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J E G Y Z Õ K Ö N Y V  
 
 

Készült: Újfehértó Város Képviselı-testületének a Pénzügyi Bizottsággal együttesen 2008. 
július 08-án (kedd) az önkormányzat tanácskozótermében megtartott -  r e n d k í v ü l i   
nyilvános –ü l é s r õ l.   
 
Jelen voltak: Tóth András, Banka Attila, Buczkó Ágnes, Elek László, Gyermánné Szabó 
Katalin, Juhász Istvánné, 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 
 
Pénzügyi Bizottság külsı tagjai közül jelen voltak: Dr. Bacsu Attila, Ballai Attila, 
Margittai Sándor 
 
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.  
 
Nagy Sándor a Pénzügyi Bizottság elnöke köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a 
megválasztott 9 fı Pénzügyi Bizottságból 7 fı jelen van, így a Pénzügyi Bizottság 
határozatképes.  
 
Tóth András 
Ha nincs ellenvetés, mivel a Pénzügyi Bizottságnak is ugyanaz a két napirendi pontja, együtt 
tartjuk az ülést és szintén én vezetem.   
 
Nagy Sándor a Pénzügyi Bizottság elnöke átadja a bizottsági ülés vezetését.  
 
Tóth András 
A rendkívüli ülés anyagát megkapták, a meghívóban szereplı napirendet javasolom 
megtárgyalásra. Kérdés, észrevétel, van-e a napirendi ponttal kapcsolatban? Elıször a 
Pénzügyi Bizottságo1 kérdezem, hogy ki az, ki elfogadja a javasolt napirendi pontokat?  
 
A Pénzügyi Bizottság a javasolt napirendet 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül egyhangúlag elfogadta. 
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Tóth András 
A képviselı-testületet kérdezem, hogy ki az, aki elfogadja a javasolt napirendet?  
 
A képviselı-testület a javasolt napirendet 15 igen szavazattal,  ellenszavazat és  tartózkodás 
nélkül elfogadta és az alábbi napirendet állapította meg: 

 
Napirendi javaslat 

 
1./ Elıterjesztés EU Önerı Alap támogatás pályázat benyújtásáról  
     (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
     Száma:3-175/2008.  
     Elıadó: Tóth András polgármester 
 
2./ Elıterjesztés  „Gyalog- és kerékpárút építése, és csapadékvíz csatorna hálózat kiépítése a      
     4912. sz. önkormányzati út mellett” kapcsolatos 176/2007. (VIII. 30.) számú határozat  
     módosításáról  

           (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
           Száma:3-176/2008.  
           Elıadó: Tóth András polgármester 
 

1..napirendi pont megtárgyalása 
1./ Elıterjesztés EU Önerı Alap támogatás pályázat benyújtásáról  
     (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
     Száma:3-175/2008.  
     Elıadó: Tóth András polgármester 
 
Tóth András 
Az elıterjesztést mindenki megkapta. Van egy sikeres pályázat a kerékpárútra, és idıközben 
jelent meg a miniszteri rendelet arról, hogy további forrás-kiegészítésre van lehetıség, így 
további 5%-kal meg tudjuk toldani a támogatás összegét. Erre nyújtanánk be igény, erre 
vonatkozóan tartalmaz az elıterjesztés számokat.  Kérdés, vélemény van-e? Ha nincs a 
napirendi pont vitáját lezárom. Elıször kérdezem a Pénzügyi Bizottságot, hogy ki az, aki 
elfogadja a határozat-tervezetet?  
 
A Pénzügyi Bizottság a javasolt határozat-tervezetet megtárgyalta és 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISEL İ-TESTÜLETE 
PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGÁNAK  

139/2008. (VII. 08.) számú 
 

h a t á r o z a t a  
az EU Önerı Alap támogatás pályázat benyújtásáról 

 
 
A PÉNZÜGYI BOZOTTSÁG 
az EU Önerı Alap támogatás pályázat benyújtásáról szóló határozat-tervezetet a képviselı-
testületnek elfogadásra javasolja.  
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Tóth András 
A képviselı-testülettıl kérdezem, hogy 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 

 
159/2008. (VII. 08.) számú 

 
h a t á r o z a t a  

 
EU Önerı Alap támogatás  pályázat benyújtásáról 

 
A KÉPVISEL İ-TESTÜLET 

 
 

1. pályázatot nyújt be az Önkormányzati és Területfejlesztési Miniszter 16/2008. (III. 
28.) számú, az önkormányzatok és a jogi személyiségő társulásaik európai uniós 
fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésére 2008. évi támogatásának rendjérıl 
szóló ÖTM rendelete alapján a „Gyalog- és kerékpárút építése, és csapadékvíz 
csatorna hálózat kiépítése a 4912. sz. önkormányzati út mellett” címő nyertes pályázat 
önerı kiegészítése céljából.  
Az EU Önerı Alap támogatás maximális mértéke a rendelet 4.§-ban foglaltak szerinti 
számítás alapján 5 %, az elnyert támogatás mellett a beruházás csökkentett 
összköltsége: 157.590.306 Ft, így az igényelt támogatás összege: 7.879.515 Ft. 

 
2. Felhatalmazza a polgármestert a pályázattal kapcsolatos intézkedések megtételére. 

 
Határidı: 2008. július 15. 

 Felelıs: polgármester 
 
2. napirendi pont megtárgyalása 
2./ Elıterjesztés  „Gyalog- és kerékpárút építése, és csapadékvíz csatorna hálózat kiépítése a      
     4912. sz. önkormányzati út mellett” kapcsolatos 176/2007. (VIII. 30.) számú határozat  
     módosításáról  

           (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
           Száma:3-176/2008.  
           Elıadó: Tóth András polgármester 
 

Tóth András 
Ez részben összefügg az elıbb elfogadott határozatunkkal, ugyanis ahhoz, hogy betudjuk 
nyújtani a pályázatunkat az önerı alapra, aktualizálni kellett a költségvetést, illetve pénzügyi 
ütemezést is kell, hogy tartalmazzon a határozat. Valamint az eredeti határozatban a projekt 
finanszírozását 2007 évre biztosítottuk a költségvetésünkben. Itt aktualizálni kell ezt is. Errıl 
szól a határozati javaslat. Van-e kérdés, észrevétel, vélemény? Ha nincs a napirendi pont 
vitáját lezárom. Elıször kérdezem a Pénzügyi Bizottságot, hogy ki az, aki elfogadja a 
határozat-tervezetet?  
 
A Pénzügyi Bizottság a napirendet megtárgyalta, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 
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tartózkodás nélkül egyhangúlag elfogadta, és az alábbi határozatot hozta: 
 

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISEL İ-TESTÜLETE 
PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGÁNAK  

140/2008. (VII. 08.) számú 
 

h a t á r o z a t a  
Gyalog- és kerékpárút építése, és csapadékvíz csatorna hálózat kiépítése a 4912. sz. 

önkormányzati út mellett” 
címő pályázathoz szükséges döntésekrıl 

 
 
A PÉNZÜGYI BOZOTTSÁG 
 
a  Gyalog- és kerékpárút építése, és csapadékvíz csatorna hálózat kiépítése a 4912. sz. 
önkormányzati út mellett” címő pályázathoz szükséges döntésekrıl szóló határozat-tervezetet 
a képviselı-testületnek elfogadásra javasolja.   
 
Tóth András 
A képviselı-testülettıl kérdezem, hogy 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 

 
  160/2008. (VII. 08.) számú 

 
h a t á r o z a t a  

Gyalog- és kerékpárút építése, és csapadékvíz csatorna hálózat kiépítése a 4912. sz. 
önkormányzati út mellett” 

címő pályázathoz szükséges döntésekrıl 
 
A KÉPVISEL İ-TESTÜLET  
 
1.) a 176/2007. (VIII.30.) számú határozatával döntött arról, hogy Újfehértó Város 
Önkormányzata pályázatot nyújt be a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által Észak-Alföldi 
Operatív Program keretében meghirdetett a „Regionális hivatásforgalmú kerékpárutak 
fejlesztése” céljából „Gyalog- és kerékpárút építése, és csapadékvíz csatorna hálózat kiépítése 
a 4912. sz önkormányzati út mellett” címmel. A projekt összes költsége:210.318.000.- forint. 
Az igényelt támogatás összege: 189.286.200.- forint. A Regionális Fejlesztési Programok 
Irányító Hatóságának vezetıje a projektet 141.831.276 ft. összegő támogatásra érdemesnek 
ítélte. 
 
2.) a benyújtott  pályázat –  megítélt támogatás összegére tekintettel - módosult költségvetése 
okán a 176/2007. (VIII.30.) számú határozatának 2.) pontját úgy módosítja, hogy a 
pályázathoz szükséges saját forrás összegét 15.759.030.- forintban állapítja meg, amelyet az 
önkormányzat 2008., 2009., 2010. év költségvetésébıl biztosít. 
 
3.) a projekt módosított költségvetését – a támogatás elnyerését követıen – az alábbiak szerint 
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határozza meg: 
- A projekt összes elszámolható költsége: 157.590.306.- forint. 
- Az elnyert támogatás összege: 141.831.276 forint. 
- A pályázat keretében kötelezıen elszámolandó saját forrás összege: 15.759030. forint. 
 
4.) a projekt módosított pénzügyi ütemezését az alábbiak szerint határozza meg: 
 

Év Költségek összesen Igényelt támogatás Saját forrás 
2008. 8.344.163 7.509.747 834.416 
2009. 103.180.000 92.862.000 10.318.000 
2010. 46.066.143 41.459.529 4.606.614 

 
 

Határidı: folyamatos 
Felelıs: polgármester 

 
 

Mivel egyéb kérdés, észrevétel, vélemény nem hangzott el Tóth András polgármester a 
Pénzügyi Bizottság, valamint a képviselı-testület rendkívüli nyilvános ülését 17 óra 10 
perckor bezárta.  
 

K. m. f.  
 
 
Tóth András            dr.  Mátyás B. Szabolcs  
polgármester             j e g y z ı 
 
 
 
 
 
Nagy Sándor             Suhaj István  
PB elnöke            jkv. hitelesítı 

 


