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J E G Y Z Õ K Ö N Y V

Készült: Újfehértó  Város  Képviselő-testületének  2008.  november  27-én  (csütörtök) 
önkormányzat tanácskozótermében megtartott zárt ülést követő  nyilvános   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  Istvánné,  Kovács  Sándor,  Molnárné  Mészáros 
Ágnes,  Nagy József,  Nagy Sándor,  Puhola  Józsefné,  Puskás  László,  Ricska  Zsolt,  Suhaj 
István, Szabóné Belme Ildikó, Szilágyi Antalné, Tóth János képviselők
 
Tanácskozási joggal jelen voltak: Dr. Mátyás B. Szabolcs jegyző, Dr. Szűcs Andrea mb. 
aljegyző

Meghívottként jelen voltak: Pásztor Ferencné az Újfehértour Kft ügyvezetője
             Tóth István Nyírségvíz Zrt. képviselője

                                                Nagy Csaba könyvvizsgáló
                                                Káté Lajos Részvét Plusz Kegyelet Kft. képviselője 
                                                                                                 
A Polgármesteri Hivatal részéről: Pincés Mihályné jegyzőkönyvvezető

Tóth András polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a megválasztott 18 fő 
képviselőből 17 fő jelen van, így a képviselő-testület határozatképes. 

Tóth András
Az írásos meghívóban szereplő napirendi ponthoz képest  az írásos meghívó 12. napirendi 
pontot szeretném, ha a testület nem tárgyalná meg. A tegnapi nap jelent meg egy miniszteri 
rendelet,  ami  eltolta  a  pályázat  benyújtási  határidejét,  szeretnénk  egy  teljesebb  anyaggal 
előrukkolni  egy   későbbi  időpontban.  Ezért  javasolom,  hogy  vegyük  le.  Van-e  kérdés, 
észrevétel,  vélemény a  javasolt  napirendi  pontokkal  kapcsolatban?  Ki  az,  aki  elfogadja  a 
napirendi javaslatot? 

A képviselő-testület a napirendi javaslatot 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül, 6 nem szavazóval  elfogadta és az alábbi napirendet állapította meg:

Napirendi javaslat

1./ a) Tájékoztató a legutóbbi testületi ülés óta történt eseményekről, tárgyalásokról
          Száma: 3-295/2008.  
          (Írásbeli előterjesztés alapján)
          
Előadó: Tóth András polgármester



             Juhász Istvánné alpolgármester
  Puskás László alpolgármester
  Kovács Sándor alpolgármester 

     b) Előterjesztés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
         Száma: 3-294/2008.
         (Írásbeli előterjesztés alapján)
         Előadó: Tóth András polgármester

     c) Ismertetés az átruházott hatáskörben hozott döntésekről
         (Szóbeli előterjesztés alapján)
          Előadó: Tóth András polgármester és az átruházott hatáskört 
                         gyakorló bizottságok elnökei

2./ Előterjesztés a menetrendszerinti helyi autóbusz-közlekedés díjairól, valamint alkalmazási 
     feltételeiről szóló rendelet-tervezet elfogadásáról
     Száma: 3-287/2008.  
     (Írásbeli előterjesztés alapján)
     Előadó: Tóth András polgármester

3./ Előterjesztés az épített örökségvédelmének helyi szabályozásáról szóló 6/2008. (I. 29.) 
     számú rendelet módosításáról 
     Száma: 3-290/2008.  
     (Írásbeli előterjesztés alapján)
     Előadó: Tóth András polgármester

4./ Előterjesztés az önkormányzati tulajdonban lévő lakások bérleti díjainak megállapításáról 
      szóló többször módosított 10/2005. (V. 25.) VKT rendelet módosításáról
      Száma: 3-280/2008.  
      (Írásbeli előterjesztés alapján)
      Előadó: Tóth András polgármester

5./ Előterjesztés a közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvíz, illetőleg a közüzemi csatornamű 
     használatának feltételeiről és azok díjalkalmazásáról szóló 9/2008. (II. 9.) számú rendelet 
     módosításáról 
     Száma: 3-300/2008.  
     (Írásbeli előterjesztés alapján)
     Előadó: Tóth András polgármester

6./ Tájékoztató az Önkormányzat gazdálkodásának 2008. évi első három-negyedéves 
     helyzetéről  
     Száma: 3-293/2008.  
     (Írásbeli előterjesztés alapján)
     Előadó: Tóth András polgármester

7./ Előterjesztés Újfehértó Város Önkormányzat 2009. évi költségvetési koncepciójára
       Száma: 3-297/2008.  
       (Írásbeli előterjesztés alapján)
       Előadó: Tóth András polgármester
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8./ Előterjesztés a kiemelkedő társadalmi jelentőséggel bíró civilszervezetek és egyházak 
      2009. évi támogatásról
      Száma: 3-299/2008.  
      (Írásbeli előterjesztés alapján)
      Előadó: Tóth András polgármester

9./ Előterjesztés Újfehértó Város Tehetséges fiataljainak támogatására benyújtott pályázat 
     elbírálására
     Száma: 3-285/2008.  
     (Írásbeli előterjesztés alapján)
     Előadó: Tóth András polgármester

10./ Előterjesztés A Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó 
      Programjában való részvétel támogatására 
      Száma: 3-292/2008.  
      (Írásbeli előterjesztés alapján)
       Előadó: Juhász Istvánné alpolgármester

11./ Előterjesztés „Ifjúsági koncepció és helyzetelemzés 2008- 2013” elfogadására 
       Száma: 3-289/2008.  
       (Írásbeli előterjesztés alapján)
       Előadó: Juhász Istvánné alpolgármester

12./ Beszámoló a Részvét Plusz Kegyelet Temetkezési Szolgáltató Kft., valamint Újfehértó
       Város Önkormányzata között létrejött kegyeleti közszolgáltatási szerződés 
       végrehajtásáról        
       Száma: 3-296/2008.  
       (Írásbeli előterjesztés alapján)
       Előadó: Puskás László alpolgármester

13./ Közérdekű bejelentések, kérdések és interpellációk

1. napi pont megtárgyalása
1./ a) Tájékoztató a legutóbbi testületi ülés óta történt eseményekről, tárgyalásokról
          Száma: 3-295/2008.  
          (Írásbeli előterjesztés alapján)
           Előadó: Tóth András polgármester
                          Juhász Istvánné alpolgármester

  Puskás László alpolgármester
  Kovács Sándor alpolgármester 

Tóth András
A napirendi ponttal kapcsolatban van-e szóbeli kiegészítés nincs. Van-e kérdés? 

Nagy Sándor
Kiosztással  kaptuk  meg  Puskás  László  alpolgármester  Úr  beszámolóját.  A  legutolsó 
bekezdéshez  szeretnék  kérdezni.  A  november  26-ai  emléktábla  avatás  ünnepségével 
kapcsolatban, volt –e engedélye a tulajdonosnak az elhelyezésre. Miért pont azt az emléktáblát, 
miért nem Petőfi Sándor, vagy Juhász Gyula, sorolhatnék még, és kevésbé kétes a személye a 
II. világháború kapcsán.
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Tóth András
Polgármester  adott  engedélyt  az  elhelyezésre.  Amikor  megkaptam  a  kezdeményezést, 
ugyanezeket kérdeztem meg, ettől függetlenül akár Lenin emléktábla elhelyezésére is fogok 
engedélyt adni. Részemről ennyi. 

Ricska Zsolt
Az  egyik  kérdésem,  hogy  Balogh  Miklós  Úrral  egyeztettek  köztéri  alkotásokkal 
kapcsolatban, hol tart ez a folyamat, ez többször visszatérő, miért nem valósult még ez 
meg. A másik, hogy  átvette polgármester Úr az ÁSZ  jelentést, erről mikor ismerhetjük 
meg  a  jegyzőkönyv  tartalmát?  Kovács  alpolgármester  Úrtól  kérdezem,  látom,  hogy 
egyeztetett Angyal Sándor főszerkesztő Úrral. kemény kritikával illette főszerkesztő Urat, 
azt kérdezem, hogy mire jutottak az egyeztetés során? 

Tóth András
Az  ÁSZ jelentést  30  napon  belül  fogom a  testület  elé  terjeszteni.  Nyilván  ezt  át  kell 
tekinteni, ismerni. Több tízoldalas reakció van a számvizsgálati anyaghoz. A Balog Miklós 
Úrral  kapcsolatosan  a  dolog  ott  tart,  hogy  most  tért  le  önkormányzati  pályáról, 
alpolgármester úrral kerestek meg azzal, a vidékfejlesztési alapra nyújtsunk be pályázatot, 
ehhez  partnerségemet  biztosítottam.  Viszont  a  jelenlegi  szakban  úgy  tűnik,  hogy  a 
Városszépítő  Egyesülettel  fogják  ezt  megvalósítani,  a  magasabb  támogatási  intenzitás 
reményében. Az önkormányzat részéről ilyen jellegű pályázat benyújtását nem tervezem. 

Kovács Sándor
Angyal Sándor Úr engem is váratlanul keresett meg, ezzel kapcsolatban még azért nem 
tudtunk megbeszélést  tartani,  mert  én adtam át  neki  személyesen,  és még el  sem tudta 
olvasni. Tudomásom szerint nem tudott ennek a cikknek a tartalmáról. 

Tóth András
Nyilván tájékoztatta a Hivatal a Főszerkesztő Urat, hogy elhangzottak ilyen jellegű dolgok, 
erre  reagált.  Illetve  folyamatosan  tájékozódnak  a  testületi  ülésen  elhangzottakkal 
kapcsolatban. 

Kovács Sándor
Illetve még annyit, hogy azt a szándékát fejezte ki, hogy ha a városfejlesztéssel kapcsolatos 
-  az  Ő  megítélése  szerint  politikamentes  -  gondolataim  vannak,  akkor  hajlandó  azt 
megjelentetni. 

Nagy József
November  14-én  Köllő  Andrással  volt  megbeszélése  Kovács  alpolgármester  Úrnak,  a 
kérdésem,  hogy egyeztettünk  a  testülettel,  a  korábban  beadott  kérelmek  mikor  kapnak 
választ?  

Kovács Sándor
Közöttünk egy folyamatos egyeztetés van,  Zsemberi Istvánnal is közösen, számba veszik 
ezeket, és megvizsgálják, hogy beépíthető-e ez a tervbe. 

Nagy Sándor
Milyen  felhatalmazás  alapján  tudta  megadni  az  engedélyt  a  táblát  elhelyezéssel 
kapcsolatban? 
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Tóth András
2007. július 1-jétől a létesítmények hasznosítása a Polgármesteri Hivatal kompetenciájába 
tartozik. Nem köztéri alkotásnak minősítettem. 

Nagy Sándor
Akkor várhatóan a kettős-kereszt felállításához is asszisztálni fog polgármester Úr? 

Tóth András
Nem. Erre területfoglalási kérelmet kaptunk, én nem láttam okát, a feltételeket teljesítették, 
illetve díjfizetést írtam elő e területfoglalással kapcsolatban. Ebben lehet vitatkozni, hogy 
ez  köztéri  alkotásnak  minősül-e  vagy nem.  Nem tartós  jellegű,  időszakra  kérték.  Nem 
merült föl olyan jellegű probléma, ami miatt nem adhattuk volna meg az engedélyt. Az más 
kérdés,  hogy az  odaszervezett  gyülekezés,  az  demonstráció-e,  vagy  külön  eljárást  kell 
kezdeményezni. Tudom, hogy a szobroknál kell, de ezt 30 napra kérték. Próbáltam ebben is 
a jogi helyzetet figyelembe venni korrektül dönteni. 

Nagy Sándor
Az emléktábla elhelyezés kapcsán szerencsés lett volna lefolytatni egy konzultációt, annál 
is inkább, mert vegyes a megítélése. 

Tóth András
Említettem,  hogy ugyanazok  a  kérdések  merültek  föl  bennem is,  milyen  kötődése  van 
Újfehértóhoz,  de nem láttam jogi  akadályát  annak,  hogy elhelyezzék.  Az érintettek,  ha 
megakarják  tartani  megemlékezésüket,  akkor  legyen  erre  lehetőségük,  ezt  tartom szem 
előtt, semleges álláspontra helyezkedve ebben. 

Puhola Józsefné
Nem értem azt,  hogy sokszor  elhangzik  az,  hogy szélső  jobb,  ilyen-  olyan,  ki  az,  aki 
megítélheti, hogy ki -milyen beállítottságú? Mitől szélső jobb? A politikát félre kell tenni. 

Tóth András
Van-e még egyéb, ha nincs a napirendi pontot lezárom. Ki az, aki elfogadja a tájékoztatást? 

A képviselő-testület a tájékoztatást 13 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, 3 tartózkodással 
tudomásul vette. 

     b) Előterjesztés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
         Száma: 3-294/2008.
         (Írásbeli előterjesztés alapján)
         Előadó: Tóth András polgármester

Tóth András
Szóbeli  kiegészítésem nincs.  Van-e  kérdés,  észrevétel,  vélemény?  Ha nincs  a  napirendi 
pontot lezárom. Ki az, aki elfogadja a tájékoztatást?

A képviselő-testület a tájékoztatást 17 igen szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül 
egyhangúlag tudomásul vette. 

c) Ismertetés az átruházott hatáskörben hozott döntésekről
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   (Szóbeli előterjesztés alapján)
    Előadó: Tóth András polgármester és az átruházott hatáskört gyakorló bizottságok elnökei

Tóth András
Polgármesterre átruházott hatáskörben átmeneti segélynél 27 db megállapító, 9 db elutasító 
döntés,  6  eljárást  megszüntető,  és  1 érdemi döntés  nélküli  határozat  született.  Temetési 
segélynél  6  megállapító,  1  elutasító,  eljárást  megszüntető  1  db.,  Lakásfenntartási 
támogatásnál  41  megállapító,  11  elutasító,  3  eljárást  megszüntető,  11  támogatást 
megszüntető, 1 db kijavító végzés volt. Egy esetben visszafizetést írtunk elő.  A korábbi 
döntésünket két esetben vizsgáltunk felül. Helyi közlekedési támogatásnál 71 megállapító 
döntés  született,  gyermekétkezetési  kedvezménynél  1  megállapító  döntés  született.  A 
Társadalmi  Kapcsolatok  Bizottsága  rendkívüli  gyermekvédelmi  támogatás  ügyében  20 
megállapító döntés volt.  Van-e kérdés? Ha nincs a napirendi pontot lezárom? Ki az, aki 
elfogadja a tájékoztatást? 

A Képviselő-testület a tájékoztatást 16 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
1 nem szavazóval tudomásul vette. 

2. napirendi pont megtárgyalása 
2./ Előterjesztés a menetrendszerinti helyi autóbusz-közlekedés díjairól, valamint alkalmazási 
     feltételeiről szóló rendelet-tervezet elfogadásáról
     Száma: 3-287/2008.  
     (Írásbeli előterjesztés alapján)
     Előadó: Tóth András polgármester

Tóth András
Szóbeli kiegészítés nincs. Köszöntöm az ügyvezető Asszonyt. Szóbeli kiegészítése nincs 
neki sem. Van-e kérdés, észrevétel, vélemény?

Tóth János
Mennyibe került az új autóbusz? Sok kirándulást szervezünk, az újfehértói autóbusz, az 55 
személyes elég drágának tartjuk, sokkal jobb árakkal, akár a nyíregyházi, vagy Hajdúnánási 
buszosokkal szervezzük. Nem gondolkodott el rajta a cég, hogy – nem támogatást kérünk- 
csak az intézmények kaphatnának-e kedvezményt? 

Pásztor Ferencné
Hosszú  távú  utakra  adunk  kedvezményt,  a  busztarifákkal  kapcsolatosan  nem  tudunk 
alacsonyabbra  menni,  mi  számlát  adunk.  Tudom,  hogy  az  idegenek  tudnak  olcsóbban 
menni. Van egy irányár, azalatt jóval alatta vagyunk, az csak egy irányár. Megegyezünk, 
van egy fixösszegünk, és hosszabb távra- attól függ, hogy mennyi km.- adunk engedményt 
megállapodás alapján. A másik az, autóbuszt Németországból hoztuk be, 13 éves, 4 millió 
forintért vettük meg.  

Tóth András
Van-e még egyéb? Ha nincs a napirendet lezárom. Ki az, aki támogatja a rendelet-tervezet?

A képviselő-testület a rendelet-tervezetet 17 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül elfogadta és az alábbi rendeletet alkotta meg:

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
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28/2008. (XI. 28.)

r e n d e l e t e

a menetrendszerinti helyi  autóbusz-közlekedés díjairól valamint 
alkalmazási feltételeiről

A Képviselő-testület az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII.  törvény 7. § (1) 
bekezdésében kapott  felhatalmazás  alapján  a  menetrendszerinti  helyi  autóbusz  közlekedés 
díjairól valamint alkalmazási feltételeiről az alábbi rendeletet alkotja

1. §

A  rendelet  hatálya  kiterjed  Újfehértó  város  közigazgatási  területén  helyi  autóbusz 
tömegközlekedést igénybevevőkre, valamint a tömegközlekedési szolgáltatást végzőre.    

2. §.

(1) A bérletjegyek a naptári hónap, negyedév, vagy az év első napjától az adott időszakot 
követő hónap 5-én 24.00 óráig érvényesek.
(2) A havi bérletek a tárgyhó 15-én pénztárzárásig 50 %-os árban visszaválthatók. A tárgyhó 
második  felére  16-án  00  órától  vásárolt  bérletek  a  következő  hónap  5-én  24.00  óráig 
érvényesek.
(3) A bérletérvényesség kezdete előtt teljes áru, illetve a tárgyhó 15. napjáig történő 50 %-os 
bérlet visszavásárlásának kezelési díja 125,- Ft/db.
(4) A kutyaszállítás  díja  azonos  a  járműre  érvényes  vonaljegy  árával.  Kivételt  képez  a 
vakvezető kutya, a rendőrségi kutya, amelynek szállítása díjtalan.
(5) A helyi tömegközlekedési eszközön (autóbuszon) minden utas legfeljebb 2 db 40x50x80 
cm  méretet  meg  nem  haladó,  egy  személy  által  hordozható,  a  fel-  és  leszállást  nem 
akadályozó kézi poggyászt, illetve egy darab ródlit, egy pár sílécet, egy köteg facsemetét és 
egy darab gyermekkocsit szállíthat díjmentesen.

3.§

(1) A megállapított viteldíjon felül:
 a.) 4.000,- Ft pótdíjat köteles fizetni az, aki csomagonként, kézi poggyászként nem szállítható 
tárgyat visz be a járműbe, vagy ha az utas, vagy az általa szállított kézipoggyász vagy élő állat 
beszennyezi a járművet.
 b.) 3.500,-Ft pótdíjat köteles fizetni, aki jegy nélkül, érvénytelen jeggyel, bérlettel, utazási 
igazolvánnyal  kísérli  meg  az  utazást,  illetve  valamilyen  kedvezményt  jogosulatlanul  vesz 
igénybe,  kutyát külön érvényes vonaljegy nélkül szállít. 
 c.)  5.500,-Ft  késedelmi  díjat  köteles  fizetni  –  díjon,  illetőleg  az  a)  és  b)  pontokban 
meghatározott pótdíjon felül, aki tartozását 30 napon belül nem egyenlíti ki.  
(2) Amennyiben az utas érvényes bérlettel rendelkezik, de azt a jegyellenőrzésnél felmutatni 
nem tudja, 48 órán, illetve két munkanapon belül a közlekedési szervezet által kijelölt helyen 
bemutathatja, ez esetben mentesül a pótdíj megfizetése alól, de 800,-Ft bérletbemutatási díjat 
köteles fizetni. 

4. §
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(1) a) A menetjegy legmagasabb ára 133,-Ft/db.
      b) A különleges igényeket kielégítő betűjelzéses helyi autóbuszjáratokon (idényjáratok, 
          alkalmi rendezvényeken közlekedő járatok, stb.)

ba.)  ha a  járat  útvonala  az 5 km-t  nem haladja  meg,  a  viteldíj  megegyezik az (1) 
bekezdés a) pontjában rögzített viteldíjjal (legmagasabb ár),
bb.) ha a járat útvonala az 5 km-t meghaladja, a viteldíj az (1) bekezdés a) 
pontjában meghatározott viteldíj kétszerese.

(2) A betűjelzéses járatokon a bérletjegyek és utazási igazolványok nem érvényesek. 

5. §.
(1) A havi bérletek legmagasabb ára :
                a) Összvonalas havi bérlet egész hónapra /db                    2.167,-Ft
                b.)Tanuló és nyugdíjas bérlet/db                                                     625,-Ft    
          
(2) A félhavi bérletek legmagasabb ára:
                  a) Összvonalas félhavi bérlet /db                                        1.417,-Ft
    
(3) Negyedéves tanuló és nyugdíjas bérletek legmagasabb ára /db                        1.875,-Ft 
(4) Féléves tanuló és nyugdíjas bérletek legmagasabb ára/db                                  3.750,-Ft
(5) Éves tanuló és nyugdíjas bérletek legmagasabb ára /db                                    7.500,-Ft 

6. §.

A díjak, jegy és bérletárak az általános forgalmi adót nem tartalmazzák.          

7.§.

(1)  Ez  a  rendelet  2009.  január  01.  napján  lép  hatályba.  E  rendelet  hatálybalépésével 
egyidejűleg  a  menetrendszerinti  helyi  autóbusz-közlekedés  díjának  valamint  alkalmazási 
feltételeinek megállapításáról szóló 28/2007. ( XI. 30.) rendelet hatályát veszti. 
(2) A megváltozott  menetdíjakról szóló tájékoztató az autóbuszokon és megállókban kerül 
kifüggesztésre.

3. napirendi pont megtárgyalása
3./ Előterjesztés az épített örökségvédelmének helyi szabályozásáról szóló 6/2008. (I. 29.) 
     számú rendelet módosításáról 
     Száma: 3-290/2008.  
     (Írásbeli előterjesztés alapján)
     Előadó: Tóth András polgármester

Tóth András
Annyi szóbeli kiegészítésem, hogy a rendelet-tervezetet új változatban terjesztettük elő a 
képviselő-testület  elé.  A  tervezet  kiegészítésével  az  volt  a  célunk,  hogy  próbáljunk 
garanciális elemeket találni arra, hogy az épület bontása esetén - ami indokolt a  csatolt fotó 
alapján -   az  épület  bontása után olyan épület  kerüljön oda vissza,  ami a garantálja  az 
utcakép milyenségét. Az Ügyrendi Bizottság tárgyalta még az előző tervezetet, a Pénzügyi 
Bizottság már az új változatban tárgyalta és egyhangúlag tárgyalta. Kérdés, vélemény van-
e? 
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Juhász Istvánné 
Ismerve ott a védett környezetben lévő házak mai állapotát,  a rendelet-tervezetben jelzett, 
a vastagon kiemelt szövegben jelölt részt, ha átfogalmaznánk szerencsésebb lenne, hogy a 
százházi jelleget kellene megőrizni, mert vannak ott olyan házak, melyek 10X10-esek, és 
nem a lebontott épületnek megfelelően, hanem a százház építészeti jellegének megfelelő 
kerüljön vissza. 

Tóth András
Ebben az  a  kérdés,  hogy a  záró  rendelkezésben bele  nyúlunk a  másik  rendeletet,  nem 
biztos,  hogy  csak  a  védelem  alá  vonatkozó  épületekre  kell  gondolkozni,  hanem 
utcafrontokra vonatkozóan is. Ezzel most ezt a konkrét ingatlant próbáltunk megmenteni, 
viszont folyamatban van a helyi építési szabályzat átfogó átépítése, lehet hogy globálisan 
ezzel kellene. Próbáljunk meg odaillő szöveggel behelyezni. 

Juhász Istvánné
Szakemberekre bíznám a megfogalmazást, hogy illeszkedjen ez a védett épületre. 

Tóth András
Van-e javaslat ezzel kapcsolatban? Van-e szövegszerű javaslat? Ha nincs a napirendi pontot 
lezárom. Ahhoz, hogy ott lebontásra kerüljön ott egy védett épület, a testület jóváhagyása 
kell. Ez a megfogalmazás a mostani háznak a státuszát kezeli. Az átfogó szabályozásig kell 
kitalálni valamit. Ki az, aki elfogadja a rendelet-tervezet?

A képviselő-testület a  rendelet-tervezetet 16 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül (1 nem szavazóval), elfogadta és az alábbi rendeletet alkotta meg:

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

29/2008. (XI. 28.)

r e n d e l e t e

az épített örökség védelmének helyi szabályozásáról szóló 6/2008(I.29.) számú rendelet 
módosításáról

Újfehértó  Város  Képviselő-testülete  az  épített  környezet  alakításáról  és  védelmérõl  szóló 
1997. évi LXXVIII. tv. (továbbiakban Étv.)  57. § (3) bekezdésében biztosított felhatalmazás 
alapján,  az  épített  örökség  védelmének  helyi  szabályozásáról  szóló  6/2008.  (I.29.)  számú 
rendeletét (továbbiakban: rendelet) az alábbiak szerint módosítja:

1.§

 A  rendelet mellékletének 19. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

Újfehértó  Város  Képviselő-testülete  által  helyi  épített  örökségként  védetté  nyilvánított  
épületek és területek: 
….
19. A teljes igazgatási területre elkészített SZ-3 jelű szabályozási tervben rögzített „Százház” 
területe, kivéve az Újfehértó belterület 946 hrsz-ú ingatlant.
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2.§

(1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

(2)A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg, Újfehértó Város Helyi Építési  Szabályzatáról és 
szabályozási  tervéről  szóló  többször  módosított  8/2005.   (IV.13.)  VKT.  rendelet  6.§.-a 
kiegészül az alábbi (12) bekezdéssel:
(12) A helyi védelem alól bontás miatt kikerült ingatlanokra  építési engedély akkor adható, ha 
az  építeni  tervezett  épület  jellegében,  tömegében,  karakterében,  építészeti  -,  utcaképi 
megformálásában azonos a lebontott épülettel. 

4. napirendi pont megtárgyalása
4./ Előterjesztés az önkormányzati tulajdonban lévő lakások bérleti díjainak megállapításáról 
      szóló többször módosított 10/2005. (V. 25.) VKT rendelet módosításáról
      Száma: 3-280/2008.  
      (Írásbeli előterjesztés alapján)
      Előadó: Tóth András polgármester

Tóth András
Szóbeli  kiegészítésem nincs.  Az Ügyrendi  és a Pénzügyi  Bizottság tárgyalta,  mindkettő 
elfogadásra javasolta. Van-e kérdés, észrevétel, vélemény? Ha nincs a napirendi pont vitáját 
lezárom. Ki az, aki elfogadja a rendelet-tervezetet? 

A képviselő-testület a rendelet-tervezetet 17 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül egyhangúlag elfogadta és az alábbi rendeletet alkotta meg: 

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

30/2008. (XI. 28.)

r e n d e l e t e

az önkormányzati tulajdonban lévő lakások bérleti díjainak megállapításáról szóló 
többször módosított 10/2005. (V.25.) VKT. rendelet módosításáról

Újfehértó  Város  Önkormányzatának Képviselő-testülete  a  lakások és  helyiségek bérletére, 
valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 
34.  §.  (1)  bekezdésében  foglalt  felhatalmazás  alapján  az  önkormányzati  tulajdonban  lévő 
lakások bérleti  díjainak megállapításáról  szóló többször  módosított  10/2005.  (V.25.)  VKT. 
rendeletét (a továbbiakban: rendelet) az alábbiak szerint módosítja:

1.§.

A rendelet melléklete helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A havi lakbér mértéke:

10



Bérlakás  településen 
belüli fekvése

Bérlakások 
száma (db)

Bérlakás 
minősítése

Bérlakás
Komfortfokozat

a

Lakbér
m2/ft/hó

4244 Újfehértó
Vasvári P. u. 1.

55 Költségelven bérbe 
adott bérlakás

Összkomfortos 470.- 

4244 Újfehértó
Böszörményi u. 24. 1 Szociális bérlakás Komfort nélküli 165.-
4244. Újfehértó
Szent I. u. 54. 3 Szociális bérlakás Komfort nélküli 165.-
4244. Újfehértó
Szent I. u. 54. 1 Szükséglakás Szükséglakás 70.-

2.§.

Ez  a  rendelet  2009.  január  01.  napján  lép  hatályba,  ezzel  egyidejűleg  az  önkormányzati 
tulajdonban lévő lakások bérleti díjainak megállapításáról szóló többször módosított 10/2005. 
(V.25.) VKT. rendelet módosításáról szóló 31/2007. (XI.30.). rendelet  hatályát veszti.

5. napirendi pont megtárgyalása
5./ Előterjesztés a közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvíz, illetőleg a közüzemi csatornamű 
     használatának feltételeiről és azok díjalkalmazásáról szóló 9/2008. (II. 9.) számú rendelet 
     módosításáról 
     Száma: 3-300/2008.  
     (Írásbeli előterjesztés alapján)
     Előadó: Tóth András polgármester

Tóth András
Köszöntöm a szolgáltató képviselőjét!

Szóbeli  kiegészítésem  nincs,  az  Ügyrendi  Bizottság  többségi  szavazattal  támogatta,  a 
Pénzügyi Bizottság többségi tartózkodással nem támogatta a rendelet elfogadását.  Van-e 
kérdés, vélemény? 

Nagy Sándor
Nem vitatva az áremelés jogosságát, és ismerve a szindikátusi szerződést, ennek ellenére a 
következőt  szeretném  javasolni.  A mostani  javaslat  városi  szinten  5.750.000-Ft-os  ,  a 
csatornahasználatot is igénybevevők esetében ez 3.000.000.-Ft, összességében azt jelenti, 
hogy  4.600  háztartásban  van  rákötve,  átlagosan  1.000-1200  Ft-os,  a  csatornarákötés 
esetében  1.666  Ft-ot  jelent  lakásonként.  A bizottsági  ülésen  is  azt  javasoltam,  hogy a 
mostani viszonyok mellett tehetne a képviselő-testület egy olyan gesztust, ami arról szól, 
hogy 2009. évben nincs díjemelés, a testület ezt a közel 9 millió forintot átvállalhatná, talán 
valamennyi  részét  a  költségvetésünknek olyan célra  fordítanánk,  ami közmegelégedésre 
szolgálná. 

A Nyírségvíz Zrt képviselője
Az  adatok  a  teljes  értékesítésnek  a  különbözetét  tartalmazzák,  igaz,  hogy  a  túlnyomó 
többség a lakosság.  A vállalkozásoknak a  díjemelése is  szerepel  az  előterjesztésben,  ha 
esetleg ilyen szempontból kívánja  elbírálni   képviselő-testület,  akkor vegye figyelembe, 
hogy kinek akar kedvezményt nyújtani. Csak a lakosságnak, a vállalkozásnak, illetve a saját 
intézmények fogyasztásának. 
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Puhola Józsefné
Én  is  kérem,  hogy ne  támogassuk ezt  a  rendelet-tervezetet.  Tovább  növelni  a  lakosok 
terheit, amikor befagyasztják a béreket -  nem lehet. Nem támogatom az emelést. 

Nagy József
Kérdeztem, hogy hány közkifolyó van a városban? És ez mennyit visz el a közös kasszából 
és ez indokolt-e?

Puskás László
A fogyasztásra most nem tudok válaszolni,  a kifolyókkal kapcsolatosan kb. 50 db van., 
114-ről  csökkentettük  le  tavaly,  olyan  kifolyókról  van  szó,  amelyiknek  a  200  m-es 
körzetében olyan ingatlan van, amelyikben nincs vezetékes ivóvíz. 

Nagy Sándor
Pontosítom  a  javaslatomat,  természetesen  a  rendelet-módosító  javaslatom  az  csak  a 
lakossággal kapcsolatos, a közületek esetében úgy gondolom, hogy el lehet fogadni, csak a 
lakosságnak a terheit vegyük le.  Ez azt jelenti, hogy ebből a szempontból még kevesebb 
terhet jelent az önkormányzat számára, de nem hiszem, hogy az a lényeg, hogy 8 millió, 
vagy 8,2 millió lesz, hanem maga az elv az a lényeg, amit el kell most dönteni. 

Gyermánné Szabó Katalin
A közgyűlésnek mondanám, ha képviselné a véleményünket, ha nem jól mér egy vízóra, 
nincs rá lehetőség, hogy lecseréljem, mert az mondták, hogy még olyan nem volt, hogy ha 
bevizsgálnak egy órát, akkor az rossznak legyen minősítve. Nemcsak vidéken, de városban 
is azt hallottam, hogy nagyon sokat mérnek az órák. Olyan vízdíjat is megfizetünk, amit 
nem is használunk el.  Legyen lehetőség arra,  hogy az órát  megnézessük,  anélkül,  hogy 
fizetni kelljen.  

A NYÍRSÉVÍZ RT- képviselője
Nyilván a rendkívüli hitelesítésre bárkinek lehetősége van, aki megnézte azt  a szokásos 
módon, hogy a lakásban minden kifolyó el van zárva, akkor nem mér a vízmérő, ha és 
mégis megy az óra, akkor lehet kérni a rendkívüli hitelesítést. Valóban az a tapasztalatunk, 
hogy  a  laboratóriumi  körülmények  között,  ha  bemérik-  és  valóban  laboratóriumi 
körülmények között  mérik be- a Mérésügyi Hivatal nem a szolgáltató méri  be. Nagyon 
ritka, hogy a megengedett méréshatárból kilép. Természetesen lehetőség van, és a szabály 
az, hogy ha megfelel a mérő, akkor a vizsgálat díja a fogyasztót terheli, ha nem akkor a 
szolgáltatót terheli, és visszamenőleg az átlagot kell számítani a reklamált időszakra. Ebben 
az  évben 6  hitelesítést  kértek,  ebből  1  nem felelt  meg.  A másik  az,  hogy a  döntéshez 
segítségre legyek,  mi  háztartásra  vonatkozóan is  végeztünk számításokat,  hiszen tudjuk 
igazán  a  lakosságot  az  érdekli,  hogy  nekik  mennyivel  kell  többet  fizetni.  A lakossági 
fogyasztóknak kisebb része veszi igénybe a csatornaszolgáltatást, mivel még nem épült ki a 
hálózat, ezeknél 100 Ft- alatt marad az a havi többlet, ami az emeléssel jár, ennek az oka az 
előterjesztésben  szerepel.  Az  inflációt  legalább  3-4-szer  meghaladó  villamosenergia-
áremelés okozza. Úgy gondoljuk, hogy ez a teher, ha valakinek megfizethetetlen, akkor 
valamilyen szociális ellátással kell kompenzálni, nem pedig itt. Örömmel hallottam, hogy 
itt  működik lakhatási támogatás, természetesen ebben partnerek tudunk lenni. Már régen is 
volt szó, hogy korábban a város csatlakozott a rászorultak részére az alapítványhoz, akkor a 
rászorultaknak  alapdíj  támogatást  tud  nyújtani.  A  csatornázott  lakásoknál  valóban 
meghaladja a 200 Ft-ot is az emelés, ennek az az oka, hogy ez az ágazat egy folyamatosan 
fejlődő környezetvédelmi beruházást és szolgáltatást takar. Ebben az árban benne van a már 
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megépült  hálózatnak a 2009-től  elszámolandó értékcsökkenése,  közvetlenül Újfehértó is 
benne van, hogy pótlási fedezetet meg kell teremteni, és csak így lehet megteremteni, hogy 
a  díjakba  bele  kell  tenni.  A jövőbeni  beruházásoknál  is  ez  nyújt  alapot  és  fedezetet. 
Tisztelettel  javasolom, hogy ezt  gondolják át  és  ez olyan teher-e,  hogy ezt  nem tudják 
elviselni, vagy csak egy szűk réteg, akiket támogatással lehet segíteni. 

Tóth János
Azt, hogy az önkormányzat átvállalja, ezt nem tudom támogatni, ismerve a költségvetési 
koncepciót.  Ugyanakkor  üdvözlöm,  hogy  a  szolgáltató  arra  gyűjt,  hogy  valamikor 
szennyvizet építsen, amit kérnék, az, hogy ami beindult nyereségképződés, kicsit legyen 
szerényebb. Annak is örülök, hogy nem csak a székek fordultak meg, hanem a támogatás is. 
Korábban  mindig  Tóth  András  polgármester  Úr  nem  támogatta  az  emelést,  most  ez 
megfordult. 

Tóth András
Most hivatalból terjesztettem elő a  dolgot,  egyébként folyamatban van egy ivóvízjavító 
program,  várjuk,  hogy  mikor  lesz  már  kész,  amit  el  tudunk  fogadni.  A  másik  a 
nyereségképzés, nagyon szerény volt a közgyűlés által meghatározott nyereségelvárás, de 
van  benne.  Én  sem  vagyok  híve  annak,  hogy  nyereség  legyen,  de  a  támogatást,  ha 
megkapjuk , uniós elvárás, hogy nyereség legyen. El kell számolni ezeket a dolgokat, az 
amortizációt is be kell tenni az árakba, de a nyereséget is bele kell tenni. 

Puskás László
Azzal  egyetértek,  hogy ebben  a  nehéz  gazdasági  helyzetben  megpróbálunk  valamilyen 
szinten  beleavatkozni  és  a  lakosság  terheit  valamilyen  szinten  csökkenteni,  de  azon 
gondolkodtam,  hogy  mi  lesz  a  következő  évben.  Ha  most  átvállalunk,  a  2010-es 
költségvetésünk talán már nem fog elbírni dupla nagyságú díjemelést. Ennyi kétségem van 
a javaslattal. 

Tóth András
Amit Nagy Sándor mondott, egyrészt bóknak veszem, mert eddig 17 évig nem volt a város 
olyan  helyzetben,  hogy nem engedhette  meg magának.  Eddig a  cég  nyereségpolitikáját 
reklamáltam. A másik már előrelátó gondolat volt Puskás alpolgármester Úr részéről., A 
fokozatos terhelés talán jobban elviselhetőbb mindenki számára. 

Puhola Józsefné
Akinél nincs a csatorna rákötve, ott csak minimálisan emelkedik azt mondták. Ez nem így 
van. A lakosságra ez óriási terhet ró. 

Tóth András 
Július 1-jétől rendeztük a szippantás tarifáját, ami viszont érinti a befogadó, tisztító elég 
drasztikus mértékű tarifaváltozása miatt, csak ezt hárítottuk át. 

Ricska Zsolt
Amit  Puskás  alpolgármester  úr  mondott,  az  nem jelenti  azt,  hogy jövőre  is  átvállalja. 
Másrészt  a  testület  vita  nélkül  megszavazott  nemrég  1,5  millió  forintot  a  futballcsapat 
számára. Ezen kívül a nem kötelező feladatokra több tízmillió forintot költünk évente. Amit 
Tóth János képviselő Úr mondott, nem értem, hiszen pont az a körzet ahol a lakosságnak 
eléggé rászorult. 

Tóth András

13



Ott nincs is szennyvíz.

Tóth János
Adja Isten, hogy Ricska képviselő Úr, saját körzettel rendelkezzen. Az, hogy a Mályváskert 
szegény körzet, azt kikérem magamnak. 

Ricska Zsolt
Nem azt  mondtam, hogy szegény,  hanem rászorult.  Soha semmilyen formában fel  nem 
hoztam a Mályváskertet. 

Elek László elhagyta az üléstermet, így a képviselő-testület létszáma 16 főre változott. 

Kovács Sándor
Tetszik, hogy egyre inkább úgy gondolkodik a testület, hogy minél takarékosabban kellene 
bánni a pénzekkel. Egy dologra szeretnék rávilágítani, míg 20 évvel ezelőtti árakhoz képest 
vesszük a kenyeret, tejet, benzint stb-t, általában 50-70-100 szoros áremelések történtek, 
ehhez  képest  1  Ft-os   m3-enkénti  vízár  174  Ft,  a  hozzá  tartózó  szennyvíz  200  Ft-ot 
meghaladó. Sajnos elég extra-profitorientált a cég. Nem értem, hogy nem tud egy kicsit 
stoppot kialakítani a nyereségében. Kevesebbet kellene a Felügyelő Bizottsági tagoknak 
nyaralni, vagy egyéb más juttatásokban részesülni. Tudom, hogy meg kell fizetni, de nem 
értek egyet azzal, amit Nagy Sándor mondott. Ebben az évben számos olyan javaslatom 
volt, amiben 1-3 milliót lehetett volna megtakarítani, de nem tettük meg. 

Tóth András
Van-e  még  észrevétel,  ha  nincs  a  vitát  lezárom.  A  módosító  indítványt  úgy  tudom 
értelmezni, hogy gyakorlatilag a lakosság esetében a jelenlegi tarifát írjuk elő, a közületek 
esetében az előterjesztésben szereplő legyen. Ez a módosító indítvány. Ki az, aki elfogadja 
a módosító javaslatot?

A képviselő-testület a módosítást 9 igen szavazattal, 4 ellenszavazattal, 3 tartózkodással, 
 n e m   f o g a d t a   e l -. 
 
Tóth András
Ki az, aki az előterjesztés szerinti rendelet-tervezetet elfogadja? 

A  képviselő-testület  a  rendelet-tervezetet  10  igen  szavazattal,  5  ellenszavazattal,  1 
tartózkodással elfogadta és az alábbi rendeletet alkotta meg:

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

31/2008. (XI. 28.)

r e n d e l e t e

közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvíz, illetőleg a közüzemi csatornamű használatának 
feltételeiről és azok díjalkalmazásáról szóló 9/2008. (II. 29.) számú rendelet 

módosításáról

Újfehértó Város Képviselő-testülete az árak megállapításáról szóló többször módosított 1990. 
évi  LXXXVII.  törvény  7.  §.  (1)  bekezdésében  és  a  11.§.  (1)  bekezdésében  kapott 
felhatalmazás  alapján,  a  közüzemi  vízműből  szolgáltatott  ivóvíz,  illetőleg  a  közüzemi 

14



csatornamű használatának feltételeiről és azok díjalkalmazásáról szóló 9/2008. (II.29.) számú 
rendeletét ( továbbiakban: rendelet) az alábbiak szerint módosítja:

1. §.

A rendelet 1. sz. melléklete helyébe e rendelet  melléklete lép.

2. §.

Ez a rendelet 2009. január 01. napján lép hatályba.

A 31/2008. (XI. 28.) számú rendelet melléklete

Az ivóvíz valamint a szennyvíz(-fogyasztás, -elvezetés, -tisztítás) legmagasabb hatósági 
árai

1.Alapdíj
1.1 Vízmérővel mért fogyasztás esetén

Vízmérő átmérő Q-max
m3/n aránya

Alapdíj 1 hóra (ft.)

Ivóvíz Szennyvíz
13-20 1 300 250
25-32 3 900 750
40-50 9 2.700 2.250
65-100 33 9.900 8.250
150-200 81 24.300 20.250

1.2 Egyéb fogyasztás esetén
Lakásonként, vízvételi helyenként                                             300                250

2. Változó díj 
2.1.Ivóvíz szolgáltatás

Lakosság részére         174,– Ft/m3

Közület részére          200,– Ft/m3  
2.2.Szennyvízelvezetés, tisztítás

Lakosság részére                    200,- Ft/m3 
Közműves ivóvízellátást igénybevevő
Közület részére                       250,- Ft/m3 

3. A kapacitás lekötési díj a mindenkori változó díj 60 %-ának megfelelő összeg. 

4. A díjak az általános forgalmi adót nem tartalmazzák.          

5. A  Ptk.  685.§.  c.)  pontja  szerinti  gazdálkodó  szervezetek  által  fizetendő  egyszeri, 
egyösszegű közcélú érdekeltségi hozzájárulás mértéke:

Ivóvíz szolgáltatás esetén 70.000,- ft/m3/nap
Csatorna szolgáltatás esetén 80.000.- ft/m3/nap
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Tóth András
Javasolom,  hogy  a  12.  napirendet  vegyük  előre,  megérkezett  a  vendég.  Ki  az,  aki  a 
napirendi pont cseréjét elfogadja?

A képviselő-testület  a  napirendi  pont  cserétjét  16  igen  szavazattal,  ellenszavazat,  és 
tartózkodás nélkül elfogadta. 

12. napirendi pont megtárgyalása
12./ Beszámoló a Részvét Plusz Kegyelet Temetkezési Szolgáltató Kft., valamint Újfehértó
       Város Önkormányzata között létrejött kegyeleti közszolgáltatási szerződés 
       végrehajtásáról        
       Száma: 3-296/2008.  
       (Írásbeli előterjesztés alapján)
       Előadó: Puskás László alpolgármester

Tóth András
Szóbeli  kiegészítése  az  előterjesztőnek  nincs.  Minden  bizottság  tárgyalta.  Elfogadásra 
javasolták. Van-e kérdés, észrevétel, vélemény? Ha nincs a napirendi pont vitáját lezárom. 
Ki az, aki elfogadja a beszámolót?

 A képviselő-testület  a  napirendi  pont  cserétjét  16  igen  szavazattal,  ellenszavazat,  és 
tartózkodás nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

261/2008. (XI. 27.) számú

h a t á r o z a t a

a Részvét Plusz Kegyelet  Temetkezési Szolgáltató Kft. valamint Újfehértó Város 
Önkormányzata között létrejött kegyeleti közszolgáltatási szerződés végrehajtásáról  

szóló beszámoló elfogadásáról

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET

a  Részvét  Plusz  Kegyelet   Temetkezési  Szolgáltató  Kft.  valamint  Újfehértó  Város 
Önkormányzata  között  létrejött  kegyeleti  közszolgáltatási  szerződés  végrehajtásáról  szóló 
beszámolót elfogadja.
                                                                                  Határidő: azonnal
                                                  Felelős: Puskás László alpolgármester

6. napirendi pont megtárgyalása
6./ Tájékoztató az Önkormányzat gazdálkodásának 2008. évi első három-negyedéves 
     helyzetéről  
     Száma: 3-293/2008.  
     (Írásbeli előterjesztés alapján)
     Előadó: Tóth András polgármester

Tóth András
Köszöntöm  a  könyvvizsgáló  Urat!  Szóbeli  kiegészítésem  nincs!  Könyvvizsgáló  Úrnak 
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sincs kiegészítése. Van-e kérdés, észrevétel? Ha nincs a napirendi pont vitáját lezárom. Ki 
az, aki a tájékoztatót tudomásul veszi?

A képviselő-testület 16 igen szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodással tudomásul vette. 

7. napirendi pont megtárgyalása
7./ Előterjesztés Újfehértó Város Önkormányzat 2009. évi költségvetési koncepciójára
     Száma: 3-297/2008.  
     (Írásbeli előterjesztés alapján)
     Előadó: Tóth András polgármester

Tóth András
Szóbeli kiegészítésem nincs! A könyvvizsgáló jelentést megkapták. Volt egy e-mail váltás, 
arra jutottunk, hogy az eltérő vélemények is azonos vélemények  „csak másképp nézzük a 
leányzót”.  Minden bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolta. Van-e kérdés, észrevétel?

Nagy Sándor
Örülök, hogy ebben a formában került megfogalmazásra a koncepció, hiszen azért lehet 
valamire  számítani  a  jegyző  Úrnak  az  előkészítés  kapcsán.  Egyrészt  megfontolásra 
javasolom továbbra is,  hogy koncepció szintjén foglalkozzon az előbb elfogadott  vízdíj 
emeléssel,   és  kerüljön  bele  egy  gondolatjellel,  hogy   munkálja  ki  jegyző  Úr,  hogy 
konkrétan mennyit jelent ez, hogy mennyi többletkiadást jelent az önkormányzat számára, 
ez nem jelenti azt, hogy el is kell fogadni. A másik a Kht-ra vonatkozóan, polgármester Úr 
jelezte  a  tegnapi  nap  folyamán  az  ülésen,  hogy  a  decemberi  ülésen  önálló  napirendi 
pontként  bekerül.  A harmadik,  hogy  el  kell  gondolkozni  azon,  hogy  a  koncepcióhoz 
kapcsolódva,  hogy nem lenne-e értelme visszaállítani a Tv-s közvetítést.  Azért itt vetem 
föl,  mert  nyilván  ennek  anyagi  vonzata  van.  A  könyvvizsgáló  által  leírtakkal 
messzemenőkig egyetértek. 

Tóth András
Ha lesz közvetítés, akkor ragaszkodom hozzá, hogy fő műsoridőben legyen. 

Puskás László
Egyetértek  én  is  a  Tv-  közvetítéssel,  de  amiért  szót  kértem  az  a  közös  álláspontja  a 
képviselő csoportnak, amiben szeretnénk módosítással élni, ami tervezéshez kapcsolódik, 
kicsit  kapcsolódik  a  NYÍRSÉGVÍZ  napirendnél  fölvetettek,  hogy  próbáljuk  meg 
valamilyen  szinten  támogatni  a  lakosságot.  Mi  úgy  gondoltuk,  hogy  olyan  javaslatot 
teszünk, aminek még több haszna van. A költségvetés tervezzen egy olyan alappal, ami a 
helyi kis- és középvállalkozásokkal kapcsolatos támogatási alap lenne, abban az esetben, ha 
munkahelyteremtő  intézkedést  hajtanak  végre.  Nyilván  ezt  külön  rendeletben  kell 
szabályozni,   ennek  a  mikéntjét,  a  módját.  Egy   kb.  5  milliós  nagyságrenddel,  ezt  a 
támogatás  alapba  helyzenénk.  Az  év  eleji  képviselő-testületi  ülések   valamelyikére 
szeretnénk egy ilyen javaslatot behozni a testületi ülésre, ami ezzel kapcsolatos. Ez csak 
újfehértói kis- és középvállalkozásokra vonatkozik. 

Tóth András
Van-e még egyéb, ha nincs a napirendi pontot lezárom. Ebben egy érzékenységi vizsgálatot 
kérek.  Gesztus  értékű  döntéseket  nem  nagyon  szeretek.  Aminek  tartalma  van  azt 
támogatom, ha be tudjátok mutatni, hogy ennek az 5 millió forintnak mi lesz a gazdasági 
hatása  és  melyik  társadalmi  rétegre  lesz  pozitív  hatással  akkor  támogatom.  Nem  volt 
módosító javaslat. 
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Puskás László
Ez módosító volt. 

Tóth András
Az a bajom, hogy a határozat-tervezet nem elvi szinten van, csak az első három bekezdés. Ha 
önálló rendeleti szinten kívánjátok ezt előterjeszteni, akkor miért ebben a koncepcióban, ez a 
jegyzőnek szól, ha dolgozik, akkor ilyen szempontok alapján dolgozzon. Vagy akkor írjuk 
bele  azt,  hogy  a  költségvetési  tervezetbe  5.000.000.-Ft-ot  be  kell  tervezni  kis-  és 
középvállalkozásokat támogató munkahelyteremtő, gazdaság élénkítő alap létrehozására. Így 
kerüljön be a koncepcióban. Ezt így előterjesztőként befogadom. Ki az, ki elfogadja ezzel a 
javaslattal együtt az eredeti koncepciót?

A képviselő-testület  a  módosító  javaslattal  együtt  16  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és 
tartózkodás nélkül egyhangúlag elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

262/2008. (XI. 27.) számú

h a t á r o z a t a

Újfehértó Város Önkormányzat 2009. évi költségvetési koncepciójára

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET

1., Újfehértó Város Önkormányzata 2009. évi költségvetési koncepcióját elfogadja.

2.,  Utasítja  a  Jegyzőt  és  az  önkormányzati  intézmények  vezetőit,  hogy  a  2009.  évi 
költségvetési javaslat összeállítása során az alábbi alapelveket érvényesítsék:

- a  Polgármesteri  Hivatal  és  az  intézmények  racionális  és  zavartalan  működési 
feltételeinek biztosítása

- a fizető és hitelképesség megőrzése, javítása
- az intézmények költségvetési egyensúlyi feltételeinek biztosítása, ennek érdekében a 

saját bevételek maradéktalan érvényesítése és beszedése
- önkormányzati adóbevételek maradéktalan beszedése

Főbb tervezési szempontok:
- a  saját  bevételek tervezésénél  iparűzési  és gépjármű adó bevételt  bázis  előirányzat 

szinten kell tervezni.
- Intézményi  térítési  díjakkal  külön  jogszabályokban  meghatározott  tételekkel  kell 

számolni
- Önkormányzati vagyon értékesítéséből származó bevétellel a bázis évi előirányzat 50 

%-án lehet tervezni, a vagyonhasznosításból származó egyéb bevételeket bázis szinten 
kell meghatározni.

- a  személyi  juttatások  tervezése  során  a  besorolási  bérekkel,  magasabb  szintű  és 
önkormányzati jogszabály által biztosított nem rendszeres kifizetésekkel, valamint 1% 
tartalékkal lehet számolni
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- az adómentes juttatások tervezésénél a 2008. évben biztosított juttatások szintjén lehet 
tervezni.

- Az intézményi dologi kiadások a 2008. évi eredeti előirányzat szinten tervezhetők
- A Polgármesteri Hivatal dologi kiadások a 2008. évi módosított előirányzat szinten 

tervezhetők,  az  energia-áremelések  ellentételezését  az  egyéb  dologi  kiadások 
csökkentésével kell megoldani.

- Pályázati  forrásból  megvalósuló  fejlesztéseknél  az  időszakra  vállalt  saját  erő 
biztosításával kell tervezni 

- A korábban benyújtott,  még el  nem bírált  pályázatoknál  a  2009.  évre  vállalt  saját 
erővel kell tervezni

- Nem nevesített pályázatok előkészítésére 15 millió forint tervezhető
- Kis összegű fejlesztési kiadásokra 10 millió forint tervezhető
- Finanszírozási  kiadásoknál  tervezni  kell  a  folyószámla  hitelkeret  megszűnésével, 

valamint 50 millió forint éven belüli hitel visszafizetésével. Az esedékes finanszírozási 
tőke és kamatkiadásokat teljeskörűen tervezni kell.

- a  költségvetési  tervezet  legalább  100  millió  forint  összegű  tartalék  képzésével 
készüljön

- a költségvetési tervezet új feladat indításával nem számolhat
- a költségvetési tervezet létszám bővítéssel nem számolhat  
- a  költségvetési  tervezetbe  5.000.000.-Ft-ot  be  kell  tervezni  kis-  és 

középvállalkozásokat  támogató  munkahelyteremtő,  gazdaság  élénkítő  alap 
létrehozására. 

Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester

8. napirendi pont megtárgyalása
8./ Előterjesztés a kiemelkedő társadalmi jelentőséggel bíró civilszervezetek és egyházak 
      2009. évi támogatásról
      Száma: 3-299/2008.  
      (Írásbeli előterjesztés alapján)
      Előadó: Tóth András polgármester

Tóth András
Szóbeli  kiegészítésem nincs.  A Társadalmi  Kapcsolatok  Bizottsága  módosító  indítványt 
fogalmazott  meg,  melyet  egyhangúlag  támogatott.  A Pénzügyi  Bizottság  egyhangúlag 
támogatta,  itt  volt  két  módosító  javaslat  de  egyiket  sem  támogatták.  Van-e  kérdés, 
észrevétel, vélemény? 

Gyermánné Szabó Katalin
A bizottsági ülésen egy módosító indítvány fogalmazódott meg, amely arról szólt, hogy az 
Újfehértói  Városszépítő  Egyesülete  1.500.000.Ft  támogatást  kapjon.  Ezt  elfogadta  a 
bizottság. 

Nagy Sándor
Mi volt az indok ezzel kapcsolatban?

Gyermánné Szabó Katalin
Az volt az indoklás, hogy ebből az előírányzott keret nem lesz elegendő. A Kisrét állagát, 
illetve ami ott van, azt ne hagyjuk tönkremenni, meg kell óvni. Sok munka van benne, és 
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legalább azon a szinten kell működtetni, ami eddig volt. 

Tóth András 
Van-e  még  kérdés,  észrevétel,  vélemény?  Ha  nincs  a  módosító  indítványt  ki  az,  aki 
elfogadja?
 
A  képviselő-testület  a  módosító  javaslatot  8  igen  szavazattal,  5  ellenszavazattal,  3 
tartózkodással nem fogata el. 

Tóth András
Ki az, aki az eredeti határozat-tervezetet elfogadja? 

A képviselő-testület az eredeti határozat-tervezetet 11 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal, 
2 tartózkodással, 1 nem szavazóval elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

263/2008. (XI. 27.) számú

h a t á r o z a t a
a kiemelkedő társadalmi jelentőséggel bíró civil szervezetek és egyházak 2009. évi támogatásáról

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET

(1) elismerve a civil szervezetek városban betöltött társadalmi jelentőségű tevékenységét, azokat az 
alábbi támogatásban részesíti 2009 évben:

a) Újfehértó Város Polgárőr Egyesület részére működési kiadásaihoz 700 eFt
b) Újfehértó Mályváskerti Polgárőr Egyesület részére működési kiadásaihoz 500 eFt
c) Újfehértó Önkéntes Tűzoltóság részére működési kiadásaihoz 11.000 eFt         
d) Újfehértó Városi Sport és Szabadidő Egyesület részére működési kiadásaihoz 3.500 eFt
e) Újfehértó Sportegyesület részére működési kiadásaihoz 8.000 eFt (alaptámogatás)
f) Városszépítő Újfehértóiak Egyesülete 500 eFt parkok, zöldfelületek karbantartásához 
g) Újfehértói Lovasbarátok Egyesület részére működési kiadásaihoz 500 eFt  

(2) a Görög Katolikus-, a Római Katolikus-, Református Egyházközségek részére 500-500 eFt, 
a  Baptista  Egyház  részére  100  eFt,  összesen  1.600  eFt  támogatást  biztosít  működési 
költségeikre. 

(3)  az  (1)  bekezdésben  szereplő  szervezetek  részére  a  támogatást  havi  egyenlő  részletekben,  az 
egyházak támogatását 2009. március 31-i esedékességgel rendeli el megfizetni.

(4) a támogatások kifizetéséhez szükséges költségvetési forrást a 2009. évi költségvetési rendeletében 
biztosítja

 (5) felhatalmazza a polgármestert a szervezetekkel kötendő támogatási szerződések, illetve szerződés 
módosítás aláírására 

       Határidő: folyamatos 
        Felelős: polgármester

9. napirendi pont megtárgyalása
9./ Előterjesztés Újfehértó Város Tehetséges fiataljainak támogatására benyújtott pályázat 
     elbírálására
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     Száma: 3-285/2008.  
     (Írásbeli előterjesztés alapján)
     Előadó: Tóth András polgármester

Tóth András
Szóbeli kiegészítésem nincs. A Pénzügyi Bizottság és a Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága 
tárgyalta. Van-e kérdés, észrevétel, vélemény? Ha nincs a napirendi pont vitáját lezárom. Ki 
az, aki elfogadja a határozati javaslatot? 

A képviselő-testület a határozat-tervezetet 15 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül (1 nem szavazóval) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

264/2008. (XI. 27.) számú

h a t á r o z a t a

Újfehértó Város Tehetséges fiataljainak támogatására 
benyújtott pályázat elbírálására

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET

1./  Újfehértó  Város  Tehetséges  fiataljainak  támogatására  benyújtott  pályázatot,  egyszeri 
támogatásban részesíti, az alábbiak szerint:

Név Lakcím Támogatás 
összege

Támogatás jogcíme

Papp Dávid Zoltán 4244 Újfehértó, 
Hóvirág u 4

150.000.-Ft Utazás költségei

2./  felkéri  a jegyzőt,  hogy a pályázó kiértesítéséről,  a támogatási  szerződés megkötéséről, 
valamint a támogatás összegének a folyósításról gondoskodjon.

Határidő: azonnal
Felelős: jegyző

10. napirendi pont megtárgyalása
10./ Előterjesztés A Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó 
      Programjában való részvétel támogatására 
      Száma: 3-292/2008.  
      (Írásbeli előterjesztés alapján)
       Előadó: Juhász Istvánné alpolgármester

Tóth András
Szóbeli kiegészítésem nincs. A Pénzügyi Bizottság és a Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága 
tárgyalta. Van-e kérdés, észrevétel, vélemény?

Gyermánné Szabó Katalin
Bizottsági ülésen felmerült, hogy az egyik gyerek esetében a családnak a lakhatása nincs 
megoldva. Talán az utcára kerülnek. Ma az utcán megállított a pártfogója és kérdezte, hogy 
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mi  a  helyzet.  Nem  tudtam  válaszolni.  Most  van-e  újabb  helyzet?  Jó  lenne,  ha  nem 
kerülnének ki az utcára. 

Tóth András
Ha a testület ad felhatalmazást arra, a bérlakásrendeletünk jelenlegi szabályozása szerint 
nem lenne arra lehetőségünk, hogy odaadjam, bejelentkeztek ide egy lakásra, csak köteles 
vagyok hirdetmény után betölteni ezt. Ők a minimális tarifát megfizetnék 6 hónapra előre. 
Ha a testület felhatalmaz erre, akkor ezt meg tudom oldani. 

Juhász Istvánné
Azért,  hogy ennek a családnak megoldódjon a lakhatása, mert ha utcára kerültek, és ha 
elviszik  állami  gondozásba,  akkor  a  kislánynak  nem  lesz  lehetősége,  hogy  ezen  a 
tehetséggondozó programban részt vegyen.  

Tóth András
Van-e még egyéb észrevétel?  Ha nincs a napirendi pont vitáját  lezárom. Akkor először 
kérek egy felhatalmazást, hogy egy eseti jelleggel mentesítést ad arra a képviselő-testület, 
hogy most ne kelljen ezt lebonyolítanom. Ezt feltételesen kérem, mert vagy élek vele, vagy 
nem. Kérem erről szavazzunk!

A képviselő-testület  a  felhatalmazást  15  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és  tartózkodás 
nélkül, (1 nem szavazóval) elfogadta.  

Tóth András
Akkor ezek után a határozatokról szavazunk, ki az aki az előterjesztéshez kapcsolódó első 
határozat-tervezetet elfogadja?

A képviselő-testület  az  előterjesztéshez  kapcsolódó  1.  sz.  határozat-tervezetet  16  igen 
szavazattal,  ellenszavazat  és  tartózkodás  nélkül  egyhangúlag  elfogadta  és  az  alábbi 
határozatot hozta:

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

265/2008. (XI. 27.) számú

h a t á r o z a t a
A Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában való részvétel  

támogatására

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET

1. pályázatot  nyújt  be  a  Hátrányos  Helyzetű  Tanulók  Arany  János  Tehetséggondozó 
Programjában való részvételre.

2. támogatja,  hogy  Kárpáti  Éva  /4244  Újfehértó  Nyíregyházi  út  106./ nyolcadik 
évfolyamos  tanuló,  Újfehértó  Város   képviseletében  részt  vegyen  a  Hátrányos 
Helyzetű Tanulók Arany János  Tehetséggondozó programjában.

3. vállalja, hogy az általa delegált diák számára a programban való 
     részvétele idejére -5 tanévre- , tanévenként 10 hónapra havi 5.000.- Ft azaz ötezer  

           forint  támogatást nyújt. 
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4. a támogatás fedezetét a város 2009-2014. évi költségvetésében biztosítja.

      5.  felkéri a polgármestert, hogy a pályázatot a határozattal együtt határidőre a tanuló által 
           az első helyen kiválasztott középiskola részére, illetve egyidejűleg az Arany János  
           Programirodának küldje meg.

                                                                                   Határidő: azonnal
Felelős: alpolgármester

Tóth András
Ki az, aki az előterjesztéshez kapcsolódó második határozat-tervezetet elfogadja?

A képviselő-testület  az  előterjesztéshez  kapcsolódó  2.  sz.  határozat-tervezetet  15  igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül (1 nem szavazóval) elfogadta és az alábbi 
határozatot hozta:

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

266/2008. (XI. 27.) számú

h a t á r o z a t a

A Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában való részvétel  
támogatására

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET

1. pályázatot  nyújt  be  a  Hátrányos  Helyzetű  Tanulók  Arany  János  Tehetséggondozó 
Programjában való részvételre.

2. támogatja,  hogy  Markovics  Enikő  /4244  Újfehértó  Bocskai  utca  27/ nyolcadik 
évfolyamos tanuló, Újfehértó Város képviseletében részt vegyen a Hátrányos Helyzetű 
Tanulók Arany János  Tehetséggondozó programjában.

3. vállalja, hogy az általa delegált diák számára a programban való 
     részvétele idejére -5 tanévre- , tanévenként 10 hónapra havi 5.000.- Ft azaz ötezer  

            forint  támogatást nyújt. 
     

4. a támogatás fedezetét a város 2009-2014. évi költségvetésében biztosítja.

      5.  felkéri a polgármestert, hogy a pályázatot a határozattal együtt határidőre a tanuló által 
           az első helyen kiválasztott középiskola részére, illetve egyidejűleg az Arany János  
           Programirodának küldje meg.

                                                                                   Határidő: azonnal
Felelős: alpolgármester

11. napirendi pont megtárgyalása
11./ Előterjesztés „Ifjúsági koncepció és helyzetelemzés 2008- 2013” elfogadására 
       Száma: 3-289/2008.  
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       (Írásbeli előterjesztés alapján)
       Előadó: Juhász Istvánné alpolgármester

Tóth András
Szóbeli  kiegészítése  nincs  az  előterjesztőnek.  A  Társadalmi  Kapcsolatok  Bizottsága 
tárgyalta egyhangúlag elfogadásra javasolta. Van-e kérdés, észrevétel, vélemény? 

Nagy József
Figyelem az ifjúságpolitikával kapcsolatos törvényeket rendeleteket. És ezt mindig a végére 
szoktuk tenni, pedig az ifjúsággal való foglalkozás, a városunk jövője. Az előterjesztéshez 
gratulálok.  Ezzel  jóval  többet  kellene  foglalkozni,  ez  egy  nagyobb  lélegzetvételt  is 
megérdemelte.  Ha élhetőbb várost  akarunk,  akik  magukénak érzik  a  várost,  akkor  kell 
foglalkozni az ifjúsági törvényekkel, nem feltétlenül kell várni azt, hogy a Kormány majd 
foglalkozik velük, hanem mi, a város. Felnőtt egy olyan nemzedék, akik nem látták a szülőt 
menni dolgozni. Ennek semmilyen olyan elképzelése nincs a munkáról, ha végignézzük a 
televíziós műsorokat is, dolgozó embert nem lát a mostani felnövekvő ifjúság. Nincs más 
hátra,  mint  a  discó,  amiből  a  7.-os  gyerek  hajnalban  ténfereg  haza,  vagy „landolnak” 
valamelyik  árokban,  ha  autóval  mennek.  Most  is  probléma,  hogy  amikor  nyáron 
hazamennek a fiatalok,  nincs hol eltölteni az idejét,  kell egy színtér,  ahol összejöhet az 
ifjúság,  és  nem biztos,  hogy van.  Azt  mondom,  hogy ne utolsó napirendi  pont  legyen, 
hanem ez megérdemel  egy nagyobb lélegzetű megbeszélést,  mert  felelősek vagyunk az 
ifjúságért. 

Tóth András
Ez  nem azért  van,  az  utolsó  napirendi  pontként,  hanem az  SZMSZ-ünk szabályozza  a 
fontossági sorrendet. 

Juhász Istvánné
Törvényi kötelezettsége még nincs az önkormányzatnak arra, hogy ezzel ilyen koncepciót 
készítsen, de a fontosságát ismerve elkészítettük, ami egy kiindulópont, ismerjük a város 
fiataljainak  helyzetét  a  városban,  ez  egy  jó  kiindulópont  ahhoz,  hogy  elmélyedjünk  a 
témában és később a súlyához képest kezeljük ezt a kérdést. 

Suhaj István elhagyta az üléstermet, így a képviselő-testület létszáma 15 főre változott. 

Tóth András
Ha nincs egyéb észrevétel a napirendi pontot lezárom. Ki az, aki elfogadja a határozat-
tervezetet?

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

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

267/2008. (XI. 27.) számú

h a t á r o z a t a

I f j ú s á g i   k o n c e p c i ó   é s   h e l y z e t e l e m z é s Ú j f e h é r t ó n 
2008 – 2013  e l f o g a d á s á r ó l
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A KÉPVISELŐ-TESTÜLET

Az  „Ifjúsági koncepció  és helyzetelemzés Újfehértón  2008 – 2013” című dokumentumot 
mellékelt „CD” tartalommal  e l f o g a d ja. 

Határidő: folyamatos
Felelős: Juhász Istvánné

Suhaj  István  visszaérkezett  az  ülésterembe,  így  a  képviselő-testület  létszáma  16  főre 
változott. 

13. napirendi pont megtárgyalása
13./ Közérdekű bejelentések, kérdések és interpellációk

Tóth András
Van-e kérdés, észrevétel, a napirendi ponttal kapcsolatban?

Ricska Zsolt
A Tv közvetítéssel kapcsolatban kérem, hogy szavazzon a képviselő-testület arról, hogy a 
polgármester  Úr  kapjon  felhatalmazást  arra,  hogy  folytasson  le  tárgyalást  azzal 
kapcsolatban,  hogy  milyen  feltételekkel  tudnák  januártól  a  képviselő-testületi  üléseket 
közvetíteni. A másik az, hogy az újságból értesültünk arról, hogy a művelődési házban a 
Jövőnk Újfehértóért  Egyesület  discót  üzemeltet.  Erről  a  képviselő-testület  semmit  nem 
tudott, biztos, hogy teljesen rendben van ez, de a feltételről kérdezem, hogy mit fizet ezért 
az egyesület, milyen célra adta ki a megbízást az intézmény termet? Ha ilyen szándéka van 
a  testületnek -  amiről  én nem tudtam – hiszen évelején amikor  arról volt  szó,  hogy az 
intézményt  ki  akarjuk  adni  ilyen  célra,  akkor  meghirdettük,  pályáztattuk,  a  testület 
szavazott  róla,  azt  érezhettük  akkor,  hogy  a  testület  azt  szeretné,  hogy  az  intézmény 
megmaradna  a  kultúra  házának.  Ha  ilyen  terve  volt,  hogy  ott  legyen  egy  discó  a 
fiataloknak,  akkor  miért  nem  tudtuk  azt  megoldani,  hogy  valamilyen  formában 
pályáztassuk meg. A harmadik Puskás alpolgármester Úrhoz szól, egyetértett velünk abban, 
hogy a művelődési ház hirdetőjén Magyar Nemzettel kapcsolatban folytattunk a múltkor 
egy vitát és abban maradtunk, annak ott nincs helye. Ez mind a mai napig ott van. Erre nem 
tudok  mit  mondani.  Mi  azt  kérjük,  hogy az  intézmény maradjon  meg  politika  mentes 
önkormányzati intézménynek. 

Tóth András
A Tv közvetítés a nagyságrendje miatt közbeszerzés köteles lenne, javasolom, hogy ebben 
döntést  kell  hozni,  hogy  igen  akarunk.  A  közbeszerzés  valamilyen  módján  kell  ezt 
megtenni,  a  szabályokat  figyelembe  venni.  A  discó  kérdésével  kapcsolatban  a 
Polgármesteri Hivatal kompetens a művelődési ház hasznosítására. Szemmel látható, hogy 
az intézmény nem tudja mindig belakni a házat, próbáljuk hasznosítani, vannak ilyen eseti 
megkeresések. Pld, van ott egy ételbár is, van ott autósiskola is. Eseti jelleggel, kifejezetten 
törekedtem  arra,  hogy  a  korlátozó  dolgokat,  méltóságát  a  helynek  meg  kell  őrizni. 
Szombaton  délután  2  órától  vasárnap  reggel  10  óráig  jogosult  hasznosítani  az  aulát,  a 
galériarészt  az  egyesület,  egyesületi  rendezvényekre-  zártkörű rendezvényre,  dohányzási 
tilalommal,  kitakarított  állapotban,  és  ezért  esetenként  X  bérleti  díjat  fizet.  Ilyen 
feltételekkel  biztosítottam  az  egyesület  részére.  Ez  van  a  szerződésben,  ha  valakinek 
tudomása  van  másról,  mint  amit  a  szerződésben  rögzítettünk,  akkor  kérem  szóljon. 
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egyébként  arra  törekszem,  hogy  ingyenes  használatot  biztosítunk  az  intézményeink  és 
velük valamilyen szinten kapcsolatban lévő szervezetekkel, illetve olyan szervezeteknek, 
akik városi szintű tevékenységet folytatnak, tehát a tánc, a fúvósok az énekkar. Kifejezetten 
úgy, hogy ezt nem sajátíthatja ki egyetlen szervezet sem, kifejezetten városi szinten kell 
működtetni.  De azt  tisztáztuk az igazgató Úrral,  hogy alapvetően a ház igényeit  fogjuk 
ellátni, arra az időre, amikor a háznak igénye van rá, akkor nem fogjuk bérbe adni. 

Puskás László
A Magyar Nemzettel kapcsolatban azt jelezted, hogy egy cikk van kiállítva. Én ezt a cikket 
nem láttam, és azóta sem találkoztam vele, viszont egy fejléccel igen, de hogy miért van 
oda kirakva, fölé van írva,  hogy milyen folyóiratok olvashatók a művelődési  házban és 
azok vannak oda kitéve. Az intézményvezető a kérdésemre, - azt, hogy miért csak a Magyar 
Nemzet van kitéve, azt mondta, hogy három újságot rendelt meg. A Népszabadságot, és a 
Kelet-Magyarországot  és  a  Magyar  Nemzetet.  Ebből  az  intézménynek  csak  egy jár,  a 
Magyar Nemzet. Továbbdobta ezt a labdád, hogy valószínűleg a hivatalban maradt el ez a 
megrendelés.    

Tóth András
Az intézmény kap négy számot, és ezen belül az intézmény azt csinál amit akar. Én nem 
szeretnék beleszólni, egyetlen intézmény dolgába. A többi intézménynél aránylag sikerül 
ezt elérnem, - bár néha néznek rám kérdően, hogy most akkor mit csináljanak- itt még egy 
kicsit  előre  kell  haladni,  de  jó  úton  járunk.  Azt,  hogy miért  van  az,  hogy kérdezik  a 
véleményemet, nem tudom, valószínűleg a múltban gyökeredzik esetleg az volt a szokás, 
hogy mit tehetnek és mit nem. Kértem, hogy a finanszírozhatóságot azt őrizzük meg, de 
egyébként az intézményvezető kompetens az előirányzatok fölött dönteni. 

Ricska Zsolt
Úgy  érzem,  hogy  Puskás  alpolgármester  Úr  is  kellemetlenül  érzi  magát,  ez  a 
magyarázkodás, hogy miért van az kint. Ez méltatlan a testület részére. Nem kértük, hogy 
legyen kint a Népszabadság. Mi azt kértük, hogy egyik se legyen kint. A másik az, hogy 
amióta  megválasztottuk  az  intézmény vezetőjét  egyetlen-  egy ülésre  nem jött  el.  Azért 
tesszük  föl  alpolgármester  Úr  és  a  polgármester  Úr  részére  a  kérdéseket,  hiszen  az 
intézményvezető nem jár ülésre. 

Nagy József
A piac mellett van egy ház, az a városé vagy eladtuk, vagy úgy adtuk el, hogy a benne lakót 
elhelyezi? Akkor azért van az iskolában, mert ott viszont nem hallottuk, hogy a lakbért 
megállapítottuk volna. 

Tóth András
Igen. Úgy adtuk el, hogy elhelyezi az új tulajdonos, utána fogadóórán megkeresett az egyik 
illető, aki ki lett onnan helyezve és próbált orvoslást keresni a problémájára. Egy olyan 
probléma  volt,  hogy az  új  tulajdonos  aláíratott  velük  egy  olyan  szerződés  módosítást, 
ezáltal a korábbi feltételek, illetve ehhez kapcsolódó jogaik megszűntek, és jogilag kerültek 
- nem akkor jöttek mielőtt alá írták volna, de miután aláírta és gyakorlatilag kijelölte a saját 
pályáját, gyakorlatilag nem tudtunk mit csinálni,  krízis helyzetet kellett kezelni, jelenleg 
ott laknak bontásig, azt követően majd meglátjuk, hogy szociálisan hogyan tudjuk kezelni. 

Nagy Sándor
Nagy örömmel olvastuk az újságban, hogy ügyfél-barátabbá vált a hivatal és még házhoz is 
megy,  csak  egy  szépséghibája  van,  hogy  sok  ember  keserű  szájízzel  távozik  a 
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„főhadiszállásról”,  hiszen lassan – és  most  nem tudom, hogy hogyan kérdezzem, hogy 
munkásőrök  fegyverrel,  vagy  gárdisták  fegyverrel  fogják  őrizni  a  hivatalt.  Nem  a 
biztonsági  szolgálatot  kritizálom,  azt  az  eljárás  módot,  ahogyan  elhajtják  onnan  az 
embereket.  És  ezt  most  nem  én  mondom,  hanem  azok  mondják,  akik  nap-mint  nap 
megállítanak és a bejárattól tovább nem engedik Őket. Nem lehet a Hivatalt megközelíteni. 
Nem egyedi esetről van szó, nem hiszem, hogy védelemre szorul a vezetés. A másik, hogy 
gondolkodtunk rajta, hogy milyen álláspontunk legyen Puskás alpolgármester frakcióvezető 
Úr „ Az ingadozással kapcsolatos” cikkével kapcsolatban, mert van néhány olyan érdekes 
dolog  benne.  Furcsán  hangzik,  hogy  egyrészt  befejezik  az  előző  ciklusról  áthúzódó 
tanuszoda  építést,  hiszen  nem  indult  el  semmilyen  építkezés  az  előző  ciklusban.  Bár 
elindult volna!  A másik az, hogy kik a tagjai a FIDESZ Frakciónak? Hiszen független 
képviselő is tagja a frakciónak, a LAÉT tagja a frakciónak az újságcikk szerint.  

Tóth Andrá
A hivatallal  kapcsolatban  az  ügyfélkapcsolat  az  az  Ügyfélcentrumban  zajlik.  A házban 
háttérmunka folyik, azoknak van igazán panasza, akik addig keresték a „külön utakat” és 
most nem találják. Szeretnénk elérni, hogy mindenki sorban, ahogyan dukál tudja elintézni 
a dolgát. Igazán panaszt az Ő részükről érzékelünk, hozzám is jöttek ilyen megkeresések, 
de nem tapasztalom azt, hogy „ki vannak rúgva”. Az lehet, hogy olyan stílusban küldik át 
az Ügyfélcentrumba, ami neki nem tetszik, de az is lehet, hogy fel van háborodva, hogy 
nem tudja elintézni azt, amit korábban eltudott. 

Dr. Mátyás B. Szabolcs jegyző
A hivatalnak két arca lett. Az egyik arc az ügyfélbarát hivatal, ami az Ügyfélcentrumban 
van. Ez azt jelenti, hogy állandó nyitva tartással rendelkezésre állunk, kulturált  ügyfélteret 
biztosítunk. A másik arc az a hatósági  arc, az a hivatal épületében van. Oda ügyfelek csak 
úgy maguktól ne jöjjenek be, mert ott hatósági munka folyik. Oda akkor tudnak bejönni, ha 
mi hívjuk Őket. A másik az, hogy azért vált szükségessé a biztonsági szolgálat ilyen jellegű 
foglalkoztatása,  mert  olyan értéktárgyak tűntek el  az lemúlt  időszakban, amelyeket nem 
tudjuk beazonosítani, hogy kik és miért vittek el a kollegáimtól, munkatársaimtól. Oda a 
hivatalban ügyintézni nem tud jönni senki, mert közvetlenül segíteni nem tud neki senki, 
arra ott az Ügyfélcentrum. Az olyan esetekben, amikor be kell jönni, mert beidézzük, vagy 
olyan esetben, ha vele le kell ülni és megbeszélni, akkor arra az esetre kap egy időpontot a 
tárgyalóteremben,  és  az  ügyintézővel  megtárgyalhatja  a  gondját.  Most  már  csak  úgy 
bemenni nem lehet. 

Tóth András
Másrészt, ha elkezdel egy munkát, azt be is kell fejezni, úgy nem lehet, hogy állandóan 
zavarják.  Sokkal  hatékonyabb munkavégzésre próbál  törekedni a hivatal  ezáltal.  Biztos, 
hogy ezt meg kell szokni. 

Puskás László
Ha az alpolgármestereket valaki keresi, akkor még egy alkalommal sem volt elküldve. A 
napi munkában az a tapasztalat, hogy a város vezetést nem kell megvédeni. Amit jeleztél az 
újságcikkel  kapcsolatban  –  azt  gondolom,  hogy  csak  kedveskedni  akartam  azzal  a 
mondattal,  hogy befejezzük  az  uszodát,  és  arra  akartam utalni,  hogy ez  nem ennek  a 
testületnek a vívmánya, hogy az uszoda projektet ebben a konstrukcióban megnyerte az 
önkormányzat.  A képviselő-testületi  frakcióval  kapcsolatban  9 fős  FIDESZ csoport  van 
leadva a hivatalban, nem azt mondtam, hogy az említett két képviselő benne van ebbe a 
frakcióban, hanem hogy együttműködik, én ezt írtam le.  

27



Puhola Józsefné
Mikor fog beüzemelni a konyha? A másik az, hogy az ügyfélbarát hivatallal kapcsolatban, 
nekem is folyamatosan mondják, még cifrábban. Nem lehetett volna ezt emberbarátibban 
vagy olcsóbban megoldani? Mennyibe kerül ez az önkormányzatnak, hogy ott biztonsági 
őrök vannak. Valamikor, amikor ott működöt minden, mikor mindenki bejárt akkor soha 
nem  hallatszott,  hogy  lopott  valaki.  Nem  magamért  mondom,  de  az  ami  le  van  írva 
főszabályként az újságban, sokan felháborodtak ezen, ha az aki ezt megfogalmazta és , ha 
Ő egy ügyfél valahol, és vele is így bánnak, akkor hogyan fog erre reagálni. 

Tóth András
El kell menni a Bartók Béla utcára és ott nem fogják kidobni. A korábbi újságban emberibb 
módon meg volt fogalmazva, de úgy látszik, hogy azt nem sokan értették meg. Ezért kellett 
megfogalmazni így, hogy megértse mindenki hivatalos szövegben, mivel annak nem volt 
hatása. Lehet, hogy kicsit túlságosan hivatalosan fogalmazta meg jegyző Úr, de nem volt 
más  szándéka.  A konyhával  kapcsolatosan  egy szakhatósági  hozzájárulás  hiányzik,  egy 
sorompót kell  még fölállítani, hogy egy kerítésnek minősülő ”valami” legyen ott felállítva. 
Napokon belül, mihelyt megkapja a Kht az engedélyezését az üzemeltetésre vonatkozóan, 
kezd. 

Dr. Mátyás B. Szabolcs
Gondolkodtam azon, hogy mondjam – vagy ne a képviselő Asszony részére, hogy miért 
fogalmazza meg az ilyen álláspontjait, mert tudomásom van arról, hogy az egyik képviselő 
olyan  hangnemben  kérte  számon  a  biztonsági  őrt,  hogy  ki  Ő,  illetve  hová  megy,  - 
elcsodálkoztam azon, hogy talán valakinek fáj az, hogy nem ismerik fel a hivatalban? Azt 
gondolom, hogy ezt a rendet meg fogja szokni előbb utóbb mindenki. Az Ügyfélcentrum az 
egy  nyitott  dolog.  Oda  bárki-  bármikor  mehet.  A hivatalban  a  mai  napon  is  olyan 
szabálysértési  előállítókkal  volt  tele,  akikkel  nem  biztos,  hogy  minden  ügyfélnek  kell 
találkozni, illetve  érintkezni kell. .

Puhola Józsefné
Tudom, hogy rólam van szó, mert ott álltak négyen-öten, beszélgettek, én kikerültem Őket, 
és  az emeletről  visszaszólítottak,  hogy tessék visszajönni.  Azt  mondtam, hogy majd ha 
elvégzem  a  dolgomat.  Bementem  egy  kulcsért,  visszafelé  megkérdeztem,  hogy:  Maga 
kicsoda itt, hogy engem az emeletről vissza akart hívni. Azt mondta, hogy neki ez a dolga. 
Nekem sem tetszett, hogy visszahív, és azt sem tudtam, hogy kicsoda. Akkor miért kellett 
volna nekem engedélyt kérni? Nem bánt, hogy nem ismert meg, de én sem tudtam, hogy ki 
Ő. 

Tóth András
Tisztázni kell azt, hogy ha egy képviselő akar bemenni, akkor azt be kell engedni. Van akit 
nem ismerhetnek,  hogy képviselő.  Nem köteles  mindenkit  felismerni.  Teszt  alatt  van a 
rendszer. 

Dr. Mátyás B. Szabolcs 
Én  úgy  hallottam,  hogy  az  érintett  nem mutatkozott  be,  és  számon  kérte,  hogy miért 
kérdezte meg, hogy kicsoda és hová megy. Én nem személyeskedtem. Amit föl  tetszett 
olvasni az, egy belső szabályzatból való rész, valóban én általam megfogalmazott rész, ez a 
feltétel a biztonsági szolgálattal szemben. Ők korábban is ilyen feladatot láttak el,  tehát 
külön pénzünkbe nem került, csak most már nem az Ügyfélszolgálatnál vannak, hanem a 
Hivatal épületében.  
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Tóth János
A  hivatal  házhoz  megy,  -  hogy  ezt  a  fonalat  folytassam.  Az  intézményvezetőtől 
felhatalmazásom van, hogy kérjek biztonsági őrt.  Ugyanis idegen személyek mennek be 
iskola és óvodaidőben. A cipőszekrényeket, a szekrényeket zárni. Sajnos ilyen most is van 
az intézményben, hogy értéktárgyak tűnnek el, ez fokozottabb lesz. Ha ott van az előadó, 
akkor azt én garantálom, hogy nem tud az ügyfelekkel foglalkozni a szünetekben. Ott olyan 
hang van, hogy nem tud dolgozni. Ha lesz ott ügyintézés, akkor kérünk, biztonsági őrt. A 
WC használat hogyan lesz megoldva stb. Ez volt a gyakorlati rész. A másik a pedagógiai 
rész,  a  gyerek  látja  az  osztálytársa  szüleit,  és  a  gyerek  olyan,  hogy  képes  egymásba 
belekötni, hogy a te szülőd ide jön? Ne azt lássa, hogy „.. a te édesapád egy percet nem 
dolgozik, az én édesapám reggeltől dolgozik” és idejön segélyért és jobban megél Kérem, 
hogy ezt a mintát ne tanítsuk, ha egy olyan képviselő van, aki munkát ajánl, azt tudom 
üdvözölni, az iskolába ennek nincs helye. A szülő fáradjon fel a hivatalba.  Az ügyfél és az 
ügyintézésnek  meg  kell,  hogy legyen  az  intimitása.  Ha  házhoz  megy,  akkor  menjen  a 
házhoz. Soknak nem tetszik. 

Tóth András
Meg kell  nézni,  hogy van-e  rá  igény?  Mert,  ha  csak  a  probléma van vele,  akkor  nem 
érdemes. 

Dr. Mátyás B. Szabolcs 
Ebben félreértés van, nem egy komplex ügyintézés lesz ott. Arra készülünk fel, hogy akik a 
szociális  ügyfélszolgálathoz  szoktak  jönni  és  nem azért  keresnek  meg bennünket,  mert 
tanácsokat akarnak kérni, hanem azt kérdezik, hogy mikor van utalás, mikor van bizottsági 
ülés, egy-két mondatos kérdés miatt, busszal a Mályváskertből, a Kökény útról jönnek be. 
Ezek kis dolgok, de ha megkönnyítjük egy két idős ember gondját az jó, és nem kell, hogy 
az egész napját a buszozás betöltse. Kisebb kérdésekre adott gyors válasszal igyekezünk 
kiszolgálni a lakókat a saját körzetünkben, próbálunk segíteni. Ha nem fog működni, akkor 
én  leszek  az  első,  aki  le  fogja  állítani.  Azért  merészkedtem  fölvenni  az  iskolákkal  a 
kapcsolatot, mert abból indultam ki, mert ugyanban az iskolákba járnak azoknak a gyerekei 
is, akiknek ilyen dologgal szociális ellátásokban amúgy is a hivatalt keresik meg. Az, hogy 
itt valaki a hivatallal milyen kapcsolatba kerül és ezáltal diszkriminatívvá teszi akár az ő 
megítélését -  ez szerintem egy kicsit eltúlzott,  mert akkor akár a hivatali kézbesítőt is, 
mindennek elnézhetik, aki esetleg megkeresi és kézbesít neki valamilyen hivatalos iratot. 
Azt mondom, hogy nézzük meg, hogy egy-két hónapon keresztül, mivel jár ez, ha valóban 
olyan fenntartásokkal és gondokkal jelentkezik, akkor én azt vissza fogom állítani. 

Tóth János
Ha a munkáról lenne szó, de a gyerek ne ezt nézze. Azokkal a szülőkkel szemben, akik 
elmennek dolgozni az emberek tisztességesen eljárnak dolgozni, - etikátlan. Semmit nem 
akarok megakadályozni, de a jövő nemzedékét neveljük.  

Puskás László
Szeretnék  visszatérni  a  kiemelkedő  jelentőségű  civilszervezetek  támogatásáról  szóló 
döntésünkre.  Egy  kicsit  aggályosnak  tartom  azt  a  döntésünket,  ami  a  Városszépítő 
Egyesület működésével kapcsolatos döntés. Évek óta rendszeresen a testület támogatta az 
egyesület  olyan  jellegű  munkáit,  amit  a  Kisrét  és  Szabadidő  Központtal  kapcsolatosan 
végzett.  Tavalyi  évben pedig a kiemelkedő jelentőségű civilszervezetek közé vette és 2 
millió forint támogatást adott. A mai döntés, hogy 500 ezer forintból kell megoldatni ennek 
a parknak a fenntartását, azt gondolom, hogy az önkormányzat és a város érdekét sérti, én a 
következő testületi ülésre biztos vagyok benne, hogy ebben külön javaslattal fogok élni. 
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Gyermánné Szabó Katalin
Az előző hozzászólásokhoz kapcsolódóan, ha egy ügyfél belép a hivatalba felfokozottabb 
idegállapotban lép be. Ha méltatlankodnak az ügyfelek, akkor a portás, vagy biztonsági őr 
legyen türelmesebb. Meg kell érteni, hogy az embereknek nem mindennap az a dolguk, 
hogy ügyet  intézzenek.  Kérem,  hogy aki  ezzel  foglalkozik  legyen  türelmesebb.  Az  új 
dolgokat meg kell szokni mindenkinek. A türelmet és a megértést kérem. 

Nagy Sándor
Az  Új  Magyarország  Vidékfejlesztési  Program  III.  tengely  4  intézkedésének  beadási 
határideje  meghosszabbodott,  2009.  január  10-ig.  Én  abban  kérem  a  segítséget,  hogy 
Újfehértón a mikro-vállalkozás esetében nagyon kevesen élnek ezzel a lehetőséggel. 3000 
meghívót kiküldtük, és olyan feltételekkel, ami nem lesz mégegyszer, 60 % vissza nem 
térítendő támogatással. Ha valakit érdekel, kérem, hogy a telefonszámomat adjátok meg, és 
nagyon szívesen segítünk benne. 

Gyermánné Szabó Katalin elhagyta az üléstermet, így a képviselő-testület létszáma 15 főre 
változott. 

Tóth András
Szerintem ez  nem lesz  kihasználva.  Általában a  mikro-  vállalkozásoknak a  hozzáállása 
ebben visszahúzódó. Nem indítja meg a fantáziájukat.   Nem tudja  beleilleszteni  a saját 
dolgát. Vélhetően ezért van ez az érdektelenség. 

Kovács Sándor
Az  érintett  civilegyesület  elnökeként  szeretnék  szólni.  Tavaly,  amikor  beemeltek  a 
kiemelkedő jelentőségű civilszervezetek közé azt  gondoltam, hogy akkor nem lesz az a 
fajta  iszapbirkózás,  mint  a  korábbi  években,  hogy  ki  kellett  harcolni  a  fenntartáshoz 
szükséges  támogatást.  Feltettem a  kérdést  polgármester  úrnak,  de  nem kaptam választ, 
miközben  minden  ebbe  a  kategóriába  eső  társadalmi  szervezet  részére  az  előző  évi 
támogatás  összege  van  előirányozva,  addig  a  Városszépítő  Egyesület  támogatását 
negyedére  javasolja  megállapítani,  méltatlanul  alacsony  összegben.  Arra  kérem 
polgármester  Urat,  hogy  gondolja  át  az  előterjesztését  és  az  ilyen  diszkriminatív 
megkülönböztetést az egyesülettel szemben. Remélem, hogy a Puskás alpolgármester által 
benyújtott előterjesztést egy kicsit átgondolja és támogatja a testület. Azt nem értem, hogy 
mivel szerezett ekkora negatív megkülönböztetést maga az egyesület, ez a kérdés azoknak 
is szól, akik igennel szavazták meg a polgármester Úr előterjesztéstét. Vajon miért?  

Tóth András
Értelmezzétek úgy az előterjesztésemet, hogy akkor felajánlok 1,5 millió forint áru munkát 
a hivatal részéről a Kisrét karbantartására, erről szólt az előterjesztést.  Ha közterületnek 
értelmezzük. Ha bérleménynek értelmezzük, akkor van egy bérleti szerződés, abban pedig 
az van, hogy akkor 0 Ft támogatással fogja karbantartani az egyesület, ha közterületként 
értelmezzük, akkor azt mondom, hogy felajánlok 1,5 millió forint összeget, amennyiben 
lesz ilyen előterjesztés és maradunk a szokásosnál, akkor emlékeztetlek rá, hogy az általam 
vezetett  sportegyesületnél  szintén  tettem  2  millió  forintos  csökkentést,  amit  szintén 
elfogadott  a  képviselő-testület.  Ha  ez  meg  fog  születni  az  előterjesztésben,  akkor 
csatlakozni  fogok  hozzá,  legfeljebb  veszünk  egy  buszt  a  sportegyesületnek  és  akkor 
kedvezményesen fogjuk a városban teljesíteni a szolgáltatást. Ha a szokásokon fog alakulni 
a dolog, nem az igény, meg a szükségesség alapján akkor lesz, ha ez lesz az irány, és akkor 
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csatlakozni fogok egy ilyen kiegészítő javaslattal. 

Kovács Sándor
Nem ennyire egyszerű ez, a Városszépítő Egyesület berendezkedett rövid és hosszútávra 
arra, ami milliós nagyságrendű tétel, ami alapján akkor- és úgy tudja rendben tartani azt a 
területet,  azt ahogyan az egyesület tagsága megkívánja. Ha a Kht. fogja ezt megtenni, ki 
leszünk téve annak, hogy mikor ütemezi. Úgy látom, hogy azokkal a zöldfelületekkel sem 
birkózik meg időre. Akkor innentől kezdve állandóan kunyeráljuk, hogy jöjjenek és tegyék 
rendbe. Ha dönt a testület, akkor ezt is mérlegelje. 

Tóth András
Kiegészítem az ajánlatomat, a szabadkapacitást piaci áron hajlandó vagyok megvásárolni- 
az egyébként elhanyagolt zöldterületek karbantartására. 

Ricska Zsolt
Ha a következő ülésre visszahozzák ezt, akkor kérjük, hogy osszák ki azt a  szerződést, ami 
az önkormányzat és az egyesület között köttetett és akkor meg tudjuk nézni, és tudunk erről 
bármit is mondani. 

Tóth András
Van-e még egyéb? Ha nincs az ülést bezárom. 

Mivel egyéb kérdés, észrevétel,  vélemény nem hangzott el,  Tóth András polgármester a 
nyilvános ülést 18 óra 40 perckor bezárta.

K. m. f. 

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