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J E G Y Z Õ K Ö N Y V

Készült: Újfehértó  Város  Képviselő-testületének  2008.  november  14-én  (péntek)  8  órai 
kezdettel az önkormányzat tanácskozótermében megtartott rendkívüli nyilvános  ü l é s é r õ l. 

Jelen voltak  :   Tóth András polgármester, Buczkó Ágnes, Budai János, Elek László, Juhász 
Istvánné,  Kovács  Sándor,  Molnárné  Mészáros  Ágnes,  Nagy József,  Nagy Sándor,  Puhola 
Józsefné, Puskás László, Ricska Zsolt, Szabóné Belme Ildikó, Szilágyi Antalné, Tóth János 
képviselők
 
Tanácskozási joggal jelen voltak: Dr. Mátyás B. Szabolcs jegyző, Dr. Szűcs Andrea mb. 
aljegyző

A Polgármesteri Hivatal részéről: Pincés Mihályné jegyzőkönyvvezető

Tóth András polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a megválasztott 18 fő 
képviselőből 11 fő jelen van, így a képviselő-testület határozatképes. 

Tóth András
Az  írásos  meghívóban  szereplő  napirendi  pontokat  javasolom  elfogadásra Van-e  kérdés, 
észrevétel,  vélemény  a  napirendi  ponttal  kapcsolatban?  Ki  az,  aki  elfogadja  a  napirendi 
javaslatot? 

A képviselő-testület a napirendi javaslatot 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül,  elfogadta és az alábbi napirendet állapította meg:

Napirendi javaslat

1./ Előterjesztés Újfehértó Város tehetséges fiataljainak támogatásról szóló rendelet-tervezet
     elfogadására
     (Írásbeli előterjesztés alapján)

           Száma:3-279/2008. 
           Előadó: Gyermánné Szabó Katalin TKB elnöke

2./  Előterjesztés  a  Dél-Nyírségi  Többcélú  Önkormányzati  Kistérségi  Társulás  Újfehértói 
Szociális Szolgáltató Központ alapító okiratának módosításáról 

             (Írásbeli előterjesztés alapján)
             Száma:3-281/2008. 
             Előadó: Tóth András polgármester

3./ Előterjesztés a Zajti Ferenc Helytörténeti Gyűjtemény, Művelődési Központ és Könyvtár 



     alapító okiratának módosításáról
     (Írásbeli előterjesztés alapján)
     Száma:3-277/2008. 
     Előadó: Dr. Mátyás B. Szabolcs jegyző

4./ Előterjesztés a TÁMOP 3.2.4/08/01 pályázat benyújtásához szükséges nyilatkozatokról 
           (Írásbeli előterjesztés alapján)
           Száma:3-283/2008. 
           Előadó: Tóth András polgármester

5./ Előterjesztés a „Mindenki ebédel 2009” című pályázat benyújtásáról 
     (Írásbeli előterjesztés alapján)
     Száma:3-282/2008. 
      Előadó: Tóth András polgármester

6./ Előterjesztés önkormányzati tulajdonú ingatlan tulajdonjogának megszerzésére tett 
     ajánlatról
     (Írásbeli előterjesztés alapján)
     Száma:3-284/2008. 
     Előadó: Tóth András polgármester

1. napirendi pont megtárgyalása
1./ Előterjesztés Újfehértó Város tehetséges fiataljainak támogatásról szóló rendelet-tervezet
     elfogadására
     (Írásbeli előterjesztés alapján)

           Száma:3-279/2008. 
           Előadó: Gyermánné Szabó Katalin TKB elnöke

Tóth János a TKB elnökhelyettese
Azokat a módosításokat, amiket a bizottság megfogalmazott és eljuttattunk az aljegyzőhöz, 
nagyon  korrektül  beillesztette  a  rendelet-tervezetbe.  Korrekt,  minden  részletre  kiterjedő 
rendelet-tervezetet állított elő. A 4. § (3) pontjában a kiemelt tanulmányi tevékenységnek - az 
országos,  vagy nemzetközi  versenyeken elért  első 5.  helyezése,  valamint  elnyer  ösztöndíj 
minősül. Az 5. § (2)-es pontja, itt a sportra vonatkozó sportteljesítmény - , 6. § (2) pontja, itt a 
művészet  és  a  kulturális  tevékenység – itt  az  első  két  helyezésen elért,  vagy ösztöndíjjal 
jutalmazzák.  Ezzel kiegészül.  A 13. § (2) pont kiegészül azzal,  a Társadalmi Kapcsolatok 
Bizottság – mint szakbizottsággal egészül ki. 

Puhola  Józsefné  és  Buczkó  Ágnes  megérkezett  az  ülésterembe,  így  a  képviselő-testület 
létszáma 13 főre változott. 

Tóth András
Az  előterjesztést  az  Ügyrendi  és  a  Pénzügyi  Bizottság  mind  két  bizottság  támogatta  az 
elfogadását. A Pénzügyi Bizottság módosító javaslatot fogalmazott meg. 

Nagy Sándor
Két  kérdésben  fogalmazott  meg  a  bizottság  módosító  javaslatot,  az  egyik  4.  §-hoz 
kapcsolódik,  ahol a bizottság azt  javasolja,  -hogy tekintettel  a korlátra-  arra vonatkozóan, 
hogy mennyi összeg áll rendelkezésre, hogy a középiskolásokat vegyük ki a  szövegből. A 
másik,  hogy  kerüljön  szövegszerűen  megfogalmazásra  az,  hogy  egy  egyetemista,  vagy 
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főiskolás diák tanulmányai évei alatt, egy témakörben, egyszer nyújthat be ilyen támogatást.  

Dr. Szűcs Andrea 
Támogatás  Újfehértó  fejlődéséért  támogatási  formára  évente  egy  alkalommal  lehetne 
benyújtani,  minden  más  támogatási  formára  egyszer.  A  támogatási  formánként  belül 
szakterületenként is egyszer. Tudományos tevékenységen belül, ha valaki jó fizikából, vagy 
kémiából akkor mind a kettőből benyújthatja de csak egyszer.  

Nagy Sándor
Akkor pontosítani kellene, mert a bizottsági tagok közül senki nem ezt olvasta ki ebből. 

Dr. Szűcs Andrea 
Ha  van  valakinek  jobb  javaslata,  azt  szívesen  fogadom.  Az  volt  az  igény,  hogy 
szakterületenként egyszer lehessen benyújtani. Viszont támogatási formánként is. 

Nagy Sándor
Jól érzem, hogy mi van benne eldugva, csak nem tudom megfogalmazni. Az a gondom, hogy 
ez alapján a rendelet alapján elvileg valaki az öt év alatt, minimum ötször pályázhat. 

Tóth András
Az alaprendelet  szerint,  ha középiskolába jár  akkor is egyszer,  ha  főiskolára jár akkor is 
egyszer, ha egyetemre jár akkor is egyszer. A 7. § bármi belefér, úgyhogy az alapján bárkit 
lehet támogatásban részesíteni, mint eddig. Akár évente egyszer.

Nagy Sándor
A 7. §-nak meg az az értelme, hogy az egésznek nincs értelme.

Tóth András
Pontosan.  Akkor elnök Úr elfogadod a  magyarázatot,  úgy értelmezzük,  hogy a  jogalkotói 
szándék az, hogy évente egyszer lehessen - ez van megfogalmazva a 2. § (2) bekezdésében. A 
módosító indítványa akkor a Pénzügyi Bizottságnak az, hogy akkor mondjuk ki, ne ilyen jogi 
megfogalmazásban. 

Budai János 
A 7. § 2. pontjában az elszámolásnál, a szakmai elszámolástatásnál akkor erről is meg lesz 
kérdezve  a  fiatal,  hogy  hogyan  népszerűsítette  Újfehértót?  Nem  csak  pénzügyi,  hanem 
szakmai elszámoltatás is lesz?  

Tóth András
A támogatás odaítélésénél már igazolta azt, hogy népszerűsíti Újfehértót. 

Tóth János
A bizottság  oda  akart  kilyukadni,  hogy  ha  művészt  támogatnánk,  akkor  egy  kiállítással 
bizonyítaná a testületnek, hogy megérdemelte.  A tudományos tevékenységénél,  egy kisebb 
változatban a doktori dolgozatát, kisebb formában bemutatná, csak azért, hogy mindenképpen 
nyoma maradjon. 

Kovács  Sándor  és  Puskás  László  megérkezett  az  ülésterembe,  így  a  képviselő-testület 
létszáma 15 főre változott.   
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Budai János
Nincs kifejezve a fiatal számára az, hogy például egy képzőművész esetén egy kiállítást kell 
rendeznie vagy sem, ezt nem olvasom ki a rendeletből. 

Ricska Zsolt
Én nem éreztem azt,  hogy ilyen gondunk lenne ezzel  a  rendelettel,  hogy át  kellene ilyen 
mértékben  alakítani.  Éveken  keresztül  jól  működött,  ezzel  nem volt  semmi,  csak  néhány 
képviselő nem tudta eldönteni, hogy nyelvvizsgákra adjanak-e támogatást, vagy nem. Itt most 
alapvetően  rettentően  megváltoztatnánk  a  támogatási  módokat.  Egyáltalán  nem látom ezt 
indokoltnak.  Nem támogatom a rendelet  módosítást.  Bízom benne,  hogy marad az eredeti 
rendelet. 

Budai János
Számomra van új elem, ez a 7.  §. 

Puhola Józsefné
A bizottsági  ülésen  is  elhangzott,  hogy  kerüljön  így  bele  szó  szerint,  amit  a  Pénzügyi 
Bizottság elnöke elmondott,  hogy tanulmányi ideje alatt, csak egyszer kaphasson, de azt a 
magyarázatot kaptuk,  hogy ez benne van.  De én sem értelmezem ebből,  hogy tanulmányi 
ideje alatt csak egyszer pályázhat. 

Nagy József
A 2. § (2) bekezdése egy kicsit kevert. De, ha már az előzőhöz képest ki tudjuk szűrni azt, 
hogy építő táborra, vagy nyelvvizsgára nem kapjon, akkor már jó a rendelet. 

Tóth János
A bizottságnak is  az  volt  a  javaslata,  hogy csak  egyszer  kapjon.  Azt  ne  zárjuk  ki,  hogy 
tudományos területen megkapja,  ugyanakkor,  az nem zárható ki,  hogy egy országos sport 
versenyen,  ha részt vesz, és sport területen is kaphasson.

Nagy Sándor ügyrendiben.
Vegyük le napirendről, adjuk vissza a bizottságnak, had érlelődjön még ez a dolog, rendes 
testületi  ülés  keretében  az  elhangzott  javaslatokat  figyelembe  véve  lehetne  egyértelműen 
pontosítani, és elkerülni a vitákat. 

Tóth András
Ha nem kap többséget a módosítás, ez azt jelenti, hogy akkor foglalkozik továbbra is vele a 
bizottság. Ezzel tudjuk az ügyrendi javaslatot kezelni. Ki az, aki elfogadja azt az ügyrendi 
javaslatot, hogy vegyük le a napirendről? 

A  képviselő-testület  az  ügyrendi  javaslatot  7  igenszavazattal,  6  ellen  szavazattal,  2 
tartózkodással nem fogadta el. 

Tóth András 
Van-e még egyéb? Nekem annyi van, hogy én elismerem az aljegyző munkáját, ezt neki is 
megmondtam, a szándék benne van. Nekem épp ez a probléma- ez a 7. § -ez a precíz jogi 
szabályozás mellett megkaptuk a szubjektív megítélés mellett ennek a lehetőségét, ezért én 
emiatt nem tartom jobbnak a korábbinál. Ezért fogok tartózkodni a szavazásnál. Ha nincs 
egyéb  a  napirendi  pontot  lezárom.  Ki  az,  aki  elfogadja  azt  a  módosítást,  hogy 4.  §  (1) 
bekezdésében a középiskolás szó maradjon el? 
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A képviselő-testület a módosítást 10 igen szavazattal,  4 ellen szavazattal,  1 tartózkodással 
elfogadta. 

Tóth András 
Ki az,  aki azt  a módosító javaslatot  elfogadja mely szerint  a 2. § (2) bekezdésében hogy 
mondjuk, ki hogy egy tanulmányi idő alatt egyszer lehessen támogatást kapni? 

A képviselő-testület a módosítást 10 igen szavazattal,  4 ellen szavazattal,  1 tartózkodással 
elfogadta

Tóth András 
Ezek alapján ki az, aki a módosításokkal együtt elfogadja a rendelet-tervezetet? 

A képviselő-testület  a  módosításokkal  együtt  5  igen  szavazattal,  5  ellen  szavazattal,  5 
tartózkodással nem fogadta el.

2. napirendi pont megtárgyalása
2./  Előterjesztés  a  Dél-Nyírségi  Többcélú  Önkormányzati  Kistérségi  Társulás  Újfehértói 

Szociális Szolgáltató Központ alapító okiratának módosításáról 
             (Írásbeli előterjesztés alapján)
             Száma:3-281/2008. 
             Előadó: Tóth András polgármester

Tóth András
Annyi kiegészítésem van, hogy a múltkor, amikor elég hevesen vitatkoztunk és szavaztunk, 
akkor elmulasztottuk azokat a szükséges módosításokat elfogadni, amik szükségesek ahhoz, 
hogy jogszerűen tudjon működni  az  intézmény.  Erre  teszek most  javaslatot.  Az Ügyrendi 
Bizottság  egyhangúlag  támogatja  az  alapító  okirat  módosítását.  Van-e  kérdés,  észrevétel, 
vélemény?  

Tóth János
A Széchenyi út 3. szám alatt megszűnik ez szolgáltatás, ez az adás-vételi szerződésben benne 
volt, hogy hol a dátum.? 

Tóth András
Egy éven belül meg fog szűnni, az alapító okiratban benne van a telephelyek tevékenységi 
körében benne van. Ott nem arról van szó, hogy most szűnik meg. Az előterjesztésben le van 
írva. Van-e még egyéb? Ha nincs a napirendi pontot lezárom. Ki az, aki elfogadja a határozat-
tervezetet? 

A képviselő-testület  a  határozat-tervezetet  15 igenszavazattal,  ellenszavazat  és  tartózkodás 
nélkül egyhangúlag elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

250/2008. (XI. 14.) számú

h a t á r o z a t a

A Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Újfehértói Szociális 
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Szolgáltató Központ alapító okiratának módosításáról

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET

egyetért  a  Dél-Nyírségi  Többcélú  Önkormányzati  Kistérségi  Társulás  Társulási  Tanácsa 
fenntartásában  működő   Dél-Nyírségi  Többcélú  Önkormányzati  Kistérségi  Társulás 
Újfehértói Szociális Szolgáltató Központ alapító okiratának alábbi módosításával:

1./ Az alapító okirat 2. / pontja helyébe -  a fenntartói döntéshozatal napjával -  az alábbi 
rendelkezés lép:

2.1/ Az intézmény székhelye: 4244. Újfehértó, Kodály Zoltán u. 39. (ellátott szociális 
feladat: szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, pszichiátriai betegek nappali ellátása, 
időskorúak gondozóháza, tanyagondnoki szolgáltatás)

2.2./ Az intézmény telephelyei: 
a./   4244.  Újfehértó,  Mártírok  u.  6.  (ellátott  szociális  feladat:  szenvedélybetegek 

nappali  ellátása,  pszichiátriai  betegek  közösségi  alapellátása,  szenvedélybetegek 
részére  nyújtott  alacsonyküszöbű  közösségi  ellátás,  jelzőrendszeres  házi 
segítségnyújtás)  

b./  4244. Újfehértó, Debreceni  u.  204.  (ellátott  szociális  feladat:  fogyatékos 
személyek nappali ellátása)

c./  4244. Újfehértó, Debreceni  u.  12.  (ellátott  szociális  feladat:  idősek  nappali 
ellátása)

d./  4244.  Újfehértó  Böszörményi  u.  13.  (ellátott  szociális  feladat:  pszichiátriai 
betegek nappali ellátása)
  e./ 4244. Újfehértó, Széchenyi u. 3. (ellátott szociális feladat: idősek nappali ellátása)

2./ Az alapító okirat  9./ pont e.) alpontja helyébe -2009. január 01. napjával -  az alábbi 
rendelkezés lép:

      9./ Az intézmény alaptevékenységei:
Az  intézmény  –  a  szociális  igazgatásról  és  szociális  ellátásokról  szóló  1993.  évi  III.  
törvény valamint végrehajtási rendeleteiben szabályozott – alaptevékenysége:

…
e./  Közösségi ellátások (pszichiátriai betegek közösségi alapellátása)

3./ Az alapító  okirat  11.1/  pontjának d./  alpontja helyébe –  a  fenntartói  döntéshozatal 
napjával - az alábbi rendelkezés lép:

/11./ A feladat ellátását szolgáló vagyon:/
…

d.) Újfehértó Belterület,  193 helyrajzi szám alatt található  1.0518 m2 területű 4244. 
Újfehértó, Debreceni u. 12 szám alatti Újfehértó Város önkormányzata tulajdonában 
lévő korlátozottan forgalomképes ingatlan leltár szerint átadott része.

4./ 2009. január 01. napjával az alapító okirat 2.2/pontja a./ alpontja helyébe az alábbi 
rendelkezés lép:
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2.2/Az intézmény telephelyei:
   a./ 4244. Újfehértó, Mártírok u. 6. (ellátott szociális feladat: szenvedélybetegek 

               nappali ellátása, pszichiátriai betegek közösségi alapellátása, jelzőrendszeres házi 
               segítségnyújtás)
       
5./ A 4. pont hatályba lépésével egyidejűleg, jelen határozat 1. pontjának az alapító okirat 2.2 
pontja a./ alpontjára vonatkozó rendelkezése hatályát veszti.

Felelős: polgármester
Határidő: fenntartói döntéshozatal napja

      2009. január 01.

3. napirendi pont megtárgyalása
3./ Előterjesztés a Zajti Ferenc Helytörténeti Gyűjtemény, Művelődési Központ és Könyvtár 
     alapító okiratának módosításáról
     (Írásbeli előterjesztés alapján)
     Száma:3-277/2008. 
     Előadó: Dr. Mátyás B. Szabolcs jegyző

Tóth András
Annyi  kiegészítésem,  hogy a  korábban  meghozott  testületi  döntéseket  vezettük  át,  illetve 
vitatott az intézményvezető részéről a vagyonkezelés részének szabályzásai,  ezt  tisztáztuk, 
ennek  megfelelően  került  megfogalmazásra  az  alapító  okirat  módosításra.  Az  Ügyrendi 
Bizottság tárgyalta, egyhangúlag elfogadásra javasolta. Van-e kérdés, észrevétel, vélemény? 
Ha nincs a napirendi pontot lezárom. Ki az, aki elfogadja a határozat-tervezetet? 

A képviselő-testület  a  határozat-tervezetet  15 igenszavazattal,  ellenszavazat  és  tartózkodás 
nélkül egyhangúlag elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

251/2008. (XI. 14.) számú

h a t á r o z a t a

a Zajti Ferenc Helytörténeti Gyűjtemény, Művelődési Központ és Könyvtár alapító 
okiratának módosításáról 

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET

a 10/2007. (I. 25.) számú határozatával elfogadott  Zajti Ferenc Helytörténeti Gyűjtemény, 
Művelődési Központ és Könyvtár alapító okiratát –a határozathozatal napjával - az alábbiak 
szerint módosítja:

1./ Az alapító okirat 12.pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

12. Az intézmény feladatai:

12.1 Alaptevékenység területei és az ezzel összefüggő feladatok
910101 Könyvtári, levéltári tevékenység
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900401 Hangversenyek, színházak működtetése
900107 Egyéb színpadi szórakoztatás
• az alapfeladat rendszerhez illeszkedő rendezvények szervezése és bonyolítása
• a  lakossági  igényekhez  igazodó,  azoknak  megfelelő  szórakoztató  és  rekreációs 
kezdeményezések: műsorszolgáltatás, találkozók, fesztiválok, kiállítások szervezése
• művészeti- művelődési csoportok, közösségek támogatása, befogadása
• a  lakosság  élet-  és  munkaképességének  növelését  célzó  képzések,  tanfolyamok 
szervezése

910201 Múzeumi tevékenység
910302 Helyi népművészeti, néprajzi, kézműves, építészeti és kulturális értékek, örökségek 

bemutatása
• Helytörténeti kutató- és publikációs tevékenység

A  település  múltjával  kapcsolatos  tárgyi  emlékek,  dokumentumok  gyűjtése, 
megőrzése, tudományos feldolgozása, kiállításokon való bemutatása

12.2 Kiegészítő és kisegítő tevékenység
855202 Kulturális képzés szakkör keretében
855901 M. n. s. egyéb oktatás szakkör keretében 
854102 Szakmai képzési célú felnőttképzés
821901 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás m. n. s.
476101 Könyv kiskereskedelem (új)
477904 Antikvárium (régi)
620901 Egyéb számítástechnikai tevékenység 

2./ Az alapító okirat 14. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

14. A feladat ellátását szolgáló vagyon:
Az  intézmény  használatában  levő  önkormányzati  tulajdonban  lévő  vagyon,  az  alábbiak 
szerint:
a./ Újfehértó, belterület, 3. hrsz. alatt található 2963 m2 területű, 4244. Újfehértó, Fő tér 3. 
szám alatti, kizárólagos önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan leltár szerint átadott része,
b./  Újfehértó,  belterület,  2001/1.  hrsz.  alatt  található,   1495  m2  területű,  4244.  Újfehértó, 
Egészségház u.  2.  sz.  alatt  található,  kizárólagos önkormányzati  tulajdonban levő ingatlan 
leltár szerint átadott része,
c./ a leltár szerinti ingóvagyon:
- érték szerinti és mennyiségi nyilvántartások alapján.

3./ felkéri a jegyzőt, hogy az alapító okirat egységes szerkezetbe foglalását végezze el, és az 
intézményvezetőt, hogy az alapító okirat módosítását 15 napon belül jelentse be a Magyar 
Államkincstár területi szerve felé.

Felelős: jegyző
Határidő: azonnal

4. napirendi pont megtárgyalása
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4./ Előterjesztés a TÁMOP 3.2.4/08/01 pályázat benyújtásához szükséges nyilatkozatokról 
           (Írásbeli előterjesztés alapján)
           Száma:3-283/2008. 
           Előadó: Tóth András polgármester

Tóth András
Szóbeli  kiegészítésem  nincs.  A  Pénzügyi  Bizottság  tárgyalta,  egyhangúlag  elfogadásra 
javasolta. Van-e kérdés, észrevétel, vélemény?
Ha nincs a napirendi pontot lezárom. Ki az, aki elfogadja a határozat-tervezetet? 

A képviselő-testület  a  határozat-tervezetet  15 igenszavazattal,  ellenszavazat  és  tartózkodás 
nélkül egyhangúlag elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

252/2008. (XI. 14.) számú

h a t á r o z a t a

a TÁMOP 3.2.4/08/01 pályázat benyújtásához szükséges nyilatkozatokról

A KÉPVISELŐ- TESTÜLET

nyilatkozatot tesz arról, hogy 

1.) TÁMOP 3.2.4/08/01 pályázati felhívásra beadott projektben vállalt tevékenységeket támogatja

2.) a TÁMOP 3.2.4/08/01 támogatással nyert forrásból létrehozott kapacitásokat, szolgáltatásokat az 
1083/2006 EK rendelet szerint a projekt befejezését követő 5 évig fenntartja és üzemelteti

3.)  a  projekt  szakmai  befejezésétől  számított  5  évig  a  támogatás  visszafizetésének  terhe  mellett 
vállalja,  hogy a támogatásból  beszerzett  eszközök rendeltetésében és tulajdonviszonyában változás 
nem történik, használatából bármely szervezetnek jogtalan előnye nem származik

4.)  a  támogatás  által  megvalósított  fejlesztés  eredménye  (beleértve  kifejlesztett  szolgáltatások  és 
eszközbeszerzés) a fenntartási kötelezettség fennállása alatt a Támogató előzetes jóváhagyása nélkül 
nem idegeníthető el, nem terhelhető meg, nem adható bérbe

5.)  a  projekttel  kapcsolatos  minden  dokumentumot  elkülönítetten  tart  nyilván,  és  legalább  2020. 
december 31- ig megőrzi.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

5. napirendi pont megtárgyalása
5./ Előterjesztés a „Mindenki ebédel 2009” című pályázat benyújtásáról 
     (Írásbeli előterjesztés alapján)
     Száma:3-282/2008. 
      Előadó: Tóth András polgármester

Tóth András
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Szóbeli kiegészítésem nincs. Az előterjesztést a Pénzügyi Bizottság egyhangúlag támogatta. 
Van-e kérdés, észrevétel, vélemény? Ha nincs a napirendi pontot lezárom. Ki az, aki elfogadja 
a határozat-tervezetet? 

A képviselő-testület  a  határozat-tervezetet  15 igenszavazattal,  ellenszavazat  és  tartózkodás 
nélkül egyhangúlag elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

253/2008. (XI. 14.) számú

h a t á r o z a t a

„M i n d e n k i  e b é d e l   2 0 0 9”

című pályázat benyújtásáról 

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 

1. pályázatot nyújt be a Gyermekétkeztetési Alapítvány által meghirdetett, a gyermekek 
étkeztetését  segítő  „Mindenki  ebédel  2009” címet  viselő  programra.  A pályázat 
keretében a GYEA a hétvégén és iskolaszünetekben (tavasz,  nyár,  tél) 20 gyermek 
étkezését  támogatja,  ami  évente  minimum  160  adag  ennivaló  átadását  jelenti 
gyermekenként.

2. a pályázathoz szükséges saját forrás 150.000 Ft, azaz Százötvenezer forint, melyet az 
Önkormányzat a 2009 év költségvetéséből biztosít.

Határidő: 2008. december 01.
Felelős: polgármester

6. napirendi pont megtárgyalása
6./ Előterjesztés önkormányzati tulajdonú ingatlan tulajdonjogának megszerzésére tett 
     ajánlatról
     (Írásbeli előterjesztés alapján)
     Száma:3-284/2008. 
     Előadó: Tóth András polgármester

Tóth András
Szóbeli kiegészítésem nincs. Az előterjesztést a Pénzügyi Bizottság egyhangúlag támogatta. 
Van-e kérdés, észrevétel, vélemény? 
Ha nincs a napirendi pontot lezárom. Ki az, aki elfogadja a határozat-tervezeteket? 

A képviselő-testület a határozat-tervezeteket 15 igenszavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül egyhangúlag elfogadta és az alábbi határozatokat hozta:

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

254/2008. (XI. 14.) számú

h a t á r o z a t a
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Önkormányzati tulajdonú ingatlan tulajdonjogának megszerzésére tett ajánlatról

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET

1. az  önkormányzat  vagyonáról  és  a  vagyonnal  kapcsolatos  tulajdonosi  jogok 
gyakorlásáról szóló 2/2007.(I. 26.) számú rendelet 3 §.(5) bekezdése alapján értékesíti 
a tulajdonát képező Újfehértó, külterületű 0551/44 hrsz-ú, mocsár művelési ágú, 7084 
m2 területű ingatlanból 619 m2 területet Leveleki Zsolt Újfehértó, Kossuth u. 164. 
szám alatti lakos részére 49.520-Ft vételárért, azzal, hogy a telekalakítás költségét a 
vevő viseli. 

2. felhatalmazza a polgármestert az adás-vételi szerződés aláírására.

Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

255/2008. (XI. 14.) számú

h a t á r o z a t a

Önkormányzati tulajdonú ingatlan  tulajdonjogának megszerzésére tett ajánlatról

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET

1. az  önkormányzat  vagyonáról  és  a  vagyonnal  kapcsolatos  tulajdonosi  jogok 
gyakorlásáról szóló 2/2007.(I. 26.) számú rendelet 3 §.(5) bekezdése alapján értékesíti 
a tulajdonát képező Újfehértó, külterületű 0551/44 hrsz-ú, mocsár művelési ágú, 7084 
m2  területű  ingatlanból  telekalakítást  követően  visszamaradó  6465  m2  területet 
Tószegi Mátyásné Újfehértó, Budai N. A. u. 27. szám alatti lakos részére 150.000-Ft 
vételárért. 

2. felhatalmazza a polgármestert az adás-vételi szerződés aláírására.

Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester

Mivel  egyéb  kérdés,  észrevétel  vélemény  nem  hangzott  el,  Tóth  András  polgármester  a 
rendkívüli nyilvános ülést 8 óra 27 perckor bezárta. 

K. m. f. 

Tóth András      Dr. Mátyás B. Szabolcs
polgármester      j e g y z ő
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