértour Közlekedési Korlátolt Felelısségő Társaság alapító okiratának 
elfogadásáról és a Kft. mőködésével kapcsolatos egyéb döntésekrıl 

 
A KÉPVISEL İ-TESTÜLET 
 
1./ a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 167.§. (1) bekezdése alapján,  az 
Ujfehértour Közlekedési Korlártolt Felelısségő Társaságot (székhely: 4244 Újfehértó, 
Debreceni út 8. ) egyszemélyes korlátolt felelısségő társaságként továbbmőködteti. 
 
2./ az  Ujfehértour Kft. ügyvezetıjét, Makár Sándor, 4320. Nagykálló Sport út 35. szám alatti 
lakost a határozathozatal napjával a tisztségébıl visszahívja. 
 
3./ Pásztor Ferencné (születési neve: Szilágyi Veronika, anyja neve: Jancsik Veronika) 4244. 
Újfehértó, Rákóczi u. 7. szám alatti lakos ügyvezetıi feladatok ellátására vonatkozó 2009. 
november 10. napjáig szóló megbízását jóváhagyja. 
 
4./ az  Ujfehértour Kft. ügyvezetıjének 
 a.) megbízási díját a határozathozatal napjától havi bruttó  150.000 forintban, 
 b.) elszámolható saját tulajdonú gépkocsi használatát a határozathozatal napjától havi 
2 000 km-ben állapítja meg. 
 
5./ az Ujfehértour Közlekedési Korlátolt Felelısségő Társaság alapító okiratát a  melléklet 
szerint elfogadja, amelynek aláírására felhatalmazza a polgármestert. 
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6./ felkéri az ügyvezetıt, hogy az alapító okiratot törvényes határidın belül nyújtsa be  a 
Cégbíróságnak bejegyzés végett.  

Felelıs: polgármester, ügyvezetı 
      Határidı: azonnal 

 
Melléklet a 146/2008. (VI.26) számú határozathoz 

                                                                     
ALAPÍTÓ OKIRAT 

                                                                 
Alulírott alapító -  a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV.törvény (Gt.) 166.§ 
rendelkezéseinek megfelelıen - az egyszemélyes társaságként tovább mőködı, 15-09-061564 
cégjegyzékszámú Ujfehértour Közlekedési Korlátolt Felelısségő Társaság alapító okiratát a 
következık szerint állapítja meg. 
 

1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye 
 
      1.1A társaság cégneve: Ujfehértour Közlekedési Korlátolt Felelısségő Társaság 

A társaság rövidített cégneve: Ujfehértour Kft 
  
      1.2 A társaság székhelye: 4244 Újfehértó, Debreceni út 8., egyben a központi   
ügyintézés helye is. 

1.3. A társaság telephelye: 4244 Újfehértó, Böszörményi út 0428/35.hrsz. 
 
1.4. A cég e-mail elérhetısége:nincs 

 
2. A társaság alapítója 

      Név:  Újfehértó Város Önkormányzata  
      Nyilvántartási szám: 15404792-7511-321-15. 
      Székhely: 4244 Újfehértó, Szent István út 10. 
      Képviseletre jogosult neve:Tóth András polgármester. 
      Anyja neve:Szabó Mária. 
      Lakcím: 4244 Újfehértó, Böszörményi út 34.       

 
3. A társaság tevékenységi körei 
            3.1. Fıtevékenység: 4931 Városi, elıvárosi, várostérségi szárazföldi személyszállítás 
 
            3.2. Egyéb tevékenységi körök:  

4932  Taxis személyszállítás 
4939  Máshova nem sorolt egyéb szárazföldi személyszállítás 
7490  Máshova nem sorolt egyéb szakmai, tudományos, mőszaki tevékenység. 

 
            3.3. A társaság ügyvezetése nem jogosult a tevékenységi körök statisztikai  

nomenklatúra szerinti meghatározására, módosítására. 
 
4. A társaság mőködésének idıtartama 
            A társaság idıtartama: határozatlan. 
 
5. A társaság törzstıkéje 
           5.1. A társaság törzstıkéje 8440000 .- Ft, azaz Nyolcmillió- négyszáznegyvenezer 
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                  forint, amely 6500000.- Ft, azaz Hatmillió-ötszázezer forint készpénzbıl, és 
                  1940000.- Ft, azaz Egymillió-kilencszáznegyvenezer forint nem pénzbeli  
                  hozzájárulásból áll, amely a törzstıke 23 százaléka. 

                                                                                         
           5.2. A társaság törzstıkéjének készpénz részét teljes egészében az alapítók befizették, a               
                  nem pénzbeli részét pedig birtokba és tulajdonba adással  a társaság rendelkezésére   

bocsátották, 1992.március 12., 1998. október 8. és 1998. december 4. napjain, 
illetıleg 1992. március 31. napján (apportálás).  

 
           5.3. A törzstıke teljesítésének megtörténtét az ügyvezetı a Cégbíróságnak bejelentette. 
 
6. A tag törzsbetétje 

Név: Újfehértó Város Önkormányzata.   
A törzsbetét összege: 8440000.- Ft, azaz Nyolcmillió-négyszáznegyvenezer forint. 
A törzsbetét összetétele:  
a) Készpénz: 6500000.- Ft, azaz Hatmillió-ötszázezer forint 
b) Nem pénzbeli hozzájárulás 
    megnevezése: CJP-463 frsz-u autóbusz, értéke: 1940000.- Ft azaz, 
    Egymillió-kilencszáznegyvenezer forint. 

 
7. Üzletrész 

A társaság bejegyzését követıen a tag jogait és a társaság vagyonából ıt megilletı 
hányadot az üzletrész testesíti meg. A tagnak csak egy üzletrésze lehet. 

 
8. Az üzletrészek átruházása, felosztása 
 

8.1. Az egyszemélyes társaság saját üzletrészét nem szerezheti meg. 
8.2. Az üzletrész csak átruházás, a megszünt tag jogutódlása és öröklés, valamint a   

             házastársi közös  vagyon megosztása esetén osztható fel. 
      8.3. Ha az egyszemélyes társaság az üzletrész felosztása vagy a törzstıke emelése 
             folytán új taggal egészül ki, és így többszemélyes társasággá válik, a tagok 
             kötelesek az alapító okiratot társasági szerzıdésre módosítani. 
 
9. A nyereség felosztása 

A tagot a társaságnak a Gt. 131.§.(1) bekezdése szerint felosztható és felosztani rendelt, a 
számviteli törvény szerint meghatározott tárgyévi adózott eredményébıl, illetve a szabad 
eredménytartalékkal kiegészített tárgyévi adózott eredményébıl osztalék illeti meg. 

 
10. Az alapítói határozat 

10.1. A taggyőlés hatáskörébe tartozó kérdésekben az alapító határozattal dönt, és errıl az 
ügyvezetıt írásban értesíti. 
 
10.2. Az alapító kizárólagos hatáskörébe tartoznak mindazok a kérdések, amelyeket a 
törvény a taggyőlés kizárólagos hatáskörébe utal. 

 
11. Az ügyvezetı 

11.1. A társaság ügyvezetıje: 
         Név: Pásztor Ferencné  

               Anyja neve: Jancsik Veronika 
               Lakcím: 4244 Újfehértó, Rákóczi út 7. 
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             A megbízatás határozott idıre szól. 
             A megbízatás kezdı idıpontja: 2004. november 10. 
             A megbízatás lejárta:2009. november 10.         
 
    11.2. Az ügyvezetı fizetıképességi nyilatkozat tételére köteles. 
 
12. Cégvezetı 
 

12.1. A társaságnál cégvezetı kinevezésére nem kerülhet sor. 
 
13. Cégjegyzés 
 
      13.1. Az önálló cégjegyzésre jogosult: Pásztor Ferencné. 
 
14. Felügyelıbizottság 
  
       14.1. A társaság felügyelıbizottság választására nem kerül sor. 
 
15. Könyvvizsgáló 
      A társaság könyvvizsgálót nem választ. 
 
16. A társaság megszőnése 
 
      A társaság jogutód nélküli megszőnése esetében a hitelezık kielégítése után fennmaradó  
      vagyon az alapítót illeti meg. 
 
17. Egyéb rendelkezések 
 
      17.1. Azokban az esetekben, amikor a Gt. a társaságot kötelezi arra, hogy közleményt  
               tegyen közzé, a társaság e kötelezettségének a Cégközlönyben tesz eleget. 
      17.2. A jelen alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a Gt., a társaságnak és 
               tagjainak az ott nem szabályozott vagyoni és személyi viszonyaira a Polgári 
               Törvénykönyvrıl szóló 1959. évi IV.törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. 
 
Kelt: Újfehértó, 2008.  
 
Az alapító aláírása 
 
 
Ellenjegyezte: 
 
Tóth András 
Tekintettel arra, hogy a bizottsági szakaszban Nagy Sándor javasolta, hogy ismerjük el Makár 
úrnak az eddigi tevékenységét és köszönjük meg, -viszont erre vonatkozóan nem tette meg a 
határozati javaslatát -, ezért most határozaton kívül engedje meg a testület, hogy 
megköszönjem Makár úrnak az eddigi tevékenységét, és beszéltünk róla, az új ügyvezetésen 
múlik továbbra - , hogy valamilyen formában a szakmai munkájára továbbra is lehessen 
számítani. Köszönöm szépen az elmúlt egy évtizedes munkáját, és bízom benne, hogy további 
munkát is fogja tudni segíteni. Ezt követıen a másik határozat-tervezetrıl szavaznánk, amely a 
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KFT részére üzemeletetési hozzájárulásról szól, ki az, aki elfogadja?  
 
A képviselı-testület a határozat-tervezetet 17 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül egyhangúlag elfogadta és az alábbi határozatot hozta:  
 

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISEL İ-TESTÜLETÉNEK 
 

147/2008. (VI. 26.) számú 
 

h a t á r o z a t a  
 

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

 
A KÉPVISEL İ-TESTÜLET 
 
1., Az Újfehértour Közlekedési Korlátolt Felelısségő Társaság 2008. évi mőködéséhez a 
7/2008. (I.28.) számú határozatban biztosított üzemeltetési támogatás kiegészítésére további 
6.000.000 forint üzemeltetési hozzájárulást állapít meg. 
 
2., A hozzájárulás-kiegészítés fedezetét 2008. évi költségvetésében biztosítja. 
 
3., Felhatalmazza a polgármestert az üzemeltetési hozzájárulási megállapodás aláírására. 
 

Határid ı: folyamatos 
      Felelıs:     Polgármester 
 
8. napirendi pont megtárgyalása  
8.) Elıterjesztés az önkormányzat részére felajánlott ingatlan megvásárlására irányuló vételi  
      ajánlatról  
     Száma: 3-150/2008. 
     (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
     Elıadó: Tóth András polgármester 
 
Tóth András 
Az elıterjesztéshez szóbeli kiegészítésem, hogy én úgy gondolom, hogy jelenleg nincs a 
városnak 16 millió forintja erre a célra, ezzel a Pénzügyi Bizottság egyetértet az „A” 
alternatívát szavazattöbbséggel utasította el, a „B” alternatívára vonatkozóan nem kíván 
megfogalmazni árajánlatot. Van- e kérdés, észrevétel vélemény a napirendi ponttal 
kapcsolatban? Ha nincs  a napirendi pont vitáját lezárom. Elıször az „A” alternatíváról 
szavazunk, ami arról szól, hogy megvásároljuk ezt az ingatlant, ki az aki ezzel egyetért?  
 
A képviselı-testület az „A” alternatívát 1 igen szavazattal, 14 ellenszavazattal, 2 tartózkodással 
nem fogadta el.  
 
Tóth András 
A képviselı-testület kíván-e elıször is ellenajánlatot megfogalmazni bármilyen összeggel?  
 
A képviselı-testület 1 igen szavazattal, 15 ellenszavazattal, 1 tartózkodással nem kíván 
ajánlatot tenni.  
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9. napirendi pont megtárgyalása  
9.) Elıterjesztés a helyi önszervezıdı közösségek pénzügyi támogatására benyújtott önerıs  
      pályázat elbírálására 
      Száma: 3-160/2008. 
      (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
       Elıadó: Tóth András polgármester 
 
Tóth András 
A tavalyi évben benyújtott pályázathoz kér a pályázó a 2008. évi önerıs alap terhére 
támogatást. A bizottsági szakaszban arra jutottunk, hogy ez nem igazodik a jogalkotói 
szándékhoz. Ezért mind a két bizottság elutasította, hogy az önerı alapból támogatáshoz 
jusson. A bizottsági szakban felvetıdött, hogy egyedi elbírálás alapján kívánjuk odaadni ezt a 
támogatást. Ezt a Pénzügyi Bizottsága is támogatta. Van-e kérdés, észrevétel, vélemény?  
 
Szilágyi Antalné 
Az érintettségemet szeretném bejelenteni.  Tagja vagyok a Nyugdíjas Egyesületnek, kérem, 
hogy kapjon támogatást egyedi elbírálás alapján az egyesület.  
 
 
Gyermánné Szabó Katalin 
Nem kellene ebbe az irányba elmenni, hogy egyedi elbírálás alapján támogatást nyújtanánk, 
mert akkor a többi egyesület is kérhetné, úgy korrekt, ha elutasítjuk és a rendeletünknek 
megfelelıen járunk el.  
 
 
Tóth András 
Azzal én is egyetértek, hogy nincs összhangban a rendeletünkkel, ezért én is támogatom az 
elutasítását. Megtehették volna, hogy tavaly beadják, és akkor minden további nélkül 
támogattuk volna. Ilyen szempontból talán egy kis „büntetést” érdemelnek, abban is lehet 
gondolkodni, hogy ne mind a 110. e Ft-ot, hanem valamivel diszponáljuk az összeget, legyen 
90.000.-Ft. Ha megadnánk a kért összeget a többiekkel szemben etikátlan lenne. Ezeket a 
szempontokat kell mérlegelni, ha dönteni fogunk. Ezért „C” alternatívaként megadnám  a 
lehetıséget és föltenném ezt javaslatnak. Ebben méltányoljuk, hogy beadhatták volna, de nem 
adták be, és egyben büntetjük is. Talán korrektek leszünk így azzal,  aki idıben beadta.  
 
Ricska Zsolt 
Azzal nem értek egyet, amit Gyermánné képviselı-asszony mondott, hogy abban látja a 
veszélyt, hogy az ilyen egyedi kérelem támogatása esetén más civilszervezet is kérni fogja. 
Ezzel semmi probléma nincs, hiszen a testület eldönti, hogy fogja támogatni, vagy nem. Ez 
egyfajta kérelem, aminek pont ez a lényege, hogy a testület dönt.  
 
Tóth András 
Amit képviselı-asszony mondott az a normál menetre jelentene veszélyt, itt az egyedi kérelem 
alapján tényleg a testület dönt, hogy támogatja, vagy nem.  
 
Kovács Sándor 
Két hónappal ezelıtt volt egy olyan véleményem, hogy apró ingatlanokat értékesítettünk 100-
200 e Ft-okét értékesítettünk. Itt lenne most a helye ezeknek a 100-200 e Ft-oknak. De most 
nincs mibıl odaadni.  
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Tóth András 
Van-e még egyéb, ha nincs akkor a napirendi pont vitáját lezárom. A,b,c., sorrendben teszem 
föl az alternatívákat.  Ki az, aki elfogadja az „A” alternatívát? 
 
A képviselı-testület az „A” alternatívát igen szavazat nélkül, 16 ellenszavazattal, 1 
tartózkodással nem fogadta el.  
 
Ki az, aki elfogadja az „B” alternatívát? 
 
A képviselı-testület az „B” alternatívát 12 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal, 1 
tartózkodással ( 2 nem szavazóval) elfogadta.  
 
A „C” alternatíva arról szól amit már elmondtam, hogy tekintettel az egyesület kérelmére 
egyedi elbírálás alapján ,- 90.000-Ft támogatást biztosít, melyet adminisztrációs költségek,  
megbízási díj és tárgyi eszközök költségeinek fedezetére fordíthat. Ez a lényege, ki az, aki 
elfogadja az „C” alternatívát? 
 
A képviselı-testület a „C” alternatívát 13 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, 2 tartózkodással 
(1 nem szavazóval) elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISEL İ-TESTÜLETÉNEK 
 

148/2008. (VI. 26.) számú 
 

h a t á r o z a t a  
 

a helyi önszervezıdı közösség pénzügyi támogatásra benyújtott önerıs  pályázat elbírálására 
 

 
A KÉPVISEL İ-TESTÜLET  
 
1./ az Újfehértói Nyugdíjas Egyesület Önerı Alapra beadott pályázatát elutasítja.  
 
2./ egyedi elbírálás alapján az Újfehértói Nyugdíjas Egyesület részére,- 90.000-Ft támogatást 
biztosít, melyet adminisztrációs költségek,  megbízási díj és tárgyi eszközök költségeinek 
fedezetére fordíthat.  
  
3. / felkéri a jegyzıt, hogy a pályázó kiértesítésérıl, a döntés közzétételérıl, valamint a támogatott 
szervezettel szerzıdés kötésérıl gondoskodjon. 
 
       Határidı: folyamatos 
       Felelıs: polgármester 
 
 
10. napirendi pont megtárgyalása 
10.) Elıterjesztés a helyi önszervezıdı közösség kérelmérıl 
       Száma: 3-148/2008.  
       (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
       Elıadó: Tóth András polgármester 
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Tóth András 
Szóbeli kiegészítésem annyi, hogy itt a dilemma az volt, hogy több pályázati forrásra, alapra 
pályázott az egyesület, de csak az egyikre kapott támogatást. Most szeretné, ha az eredetileg 
karitatív célként megjelölt tevékenységüket fogadjuk el kulturális tevékenységnek. És a 
kulturális célra kapott összeg egy részét erre fordíthassa. Van-e kérdés, észrevétel, vélemény? 
Ha nincs a napirendi pont vitáját lezárom. Ki az, aki elfogadja a határozati javaslatot? 
 
A képviselı-testület a határozat-tervezetet 17 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül egyhangúlag elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 
 

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISEL İ-TESTÜLETÉNEK 
 

149/2008. (VI. 26.) számú 
 

h a t á r o z a t a  
 

a Szoboszlai Pap István Társaság kérelmérıl  
 

 
A KÉPVISEL İ-TESTÜLET  
 
a helyi önszervezıdı közösségek pénzügyi támogatásának rendjérıl szóló 23/2006. (XI. 27.) 
VKT rendelet 11. §-a alapján a Szoboszlai Pap István Társaság kérelmének helyt ad, és a 
126/2008. (V. 23.) számú határozatával a Társaság részére megállapított 80.000.-forint  
összegő támogatást – a határozattól – eltérı célra történı felhasználását az alábbiak szerint 
engedélyezi:  

 
T á m o g a t a n d ó  e s e m é n y   E l s z á m o l h a t ó  k ö l t s é g  

a  „Szeretet” játszóház lebonyolítása (Anyák 
Napja, Karácsony) 
 

20.000.-Ft játszóházhoz szükséges eszközök 
(gyöngy, papír, ragasztó, damil, textil) 

A  h á t r á n y o s  h e l y z e tő  
g y e r m e k e k  k i r á n d u l á s a  

60.000.-Ft útiköltség, belépı támogatására 
 

 
      

Határid ı: azonnal  
       Felelıs: polgármester 
 
11. napirendi pont megtárgyalása 
11.) Elıterjesztés a „Játékvár” Bölcsıde intézményvezetıi állásának betöltésére pályázat  
      kiírásáról  
      Száma: 3-157/2008. 
      (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
      Elıadó: Tóth András polgármester 
 
Tóth András 
Szóbeli kiegészítésem nincs. A Társadalmi Kapcsolatok és az Ügyrendi Bizottságok 
tárgyalták, és egyhangúlag elfogadásra javasolták. Van-e kérdés, észrevétel, vélemény?  
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Nagy Sándor 
Megnéztem az idevonatkozó miniszteri rendeletet, szeretném javasolni, hogy a pályázati 
feltételek között szerepeljen felsıfokú végzettség, mint alapkritérium, ezt kösse ki a testület a 
kiításban. 
 
Tóth András 
Azért igyekszünk a mozgáslehetıséget megadni, hogy ne hogy az legyen, hogy valakire ki van 
írva a pályázat.   
 
Nagy Sándor 
Szerintem így van kiírva.  
 
Tóth András 
Akkor lenne így, ha szőkitenénk a kört, de így tág és sok mindenki belefér.  
 
Gyermánné Szabó Katalin 
A bizottsági ülésen is felmerült, hogy nehezen értelmezhetı, hogy mit jelent a legalább öt év 
felsıfokú végzettséget…,   egy vesszı kellene az öt év után, és ez a szakmai gyakorlatra 
vonatkozik és a végzettség folytatólagosan utána. Én így értelmezem.  
 
Tóth András 
Összevetjük a törvényi minimummal és nyelvtanilag pontosítjuk. Van-e még észrevétel? Ha 
nincs, lezárom a vitát. Módosító javaslat hangzott el, hogy  ragaszkodjunk a felsıfokú 
végzettséghez, ki az, aki támogatja a módosítást?  
 
A képviselı-testület a módosítást 9 igen szavazattal, 5 ellen szavazattal, 3 tartózkodással 
elfogadta.  
 
Tóth András 
Ki az, aki elfogadja a módosítással együtt a határozat-tervezetet?  
 
A képviselı-testület a határozat-tervezetet a módosítással együtt 14 igen szavazattal,  3 ellen 
szavazattal, tartózkodás nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

 
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISEL İ-TESTÜLETÉNEK 

 
150/2008. (VI. 26.) számú 

 
h a t á r o z a t a  

 
A „Játékvár” Bölcs ıde intézményvezetıi állásának betöltésére pályázat kiírásáról 

 
 
A KÉPVISEL İ-TESTÜLET 
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1./ a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. törvény 9. § (4) bekezdése, a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény és a végrehajtásáról szóló 
257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezései alapján, a „Játékvár” Bölcsıde 
intézményvezetıi álláshelyének betöltésére pályázatot ír ki a melléklet szerint. 

2./ utasítja a jegyzıt, hogy a pályázati felhívást a Kjt. és a végrehajtási rendeletben 
meghatározott Közlönyökben, internetes oldalakon valamint a helyben szokásos módon tegye 
közzé. 

Felelıs: polgármester 
      Határid ı: azonnal 
 

Melléklet a 150/2008. (VI. 26.) számú határozathoz 
 

Újfehértó Város Képviselı-testülete  
(4244. Újfehértó, Szent I. u. 10.) 

pályázatot hirdet 
 

Újfehértó „Játékvár” Bölcs ıde 
4244 Újfehértó, Bartók Béla  u. 5. 

intézményvezetıi álláshelyének betöltésére 
 
Az intézményvezetı által ellátandó feladatok:  

- felelıs az intézmény alapító okiratában, szervezeti és mőködési szabályzatában 
meghatározott feladatok végrehajtásáért 

- felelıs az intézmény eredményes és gazdaságos mőködéséért, a szakmai valamint a 
gazdálkodásra vonatkozó jogszabályok, egyéb elıírások, utasítások végrehajtásáért. 

 
Pályázati feltételek: - a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 2. számú mellékletének I/2./B.pontja 

szerinti felsıfokú végzettséggel igazolt szakirányú szakképzettség 
- legalább 5 év felsıfokú végzettséget vagy felsıfokú szakmai 
képesítést igénylı, a gyermekvédelem, a szociális ellátás, az 
egészségügyi ellátás, illetve a közoktatás területén végzett 
munkakörben szerzett szakmai gyakorlat, 

   - büntetlen elıélet, 
    

Elınyt jelent:   - vezetıi gyakorlat. 
 
A pályázathoz csatolni kell: 

- a képesítést igazoló okirat hiteles másolatát 
- részletes szakmai önéletrajzot 
- az intézmény vezetésére vonatkozó programot a szakmai 
helyzetelemzésre épülı fejlesztési elképzelésekkel, 
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt 
- a pályázó nyilatkozatát, arról, hogy a pályázati anyagában foglalt 
személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggı kezeléséhez 
hozzájárul.  
- a pályázó nyilatkozatát, amely szerint a gyermekek védelmérıl és 
a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. §-ának 
(8) bekezdésében meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll 
fenn. 
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A közalkalmazotti jogviszony idıtartama: a közalkalmazotti jogviszony határozatlan idıre 
szól, újonnan létesített jogviszony esetén – a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény (Kjt.) 21/A. §. (4) bekezdésében foglaltak kivételével – 3 hónap próbaidı 
kikötésével. 
 
A vezetıi megbízás idıtartama: 5 év,  2008.október  01.-tıl  2013. szeptember 30.-ig szól. 
 
Bérezés a Kjt. szerint.  
 
A pályázat benyújtásának határideje: a Szociális Közlönyben történı megjelenéstıl számított 
30 nap. 
 
A pályázat benyújtásának helye: a pályázatot Tóth András, Újfehértó Város Polgármesteréhez  
(4244. Újfehértó, Szent I. u. 10.) kell benyújtani.  
 
A pályázat elbírálásának határideje: a pályázat benyújtási határidejének lejártát  követı 30 
napon belül. 
 
A pályázattal kapcsolatban információ kérhetı a Polgármesteri Hivatal Jegyzıi Titkárságán 
vagy a 42/290-001/12  telefonszámon. 
 
12. napirendi pont megtárgyalása 
12.) Elıterjesztés a Lengyel Laura Óvoda csoportok számának a maximális létszámtól való  
       eltérés engedélyezésérıl 
       Száma: 3-153/2008. 
       (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
       Elıadó: Tóth András polgármester 
 
Tóth András 
Szóbeli kiegészítésem nincs. A Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága egyhangúlag támogatta. 
Van-e kérdés, észrevétel, vélemény? Ha nincs a napirendi pont vitáját lezárom. Ki az, aki 
elfogadja a határozat-tervezetet?  
 
A képviselı-testület a határozat-tervezetet 17 igen szavazattal, ellenszavazat  és tartózkodás 
nélkül egyhangúlag elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

 
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISEL İ-TESTÜLETÉNEK 

 
151/2008. (VI. 26.) számú 

 
h a t á r o z a t a  

 
a Lengyel Laura Óvoda csoportok számának maximális létszámtól való eltérés engedélyezése 

 
A  K É P V I S E L İ - T E S T Ü L E T   
 
1 . /  Újfehértó Város a 2008/2009-es nevelési évben a Lengyel Laura Óvoda csoportok 
számának a maximális létszámtól való eltérését 30 fıig engedélyezi. 
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2./ felkéri a jegyzıt, hogy az OKÉV részére a kérelmet és a határozatot küldje el, a szükséges 
intézkedéseket tegye meg.  
  

Felelıs: jegyzı 
      Határid ı: azonnal 
 
13. napirendi pont megtárgyalása 
13.) Elıterjesztés Hartmanné Kovács Krisztina körzeti védınıi ellátásra vonatkozó  
       vállalkozási szerzıdésének módosítására 
        Száma: 3-151/2008. 
       (Írásbeli elıterjesztés alapján)   
        Elıadó: Tóth András polgármester 
 
Tóth András 
Szóbeli kiegészítésem nincs. Az Ügyrendi Bizottság egyhangúlag támogatta. Van-e kérdés, 
észrevétel, vélemény? Ha nincs, a napirendi pont vitáját lezárom. Ki az, aki elfogadja a 
határozat-tervezetet?  
 
A képviselı-testület a határozat-tervezetet 17 igen szavazattal, ellenszavazat  és tartózkodás 
nélkül egyhangúlag elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

 
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISEL İ-TESTÜLETÉNEK 

 
152/2008. (VI. 26.) számú 

 
h a t á r o z a t a  

 

Hartmanné Kovács Krisztina körzeti védınıi ellátásra vonatkozó  vállalkozási 

szerzıdésének módosításáról 

 

A KÉPVISEL İ-TESTÜLET 

 

1. Hartmanné Kovács Krisztinával kötött 116/2007. (V.24.) számú határozattal 

elfogadott, 2007. július 18-án kelt 64-254/2007. számú körzeti védınıi feladatok 

ellátása tárgyában a megkötendı vállalkozási szerzıdés módosítást a melléklet szerint 

jóváhagyja. 

2. felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerzıdés módosítás aláírására 

Határidı: folyamatos 

Felelıs: polgármester 

  

Szerzıdés Módosítás 

Körzeti védınıi feladatok ellátására 
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Amely létrejött egyrészrıl Újfehértó Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 

/Újfehértó, Szent I út 10./ (melynek nevében Tóth András polgármester és Dr. Mátyás B. 

Szabolcs jegyzı jár el), mint megbízó, másrészrıl 

Név: Hartmanné Kovács Krisztina 

Születési hely, idı: Debrecen, 1977. 08. 28. 

Lakcím: Újfehértó, Debreceni u. 162. 

Egészségügyi Fıiskola Védınıi szak száma: VII-178/1999 

mint megbízott között, 2007. július 18. napján megkötött szerzıdés körzeti védınıi feladatok 

ellátásának módosítása tárgyában. 

 
1. A Képviselı-testület 116/2007. (V.24.) számú határozatára hivatkozva a 64-254/2007. 
számú „körzeti védınıi feladatok ellátására „ szóló alapszerzıdés 4. pontja az alábbiak szerint 
módosul: 

 
Védınıt csak védını helyettesíthet. A vállalkozó védını helyettesítésérıl –beleértve annak 
pénzügyi feltételeit is- a vállalkozó önmaga gondoskodik. Jelen megállapodás aláírásával 
egyidejőleg az alábbi három helyettesítı védını nevét közli, s mellékeli a helyettesítıkkel 
kötött megállapodást. 
 

1. Név: Balogh Elvira 
Vállalkozói engedély száma: ES 266319 
 

2. Név: KÓD-OLT Bt. (Szıllısiné Falcsik Anikó) 
Cégjegyzékszám: 15-06-083335 

 
3. Név: Meglécz Józsefné 

Vállalkozói engedély száma: ES 286800 
 
Az alapszerzıdés többi pontja változatlan marad. 
 
A módosítást a felek elolvasták, értelmezték és saját kezőleg aláírták. 
 
 
 
Újfehértó, 2008. …………… hó ……… nap 
 
 
 
 
       Tóth András           dr. Mátyás Béla Szabolcs        Hartmanné Kovács Krisztina 

 polgármester                                jegyzı                                         vállalkozó védını 
 
14. napirendi pont megtárgyalása 
14. ) Elıterjesztés Moravszki Gyula kérelmének támogatásáról 



 29

       Száma: 3-164/2008. 
       (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
        Elıadó: Tóth András polgármester 
 
Tóth András 
Szóbeli kiegészítésem nincs. A Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága egyhangúlag, a Pénzügyi 
Bizottság többségi szavazattal támogatta. Van-e kérdés, észrevétel, vélemény? Ha nincs a 
napirendi pont vitáját lezárom. Ki az, aki elfogadja a határozat-tervezetet?  
 
A képviselı-testület a határozat-tervezetet 17 igen szavazattal, ellenszavazat  és tartózkodás 
nélkül egyhangúlag elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 
 
 
 
 

 ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISEL İ-TESTÜLETÉNEK 
 

153/2008. (VI. 26.) számú 
 

h a t á r o z a t a  
 

Moravszki Gyula kérelmének támogatásáról 
 
 

A  K É P V I S E L İ - T E S T Ü L E T   
 
1 . /  Moravszki Gyula kérelmének helyt ad, 2008. augusztus 29-én tervezett İsbemutatót 
200.000.-Ft-tal támogatja. 
 
 
2./ felkéri a jegyzıt, hogy a döntés kiértesítésérıl, valamint a támogatási szerzıdés megkötésérıl 
gondoskodjon. 
 

Felelıs: polgármester    
 Határid ı: azonnal 

15. napirendi pont megtárgyalása 
15. ) Elıterjesztés Újfehértó Város tehetséges fiataljainak támogatására benyújtott pályázat  
        elbírálására 
        Száma: 3-170/2008. 
        (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
        Elıadó: Tóth András polgármester 
 
Tóth András 
A Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága és a Pénzügyi Bizottságok tárgyalták -  egy módosító 
javaslatom volt, mely arról szólt, hogy a támogatás jogcíménél ne szakmai tábort jelöljünk 
meg, hanem szakmai megmérettetést. Ezt a bizottságok egyhangúlag támogatták.  Így nem 
generáljuk azt, hogy más is szakmai táborozásra kérhet támogatást. Van-e kérdés, észrevétel, 
vélemény? Ha nincs, a napirendi pont vitáját lezárom. Ki az, aki támogatja a módosítással 
együtt a határozat-tervezetet?  
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A képviselı-testület a határozat-tervezetet 13 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 4 
tartózkodással elfogadta és az alábbi határozatot hozta:  
 

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISEL İ-TESTÜLETÉNEK 
 

154/2008. (VI. 26.) számú 
 

h a t á r o z a t a  
 

Újfehértó Város Tehetséges fiataljainak támogatására  
benyújtott pályázat elbírálására 

 
 
 
 
 

A KÉPVISEL İ-TESTÜLET 
 
1. Újfehértó Város Tehetséges fiataljainak támogatására benyújtott pályázatot, egyszeri 
támogatásban részesíti az alábbiak szerint: 
 

Név 
 

Lakcím Támogatás 
összege 

Támogatás jogcíme 

Hotzi Enikı 4244. Újfehértó,  
Síp u. 6. 

150.000.-Ft Szakmai megmérettetés 

 
2. Felkéri a jegyzıt, hogy a pályázó kiértesítésérıl, a támogatás összegének a folyósításáról 
valamint a támogatási szerzıdés megkötésérıl gondoskodjon. 
 
       Határidı: azonnal 
       Felelıs: jegyzı 
 
16. napirendi pont megtárgyalása 
16.) Elıterjesztés „Fehértói Újság” alapító okiratának módosításáról 
       Száma: 3-151/2008. 
       (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
       Elıadó: Tóth András polgármester 
 
Tóth András 
Ennek a lényege, hogy „szeretnénk levenni a PUSI PRESS BT válláról a terhet”,  mert még az 
alapító okiratban mindig İ szerepel. Ezt át szeretnénk vezetni. Errıl szól a módosítás. Az 
Ügyrendi Bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolta. Van-e kérdés, észrevétel, vélemény? Ki 
az, aki támogatja a határozat-tervezetet?  
 
A képviselı-testület a határozat-tervezetet 16 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 
tartózkodással elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

 
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISEL İ-TESTÜLETÉNEK 
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155/2008. (VI. 26.) számú 
 

h a t á r o z a t a  
 

„Fehértói Újság” alapító okiratának módosításáról 
 
A KÉPVISEL İ-TESTÜLET 
 
a módosított 36/2004. (III. 08.) számú határozattal alapított „Fehértói Újság” idıszaki lap 
alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja: 
 
1.) Az alapító okirat 4.) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 

4.) A szerkesztıség vezetıjének neve és címe: 
dr. Angyal Sándor 
4400. Nyíregyháza, Herman Ottó u. 26/B. 

 
2.) Az alapító okirat 5.) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 

5.) A szerkesztıség címe: 
4400 Nyíregyháza, Dózsa György út 4-6. 

 
3.) felkéri a jegyzıt, hogy az alapító okirat egységes szerkezetbe foglalását végezze el és  a 
módosított adatokat jelentse be a Kulturális Örökségvédelmi Hivatalnak. 
 

Felelıs: jegyzı 
      Határid ı: azonnal 
 
17. napirendi pont megtárgyalása 
17.) Beszámoló az önkormányzati havi újság megjelentetésérıl, szerkesztésérıl 
       Száma: 3-162/2008. 
       (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
        Elıadó: Tóth András polgármester 
 
Tóth András 
A Társadalmi Kapcsolatok Bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolta. Van-e kérdés, 
észrevétel, vélemény? 
 
Gyermánné Szabó Katalin 
A szerkesztı urat javasoltuk, hogy hívjuk meg, de nincs itt. 
 
Tóth András 
Kapott meghívást, nem tudjuk miért nem jött meg.  
 
Nagy Sándor 
Mi komolyan gondoljuk, hogy nem a mővelıdési ház és a hivatal a szerkesztıség címe, mert 
maradjunk annyiban, hogy az elmúlt idıszakban a politikai tanácsadó vezényelte az újsággal 
kapcsolatos dolgokat.  
 
Gyermánné Szabó Katalin 
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Határozatunk van arra, hogy a Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága tanácsadó bizottságot 
hozzon létre, sokat beszélgettünk már errıl. A szerkesztı ezt nem köteles elfogadni. Ebbe a 
bizottságba, aki szeretne dolgozni azt szívesen fogadnám. A másik gond az, hogy a tavaszi 
ülésen kezdeményeztünk, hogy helyi szerkesztı bizottság legyen, amit a közbeszerzés 
kiíráskor a Képviselı-testület nem fogadott el.  
 
Ricska Zsolt 
Már akkor is vita volt ebben köztünk, hogy tanácsadó bizottság, vagy szerkesztı bizottság. Ha 
úgy gondolja  képviselı-asszony, hogy szükség van erre a bizottságra, akkor ellentmond az 
újsággal. Most mi azt láttuk, hogy ez az újság elfogadható így. Akkor voltak komoly vitáink az 
újság szerkesztésével, amikor a korábbi szerkesztı aktívabban részt vett. Remélem ez az idı 
nem fog vissza térni.   
 
Gyermánné Szabó Katalin 
Egy évig Angyak Sándor fogja szerkeszteni az újságot. Viszont én komolyan gondolom, hogy 
a tanácsadó bizottság kezdje meg a munkáját egyrészt, mert a bizottságunkhoz tartozik. 
Meglátjuk, hogy milyen eredménnyel mőködik.  A szerkesztı bizottság pedig egy késıbbi 
idıpontra tevıdik.  
 
Tóth András 
Ha nincs egyéb észrevétel, a vitát lezárom. Ki az, aki támogatja a határozat-tervezetet?  
 
A képviselı-testület a határozat-tervezetet 16 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 
tartózkodással elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISEL İ-TESTÜLETÉNEK 
 

156/2008. (VI. 26.) számú 
h a t á r o z a t a  

 
az önkormányzati havi újság megjelentetésérıl, szerkesztésérıl 

 
A KÉPVISEL İ-TESTÜLET 
 
az önkormányzati havi újság megjelentetésérıl, szerkesztésérıl szóló beszámolót elfogadja. 

 
Felelıs: polgármester 

      Határid ı: azonnal 
 
 
18. napirendi pont megtárgyalása 
18. ) Beszámoló az Önkormányzat gazdasági érdekeltségeirıl 
        Száma: 3-167/2008. 
        (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
        Elıadó: Tóth András polgármester 
 
Tóth András 
Szóbeli kiegészítésem nincs. A Pénzügyi Bizottság 8 igen szavazattal egyhangúlag támogatta 
az elıterjesztést. Van-e kérdés, észrevétel, vélemény? Ha nincs a napirendi pontot lezárom. Ki 
az, aki elfogadja a beszámolót? 
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A képviselı-testület a beszámolót 14 igen szavazattal, ellenszavat és tartózkodás nélkül (3 
nem szavazóval) elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISEL İ-TESTÜLETÉNEK 
 

157/2008. (VI. 26.) számú 
 

h a t á r o z a t a  
 

az önkormányzat gazdasági érdekeltségeirıl szóló beszámoló elfogadásáról 
 

 
 
 
 
A KÉPVISEL İ-TESTÜLET 
 
az önkormányzat gazdasági érdekeltségeirıl szóló beszámolót az elıterjesztésben foglaltak 
szerint elfogadja.  

Határid ı: azonnal 
        Felelıs: polgármester 
 
 
19. napirendi pont megtárgyalása 
19. ) Tájékoztató a benyújtott pályázatokról 

      Száma: 3-149/2008. 
      (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
      Elıadó: Tóth András polgármester 
 
Tóth András 
Szóbeli kiegészítésem nincs. A Pénzügyi Bizottság egyhangúlag elfogadta. Van-e kérdés? Ha 
nincs a napirendi pontot lezárom. Ki az, aki tudomásul veszi a beszámolót?  
 
A képviselı-testület a tájékoztatót 17 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
egyhangúlag tudomásul vette.  
 
20. napirendi pont megtárgyalása 
20.) Közérdekő bejelentések, kérdések és interpellációk 
 
Tóth András 
Informálisan beszélgettünk a képviselı tagokkal már arról, hogy javaslatot tettem arra, hogy 
augusztus végén tegyünk szakmai tanulmányutat Romániába, van mit tanulni tılük is. Ez úgy 
történne, hogy az augusztus végére tervezett testületi ülést  egy nappal korábban tartanánk meg 
és 29-tıl 30-ig tennénk egy kirándulást és Szovátán szállnánk meg a Danobius Hotelben. A 
Pénzügyi Bizottság állást foglalt abban, hogy a város költségvetési helyzetét úgy látja, hogy ne 
csak a képviselık, hanem a külsı bizottsági tagokra is terjedjen ki ez a lehetıség. Van-e 
valakinek ellenvetése?   
 
Nagy Sándor 



 34

A közbeszerzési döntıbizottság döntését követıen arról volt szó, hogy tájékoztatást kapunk, 
ha lezárul a bírósági szak, megtörtént-e már? Nem kaptunk tájékoztatást.    
 
Tóth András 
I. fokon, tehát még nem jogerıs a döntés, illetve még nem kaptunk I. fokú döntést sem. Jelen 
pillanatban úgy kezelnek minket, mint precedenst, tehát egész más a bírói gyakorlat, illetve a 
közbeszerzési döntési döntıbizottsági gyakorlat. Érdekes dolog, hogy a jogi képviselınknek 
maga a Fıvárosi Bíróság mondta, hogy igenis menni kell tovább.  Tehát valószínőleg a 
döntıbizottság és a Bíróság közötti kapcsolat miatt ık javasolták, hogy a Tábla fogja 
kimondani a végsı szót. Akkor fogok beszámolni errıl.  
 
Suhaj István 
Az Újfehértói Lovasbarátok Egyesülete Július 19-én tartandó 5. Fogathajtó versenyre 
mindenki szeretettel meghívunk.   
 
 
Tóth András 
Van-e még egyéb közérdekő bejelentés, kérdés és interpelláció?  
 
Mivel egyéb kérdés, észrevétel, vélemény nem hangzott el, Tóth András polgármester a 
nyilvános ülést 17 óra 30 perckor bezárta.  
 
 
 
 

K. m. f.  
 
 
 

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

 


