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Száma:13-......../2009. 
 

J E G Y Z Õ K Ö N Y V 
 
Készült: Újfehértó Város Képviselő-testületének 2008. december 11-én (csütörtök) 16 órai 
kezdettel, az önkormányzat tanácskozótermében megtartott 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: 
                 
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 előterjesztéseket javasolom a mai ülés napirendjére. Van-e 
eltérő javaslat?  
 
Puskás László 
Két módosító indítványom lenne, az egyik hogy a 10. napirendi pontot ne tárgyalja a 
képviselő-testület, viszont helyette írásban kaptunk egy előterjesztést Kovács Sándor 
alpolgármester Úr részéről, ezt 21. napirendi pontként vegye fel a testület. Ezen kívül 2. 
napirendi pontként megfogalmaznám, hogy a kiemelkedő társadalmi jelentőséggel bíró 
civilszervezetek támogatásáról szóló határozatról lenne egy módosító javaslatom előterjesztés 
formájában. Ezt kérem, hogy 22. napirendi pontnak vegye fel a testület a közérdekű 
bejelentések és javaslatok előtt legyen ez a két előterjesztés.  Valamint szeretném javasolni a 
17. napirendi pontot javasolom az 1. napirendi pont után.  
 
Tóth András 
Akkor a módosításokról szavazunk először. Ki az, aki Puskás alpolgármester úr javaslatára 
elfogadja, hogy az írásos 10. napirendi pontot ne tárgyaljukt?   
 
A képviselő-testület a javaslatot 16 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, 1 
nem szavazóval elfogadta.  
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Tóth András 
Ki az, aki Puskás alpolgármester indítványát elfogadja, hogy a 20. napirendi ponttal jelzett 
előterjesztés után a kiosztással megkapott 8/2005.–ös rendeletmódosításra vonatkozó 
előterjesztést tárgyaljuk?  
 
A képviselő-testület 10 igen szavazattal, 7 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül elfogadta.  
 
Tóth András 
Ki az, aki Puskás alpolgármester indítványát elfogadja, hogy ezt követően a kiemelkedő 
társadalmi jelentőséggel bíró civilszervezetek támogatásáról szóló előterjesztést tárgyaljuk?  
 
A képviselő-testület 17 igen szavazattal,  ellenszavazat,  és tartózkodás nélkül elfogadta.  
 
Tóth András 
Ki az, aki azt a napirendi pont módosítást mely szerint az 1. napirendi pont után az írásos 
meghívóban szereplő 17. pont alatt jelzett előterjesztést tárgyaljuk? 
 
A képviselő-testület 17 igen szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül elfogadta.  
 
Tóth András 
Ki az, aki az elhangzott módosításokat figyelembe véve elfogadja a napirendet?  
 
A képviselő-testület a napirendi javaslatot 12 igen szavazattal, 5 ellenszavazattal, tartózkodás 
nélkül az alábbi napirendet állapított meg: 
 

Napirendi javaslat 
 
 

1./ a) Tájékoztató a legutóbbi testületi ülés óta történt eseményekről, tárgyalásokról 
          Száma: 3-317/2008.   
          (Írásbeli előterjesztés alapján, kiosztással) 
           Előadó: Tóth András polgármester 
                          Puskás László alpolgármester 
     Kovács Sándor alpolgármester  
    
     b) Előterjesztés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
         Száma: 3-316/2008. 
         (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./ Beszámoló Újfehértó Város egészségügyi alapellátásának tapasztalatairól  
      (Írásbeli előterjesztés alapján, kiosztással) 

            Száma:3-318/2008.  
            Előadó: Puskás László alpolgármester 
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3./ Előterjesztés az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal kapcsolatos tulajdonosi 
      jogok gyakorlásáról  
     (Írásbeli előterjesztés alapján) 

           Száma:3-310/2008.  
           Előadó: Dr. Mátyás B. Szabolcs jegyző 

 
4./ Előterjesztés  az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló  

      8/2008. (II.  29.) rendelet módosítására  
      (Írásbeli előterjesztés alapján) 

            Száma: 3-314/2008.  
            Előadó: Tóth András polgármester 
 
 

5./ Előterjesztés a köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló többször módosított 30/2004. 
(XII. 10.) VKT rendelet módosítására 

      (Írásbeli előterjesztés alapján) 
            Száma:3-308/2008.  
            Előadó: Tóth András polgármester 

 
6./ Előterjesztés a köztisztviselők teljesítményértékelésének alapját képező kiemelt célokról  
      (Írásbeli előterjesztés alapján) 

            Száma:3-303/2008.  
            Előadó: Dr. Mátyás B. Szabolcs jegyző 
 

7./ Előterjesztés „Ifjúsági szálláshely létesítése Újfehértón” című támogatási kérelem 
benyújtására  

      (Írásbeli előterjesztés alapján) 
            Száma:3-311/2008.  
            Előadó: Tóth András polgármester 

 
8./ Előterjesztés az Újfehértó Városfejlesztési és Városüzemeltetési KHT átalakulásáról 
     Nonprofit Gazdasági Társasággá  
      (Írásbeli előterjesztés alapján) 

            Száma:3-319/2008.  
            Előadó: Tóth András polgármester 

 
9. Előterjesztés Újfehértó Város Képviselő-testületének 2009. évi Munkatervének 

jóváhagyásáról 
      (Írásbeli előterjesztés alapján) 

            Száma:3-320/2008.  
            Előadó: Tóth András polgármester 
 

10. Előterjesztés a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatására benyújtott önerős  
      pályázat elbírálására   
      (Írásbeli előterjesztés alapján) 

            Száma:3-321/2008.  
            Előadó: Tóth András polgármester 
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11./ Beszámoló az önkormányzati havi újság megjelentetéséről, szerkesztéséről  
       (Írásbeli előterjesztés alapján) 

             Száma:3-301/2008.  
             Előadó: Tóth András polgármester 
 

12./ Beszámoló a Zajti Ferenc Kulturális Központ 2008. évi tevékenységéről  
       (Írásbeli előterjesztés alapján) 

             Száma:3-307/2008.  
              Előadó: Juhász Istvánné alpolgármester 

 
13./ Beszámoló a személyes gondoskodást nyújtó szociális feladatok 2008. évi ellátásáról  
       (Írásbeli előterjesztés alapján) 

             Száma:3-304/2008.  
             Előadó: Puskás László alpolgármester 

 
14./ Beszámoló az Újfehértó Önkéntes Tűzoltóság 2008. évi munkájáról  
      (Írásbeli előterjesztés alapján) 

            Száma:3-302/2008.  
            Előadó: Puskás László alpolgármester 
 

15./ Beszámoló a bizottságok 2008. évben végzett munkájáról  
       (Írásbeli előterjesztés alapján, kiosztással) 

             Száma:3-309/2008.  
             Előadó: Bizottságok Elnökei  
 

16./ Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2008. évi munkájáról  
       (Írásbeli előterjesztés alapján) 

             Száma:3-312./2008.  
             Előadó: Dr. Mátyás B. Szabolcs jegyző 

 
17./ Beszámoló Újfehértó Város verseny- és tömegsportjának helyzetéről  
       (Írásbeli előterjesztés alapján) 

             Száma:3-315/2008.  
             Előadó: Juhász Istvánné alpolgármester 
 

18/ Beszámoló az alpolgármesterek 2008. évben végzett munkájáról   
       (Írásbeli előterjesztés alapján, kiosztással) 

             Előadó: alpolgármesterek 
 

19./ Tájékoztató a 2008. évben biztosított pénzbeni szociális ellátásokról 
       (Írásbeli előterjesztés alapján) 

             Száma:3-312/2008.  
             Előadó: Dr. Mátyás B. Szabolcs jegyző 
 

20./ Előterjesztés Újfehértó Város Helyi Építési Szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 
többször módosított 8/2005. (IV. 13.) VKT rendelet módosításáról  

      (Írásbeli előterjesztés alapján) 
             Száma:3-326/2008.  
             Előadó: Kovács Sándor alpolgármester 
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21./ Előterjesztés a kiemelkedő társadalmi jelentőséggel bíró civil szervezetek és egyházak  
       2009. évi támogatásáról szóló határozat módosítására  
       (Írásbeli előterjesztés alapján) 

             Száma:3-327/2008.  
             Előadó: Puskás László alpolgármester 
 

22./ Közérdekű bejelentések, kérdések és interpellációk 
 
1. napirendi pont megtárgyalása 
1./ a) Tájékoztató a legutóbbi testületi ülés óta történt eseményekről, tárgyalásokról 
          Száma: 3-317/2008.   
          (Írásbeli előterjesztés alapján, kiosztással) 
           Előadó: Tóth András polgármester 
                          Puskás László alpolgármester 
     Kovács Sándor alpolgármester  
 
Tóth András 
Az előterjesztőknek szóbeli kiegészítése nincs. Van-e kérdés? Ha nincs, a napirendi pontot 
lezárom. Ki az, aki tudomásul veszi a tájékoztatót? 
 
A képviselő-testület a tájékoztatót 16 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, 1 
nem szavazóval tudomásul vette. 
   
     b) Előterjesztés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
         Száma: 3-316/2008. 
         (Írásbeli előterjesztés alapján) 
         Előadó: Tóth András polgármester 
 
Tóth András 
Szóbeli kiegészítés nincs. Van-e kérdés? Ha nincs, a napirendi pontot lezárom. Ki az, aki 
tudomásul veszi a tájékoztatót? 
 
A képviselő-testület a tájékoztatót 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, 3 
nem szavazóval tudomásul vette. 
 
     c) Ismertetés az átruházott hatáskörben hozott döntésekről 
         (Szóbeli előterjesztés alapján) 
          Előadó: Tóth András polgármester és az átruházott hatáskört  
                         gyakorló bizottságok elnökei 
 
Gyermánné Szabó Katalin elhagyta az üléstermet, így a képviselő-testület létszáma 16 főre 
változott.  
 
Tóth András 
November 26. és december 4.-e között az alábbi döntések születtek. Polgármesteri hatáskörben 
átmeneti segély 21 esetben megállapító 3 elutasító, temetési segély 2 megállapító. 
Lakásfenntartási támogatás 19 megállapító, elutasító 5, támogatás megszüntető 2, visszafizetést 
előíró 2, részletfizetést engedélyező 1, és korábbi határozat felülvizsgálata 5 esetben. A 
Társadalmi Kapcsolatok Bizottságának nem volt ebben az időszakban döntése. Van-e kérdés? 
Ki az, aki tudomásul veszi a tájékoztatást? 
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A képviselő-testület a tájékoztatót 16 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
egyhangúlag tudomásul vette.  
 
2. napirendi pont megtárgyalása 
2./ Beszámoló Újfehértó Város egészségügyi alapellátásának tapasztalatairól  
      (Írásbeli előterjesztés alapján, kiosztással) 

            Száma:3-318/2008.  
            Előadó: Puskás László alpolgármester 

 
Tóth András 
Az előterjesztő jelezte, hogy szóbeli kiegészítése nincs. Van-e kérdés, észrevétel, vélemény?  
 
Molnárné Mészáros Ágnes 
A fogszabályzás csak szerdai napokon van jelen. Egyébként meg vagyunk elégedve 
maximálisan velük.  
 
Gyermánné Szabó Katalin visszajött az ülésterembe, így a képviselő-testület létszáma 17 főre 
változott.  
 
Larachiné Dr. Fekete Borbála 
Ezt a fogorvosak tudják megmondani.  
 
Tóth András 
Ha nincs egyéb kérdés a napirendi pont vitáját lezárom. Ki az, aki Újfehértó Város 
egészségügyi alapellátásának tapasztalatairól szóló beszámolót elfogadja? 
 
A képviselő-testület 17 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

268/2008. (XII. 11.) számú 

h a t á r o z a t a 
 

Újfehértó Város egészségügyi alapellátásának tapasztalatairól szóló beszámoló 
elfogadásáról  

 
A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 
 
Újfehértó Város egészségügyi alapellátásának tapasztalatairól szóló beszámolót elfogadja  
                                                                                                                
      Felelős: Puskás László alpolgármester 
                Határidő: azonnal 
 
3. napirendi pont megtárgyalása 
3./ Előterjesztés az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal kapcsolatos tulajdonosi 
      jogok gyakorlásáról  
     (Írásbeli előterjesztés alapján) 

           Száma:3-310/2008.  
           Előadó: Dr. Mátyás B. Szabolcs jegyző 
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Tóth András 
Szóbeli kiegészítése nincs az előterjesztőnek. Az Ügyrendi Bizottság módosító indítványt 
fogalmazott meg. Kérem, ismertesse.  
 
Szabóné Belme Ildikó 
A bizottság javaslata az volt, hogy a 8. §-ban a 100 E Ft-ot 500 e Ft-ra emeljük, illetve a záró 
rendelkezésnél a hatályba léptetés 2009. január 1-je.  
 
Dr. Mátyás B. Szabolcs 
Ezt előterjesztőként befogadom.  
 
Tóth András 
Van-e kérdés, észrevétel, vélemény?  
 
Nagy Sándor 
Az a javaslatom, hogy miután jelen pillanatban az önkormányzat által ellátandó feladatokhoz 
kapcsolódó korlátozottan forgalomképes vagyontárgyak üzemeltetésével kapcsolatos jogok és 
kötelezettségek a Polgármesteri Hivatalt illeti meg, ki kellene egészíteni azzal, hogy a 
bérbeadás esetén az éven túli bérbeadás maradjon képviselő-testületi hatáskör. A 3. §. (3) 
bekezdésében van.  
 
Dr, Mátyás B. Szabolcs 
Amennyiben nincs vita, a javaslatokat elfogadom előterjesztőként.  
 
Tóth András 
Ha nincs egyéb, a napirendi pontot lezárom. Ki az, aki elfogadja a rendelet-tervezetet?  
 
A képviselő-testület a rendelet-tervezetet?  
 
A képviselő-testület 17 egyhangú igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta meg: 
 

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
 

32/2008. (XII. 15.) 
 

r e n d e l e t e 
 

az önkormányzati vagyonáról és a vagyonnal kapcsolatos tulajdonosi jogok gyakorlásáról 
 
Újfehértó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat vagyona és a vagyonnal 
kapcsolatos tulajdonosi jogok gyakorlásának meghatározása céljából a helyi önkormányzatokról szóló 
módosított 1990. évi LXV. tv. 16. §., a 80. §. (1) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló 
1992. évi XXXVIII. Tv. 108. §-ában foglaltak végrehajtására az alábbi rendeletet alkotja 

 
I. fejezet 

Általános rendelkezések 
A rendelet hatálya 

1. § 
 

E rendelet hatálya Újfehértó Város Önkormányzata tulajdonában álló ingatlanokra – lakások és nem 
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lakás célú helyiségek bérbeadásának kivételével – és ingó vagyontárgyakra, valamint vagyoni értékű 
jogokra (a továbbiakban: önkormányzati vagyon), értékpapírokra és követelésekre terjed ki. 

 
Az önkormányzati vagyon  

2. § 
 

(1) Az önkormányzat vagyona a tulajdonából, valamint az önkormányzatot megillető, illetve terhelő 
vagyoni értékű jogokból áll. 
(2) Az önkormányzat vagyona a kötelező és önként vállalt közfeladatok ellátására és közszolgáltatások 
biztosítására szolgáló forgalomképtelen és korlátozottan forgalomképes törzsvagyonból, valamint 
forgalomképes vagyonból áll. 

a./ az önkormányzat forgalomképtelen ingatlan törzsvagyonát e rendelet 1. sz. függeléke  
tartalmazza. 
b./ az önkormányzat korlátozottan forgalomképes ingatlan törzsvagyonát e rendelet 2. sz. 
függeléke tartalmazza. 
c./ az önkormányzat forgalomképes vállalkozói ingatlan vagyonát e rendelet 3. sz. függeléke 
tartalmazza.       
d./ az önkormányzat forgalomképes vagyonának részét képezi továbbá valamennyi ingó 
vagyontárgya, a vagyoni értékű jogok, értékpapírok és követelések.   

(3) Az önkormányzat tulajdonába került vagyont – amennyiben jogszabály másként nem rendelkezik – 
a képviselő-testület minősítése alapján kell vagyonnyilvántartásba venni. A különböző 
vagyoncsoportba tartozó vagyontárgyak minősítése, átminősítése a testület hatáskörébe tartozik azzal, 
hogy csak olyan önálló helyrajzi számmal rendelkező ingatlanra vonatkozhat, mely a földhivatal 
nyilvántartásával és az önkormányzati vagyonkataszterrel megegyezik.  

 
II. fejezet 

Rendelkezés az önkormányzati vagyonnal 
3. § 

 
(1) A képviselő-testület hatáskörébe tartoznak az alábbi döntések értékhatártól függetlenül. 

a.) ingatlan vagyon tulajdonjogának vagy egyéb hasznosítási jogának megszerzése, 
b.) az önkormányzat tulajdonát képező vagyontárgyaknak az önkormányzati vagyon 

részeibe való besorolása, 
c.) gazdasági társaságokban fennálló részesedéseinek értékesítésre történő kijelölése, 

valamint pénzbeli és apport befektetése társaságokba, 
d.) hitel felvétele, illetve annak felvételéhez vagyoni fedezet biztosítékul nyújtása, 
e.) kezesség vállalása, 
f.) gazdasági társaság alapítása, 
g.) társadalmi szervezethez, alapítványhoz-,  
h.) önkormányzati társulásokhoz való csatlakozás, hozzájárulás, azok támogatása. 

(2) A korlátozottan forgalomképes valamint forgalomképes vagyontárgyak elidegenítéséről, 
megterheléséről és gazdasági társaságba viteléről a képviselő-testület – minősített többségű 
határozattal - dönt, jognyilatkozatait a polgármester írja alá. 
(3) Az Önkormányzat által ellátandó feladatokhoz biztosított korlátozottan forgalomképes és 
forgalomképes vagyontárgyak üzemeltetésével, fenntartásával, hasznosításával kapcsolatos jogok és 
kötelezettségek a (4) bekezdésben foglaltak kivételével a Polgármesteri Hivatalt illetik meg.  
(4) Az Önkormányzat által ellátandó feladatokhoz biztosított korlátozottan forgalomképes és 
forgalomképes vagyontárgyak egy éven túli üzemeltetésével, fenntartásával, hasznosításával 
kapcsolatos jogok és kötelezettségek a Képviselő-testületet illetik meg.  
(5) A Képviselő-testület önkormányzati érdekekre való tekintettel a korlátozottan forgalomképes, 
valamint forgalomképes vagyontárgyairól e rendelet szabályaitól eltérően – minősített többségével 
hozott határozatával – rendelkezhet. Ezen egyedi döntések ellen külön rendelkezni kell a határozat 
végrehajtásának rendjéről. 
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Az önkormányzati követelés elengedése 
4. § 

 
(1) Az önkormányzat és szerve csak az alábbi esetekben mondhat le részben vagy egészben 
követeléséről: 

a) csődegyezségi megállapodásban,  
b) bírói egyezség keretében, 
c) felszámolási eljárás során, ha a felszámoló által írásban adott nyilatkozat alapján az várhatóan 

nem térül meg, 
d) a végrehajtás során nem, vagy ha csak részben térül meg, 
e) ha a követelés igazoltan csak veszteséggel (aránytalan költségráfordítással) érvényesíthető, 

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott döntéseket csak a képviselő-testület minősített többségével 
hozott határozatával lehet meghozni.  

 
A felajánlott vagyon elfogadása 

5. § 
 

(1) Ha a vagyonról az önkormányzat javára lemondtak, ezt a lemondásban megnevezett intézmény 
elfogadhatja, feltéve, hogy képes az azzal járó kötelezettségek teljesítésére. 
(2) Az önkormányzat részére egymillió forint értékhatár felett ellenérték nélkül felajánlott vagyon 
elfogadásához szükség van a képviselő-testület jóváhagyására.     

 
Elővásárlási jog alapján szerzett vagyon 

6. § 
 
(1) E rendelet rendelkezései szerint kell eljárni azoknál ingatlanok megszerzésénél, ide értve a bírósági 
végrehajtáshoz kapcsolódó ingatlan-végrehajtás alá vont ingatlanokat is, amelyek esetében 
elővásárlási jog alapján kerülnének önkormányzati tulajdonba.  
(2) A Képviselő-testület minősített többségű határozatával rendelkezik arról, hogy kíván-e élni azon 
ingatlan elővásárlási jogával, amely külön hrsz-on szereplő, 1/1 tulajdoni arányban lévő, azonnal 
beköltözhető és birtokba vehető. 
(3) Az önkormányzat részére egymillió forint értékhatár feletti elővásárlási jog alapján felajánlott 
vagyon, ellenérték alapján történő elfogadásához szükséges a képviselő-testület jóváhagyása. 
(4) A (3) bekezdésben meghatározott értékhatár alatt, az önkormányzat nevében a polgármester 
jogosult a nyilatkozat megtételére az elővásárlási jog gyakorlása tárgyában.  
  
 
 
 7. §. 

Az önkormányzati vagyon értékének meghatározása 
 
 (1) Az önkormányzati vagyon körébe tartozó vagyontárgy értékesítésére, megszerzésére, illetve egyéb 
módon történő hasznosítására (kivéve a bérbe vagy használatba adást) és megterhelésére irányuló 
döntést megelőzően az adott vagyontárgy forgalmi (piaci) értékét 
 a) ingatlanvagyon esetén 3 hónapnál nem régebbi ingatlanforgalmi értékbecslés alapján, 
 b) tagsági jogokat megtestesítő értékpapír esetén, ha az a Budapesti Értéktőzsdén jegyzett 

vagy forgalmazott kategóriában szerepel, úgy a tőzsdén kialakult tőzsdei árfolyamon, 
 c)egyéb társasági részesedés esetén 6 hónapnál nem régebbi üzleti értékbecslés alapján kell 

meghatározni. 
 
(2) Amennyiben az adott vagyontárgy vonatkozásában rendelkezésre áll - az (1) bekezdésben 
foglaltaknál - régebben készült forgalmi értékbecslés, a döntést megelőzően ennek aktualizált 
változata is elfogadható. 
(3) A vagyontárgy feletti tulajdonosi jog gyakorlóját az adott vagyontárgy értékétől függően, illetve - 
ha a hasznosítás csak a vagyontárgy egy részére vonatkozik - a vagyonrész éréke alapján kell 
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megállapítani. A vagyontárgy részletekben történő elidegenítési szándéka esetén - ha a szerződés erről 
nem rendelkezik - az értékesítést végző szerv köteles a tulajdonosi jogok gyakorlójának hozzájáruló 
nyilatkozatát külön megkérni. 
(4) Ha a szerződés tárgya több vagyontárgy, a rendelet értékhatárra- és ez alapján a tulajdonosi jog 
gyakorlójának meghatározására - vonatkozó rendelkezéseinek alkalmazásakor a vagyontárgyak 
együttes értéke az irányadó. 
(5) Egyedi értékesítésnek kell tekinteni egy adott gazdasági társaságban meglévő önkormányzati 
részesedések értékesítését. Együttes értékesítésnek kell tekinteni a több gazdasági társaságban 
meglévő önkormányzati részesedések egy szerződés keretében történő értékesítését, vagy egy pályázat 
keretén belüli értékesítésre történő felajánlását. 

 
8. § 

 
A 500.000 forint feletti ingók és - értékhatár nélkül – az ingatlanok értékesítése előzetes képviselő-testületi 
hozzájárulással, valamint a bevétel felhasználásának egyidejű meghatározásával lehetséges.  

 
Az önkormányzati vagyon hasznosításának nyilvánossága 

9. §. 
 
(1) Az önkormányzati vagyont 1 000 000 Ft értékhatár felett értékesíteni, a vagyon használatát, illetve 
a hasznosítás jogát átengedni csak nyilvános (indokolt esetben zártkörű) versenytárgyalás útján a 
legjobb ajánlatot tevő részére lehet. 
(2) A vagyon nyilvános értékesítésére, hasznosítására irányuló döntés alapján a polgármesteri hivatal 
előkészítésében, a polgármester feladata a versenytárgyalás lebonyolítása. 
(3) A szerződés megkötésére a polgármester jogosult. 
(4) Az önkormányzat pénzügyi bizottsága ellenőrzi a nyilvános értékesítést, hasznosítást. 
(5) A nettó 5 000 000 Ft értékhatár feletti vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra vonatkozó 
szerződéseket az Áht. 15/B. § (1) szerinti tartalommal kötelező közzétenni a szerződés létrejöttét 
követő 60 napon belül. A közzétételről a polgármester gondoskodik. 

 
A versenytárgyalás egyes módjai és szabályai 

10. §. 
 

(1) A versenytárgyalás egyik módja az árverés, amely fő szabályként nyilvános. Az elidegenítés 
hozzájárulásakor, a képviselő-testület dönt a vagyontárgy legkisebb értékesítési (minimális) áráról. 
(2) Az árverésen való részvétel csak a minimális ár 10 %-ának megfelelő, legfeljebb azonban 200.000 Ft 
összegű bánatpénz előzetes megfizetése esetén lehetséges. 
(3) Licitnél az összeg az alábbiak szerint emelkedik: 

a. -   2 millió forint minimális érték esetén                         50.000 forintonként 
b. 2.000.001 - 10 millió forint minimális érték esetén       100.000 forintonként 
c. 10 millió -                          minimális érték esetén          500.000 forintonként   

mindaddig, amíg egy ajánlattevő marad.  
(4) Abban az esetben, ha a magasabb ajánlatot egyik ajánlattevő sem tatja, az eggyel korábbi léptékre kell 
visszatérni, megállapítani, hogy azt mely ajánlattevők tartják, közöttük az eredeti lépték 20%-ával 
megegyező (10.000 Ft, 20.000 Ft ill. 100.000 Ft) mértékű léptetéssel folyik a licit ameddig egy ajánlattevő 
marad. 
(4) Amennyiben valamelyik összeget már egyetlen ajánlattevő sem tartja, az azt megelőző ajánlatot tartók 
között sorsolás dönt.  
(5) Az árverés napját követő 15 napon belül szerződést kell kötni az adásvételről, a szerződés megkötését 
követő 15 napon belül – figyelemmel az esetleges elővásárlási határidőkre – a vevőnek a vételárat 
készpénzzel vagy átutalással teljesítenie kell. 

 
III. fejezet 

Vagyonkezelői jog megszerzése, gyakorlása, ellenőrzése, megszűnése 
11. §  
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(1) Az önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adása: 
 

a) az egészséges ivóvízellátással és a csatornaszolgáltatással kapcsolatos önkormányzati 
közfeladatok ellátásával 

b) köztemető fenntartásával 
c) a helyi közutak, és közterületek fenntartásával 
d) az óvodai neveléssel, az általános és középfokú iskolai oktatásról és neveléssel 
e) az egészségügyi a szociális ellátással 
f) közművelődési, tudományos, művészeti tevékenységgel és a sport támogatásával 
g) egészséges életmód közösségi feltételeinek megteremtésével 
 

     kapcsolatos  vagyonelemek esetén lehetséges.  
 
(2) A tulajdonosi jogok gyakorlója az Önkormányzat vagyontárgyait, azok hasznosítását – 
vagyonkezelési szerződéssel – e rendelet keretei között másra bízhatja. A vagyonkezelő a tulajdonos 
nevében, a szerződés szerint gyakorolja a tulajdonosi jogokat és teljesíti a tulajdonos kötelezettségeit. 
(3) Közfeladat átadásához kapcsolódóan vagyonkezelői jog nem létesíthető önkormányzati 
lakóépületre és vegyes rendeltetésű épületre, illetve társasházban lévő önkormányzati lakásra és nem 
lakás célú helyiségre. 
(4) Közfeladat átadásához kapcsolódó vagyonkezelői jog létesítéséről, a vagyonkezelési szerződés 
megkötéséről való döntés a Képviselő-testület át nem ruházható hatáskörébe tartozik. 
 

12. §  
 

(1) Közfeladat átadásához kapcsolódva a korlátozottan forgalomképes és forgalomképes 
önkormányzati vagyon vagyonkezelői joga nyilvános pályázat útján vagy kijelöléssel szerezhető meg. 
(2) Az Ötv. 80/A. § (5) bekezdésében felsorolt személyek közfeladat ellátásához kapcsolódóan 
vagyonkezelői jogot kijelölés útján kizárólag ingyen szerezhetik meg. 
(3) A Képviselő-testület pályázat útján, ellenérték fejében – valós értéken - közfeladat ellátásához 
kapcsolódóan a vagyonkezelői jogot jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező 
szervezetre vagyonkezelési szerződéssel ruházhatja át.  
(4) A pályázati eljárást az Áht 105/A. §-ban foglalt eltérésekkel e rendelete alapján kell 
lebonyolítani. 
(5) A vagyonkezelői szerződésnek - figyelemmel az önkormányzati közfeladatra, és az ahhoz 
kapcsolódó vagyon sajátos jellegére - tartalmaznia kell az  Áht 105/B §. (1) bekezdésében szabályozott 
elemeket. A szerződés tartalmára egyebekben az Ötv. 80/B §-ában foglaltak az irányadóak, valamint e 
törvényekben nem szabályozott kérdésekben a Ptk rendelkezéseit kell alkalmazni. 
(6) Ingatlanvagyon esetében a vagyonkezelői jog létrejöttéhez annak az ingatlan-nyilvántartásba 
való bejegyzése szükséges. 
 

13. §  
 
(1) A közfeladatot átvállaló vagyonkezelőt- ha jogszabály másként nem rendelkezik - megilletik a 
tulajdonos jogai, és terhelik a tulajdonos kötelezettségei – ideértve a számviteli törvény szerinti 
könyvvezetési és beszámoló-készítési kötelezettséget is – azzal, hogy a vagyont nem idegenítheti el, 
nem terhelheti meg és a vagyonkezelői jogot harmadik személyre nem ruházhatja át. 
(2) A vagyonkezelő a rábízott vagyont – az önkormányzat kötelező feladatainak sérelme nélkül – 
e rendelet és a hatályos jogszabályok szerint, illetve a vagyonkezelési szerződésében foglaltak szerint 
a jó gazda gondosságával kezeli. 
(3) A vagyonkezelő jogosult a vagyon birtoklására használatára és hasznosítására. 
(4) A vagyonkezelő az Áht-ban, Ötv-ben és a Ptk-ban előírt kötelezettségeken túl köteles 
a) a rábízott vagyon biztosítására, 
b) fenntartásával, üzemeltetésével, karbantartásával kapcsolatos feladatok ellátására, 
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c) önkormányzati vagyonnal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettséget 
teljesíteni. 
d)  A vagyonkezelői jog ellenértékeként meghatározott pénzösszeg vagy más ellenszolgáltatás 
szerződés szerinti megfizetésére illetve teljesítésére. 
(5) A vagyonkezelői jog ellenértékeként figyelembe vehető ellenszolgáltatás különösen: a vagyontárgy 
értéknövelő felújítása, illetve ilyen beruházás. Az ellenszolgáltatás vagyonkezelési szerződésben 
rögzített ellenértékének ÁFA fizetési kötelezettségét a vagyonkezelőre kell hárítani. 
(6) A vagyonkezelő az átvállalt feladatok ellátását saját szervezete útján, vagy a szerződésében foglalt 
felhatalmazással – más személyek közreműködésével látja el. A közreműködő eljárásáért úgy felel, 
mintha maga járt volna el. 

 
14. §  

 
(1) A vagyonkezelőt megillető jogok gyakorlását, annak szabályszerűségét, célszerűségét az Áht. 
105/B. § (4) bekezdésében foglaltak figyelembevételével a Polgármester - a Polgármesteri Hivatal 
közreműködésével - ellenőrzi. 
(2) A tulajdonosi ellenőrzés célja az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás vizsgálata,  
különösen: az önkormányzati vagyonnyilvántartás hitelességének, teljességének és helyességének 
biztosítása, továbbá a jogszerűtlen, szerződésellenes, vagy a tulajdonos érdekeit sértő, illetve az 
önkormányzatot hátrányosan érintő vagyongazdálkodási intézkedések feltárása és a jogszerű állapot 
helyreállítása. 

 
Tulajdonosi jogok gyakorlása társaságokban 

15. §  
 
(1) Gazdasági társaság alapítására - az önkormányzati tulajdonrész mértékétől függetlenül - 
kizárólagosan a Képviselő-testület jogosult.   
(2) Az Önkormányzat egyszemélyes gazdasági társaságaiban, legfőbb szervének hatáskörébe tartozó, 
tulajdonost megillető alábbi jogait a Képviselő-testület gyakorolja 
a) az alapító okirat (társasági szerződés, alapszabály) megállapítása  
    (jóváhagyása) és módosítása, 
b) az alaptőke (törzstőke) felemelése és leszállítása, 
c) az egyes üzletrészekhez fűződő jogok megváltoztatása, 
d) a társaság ügyvezetőjének felügyelő bizottság tagjainak és a  
     könyvvizsgálójának- a jelölésre vonatkozó törvényi előírások figyelembe vételével történő - 

kinevezése (megválasztása), felmentése, visszahívása, kivéve, ha a gazdasági társaság alapító 
okirata (társasági szerződése, alapszabálya) ettől eltérő rendelkezést tartalmaz, 

e) a társaság jogutód nélküli megszűnésének, valamint átalakulásának  
     elhatározása, 
f) a társaság alapszabályának rendelkezése szerint alapítói döntést igénylő  
    kérdésben. 
(3) Az Önkormányzat többségi tulajdonában valamint azon többszemélyes, de nem többségi 
önkormányzati tulajdonú társaságokban, amelyekkel az Önkormányzat közszolgáltatási szerződést 
kötött, valamint egyéb Önkormányzati részvétellel működő gazdasági társaságokban az 
Önkormányzatot, mint tulajdonost megillető jogokat a Polgármester gyakorolja. 
(4) A (2) bekezdésekben felsorolt hatáskörökben gyakorolt döntések meghozatalát megelőzően - a (2) 
bekezdés d) pontjában foglaltak kivételével - a vezető tisztségviselők, valamint Felügyelő Bizottság 
véleményét írásban kell megkérni, a társaságok alapító okiratában  (társasági szerződés, alapszabály) 
foglaltaknak megfelelően. 
 

 
IV. fejezet 

Záró rendelkezések 
16. § 
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E rendelet 2009. január 1. napján lép hatályba, egyidejűleg hatályát veszti Újfehértó Város Képviselő-
testületének 2/2007. (I 26.) rendelete, valamint a 23/2007. (VII.27.) rendeletének 3.§ (1) bekezdése. 
 
4. napirendi pont megtárgyalása 
4./ Előterjesztés  az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló  
     8/2008. (II.  29.) rendelet módosítására  

     (Írásbeli előterjesztés alapján) 
           Száma: 3-314/2008.  
           Előadó: Tóth András polgármester 
 

Tóth András 
Szóbeli kiegészítésem egy bocsánatkérés, hogy még csak most kerül sor erre. Van-e kérdés, 
észrevétel, vélemény a napirendi ponttal kapcsolatban? Ha nincs a napirendi pont vitáját 
lezárom. Ki az, aki a rendelet-módosítást elfogadja? 
 
A képviselő-testület a rendelet-módosítást 17 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül egyhangúlag elfogadta és az alábbi rendelet alkotta meg:  

 
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 
33/2008. (XII. 15. ) 

 
r e n d e l e t e 

 
az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló többször 

módosított 8/2008. (II. 29.) rendelet módosítására 
 
 

Újfehértó Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló módosított 1992. évi 
XXXVIII. tv. 65.§. (1) bekezdése alapján az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről és 
végrehajtásának szabályairól szóló módosított 8/2008. (II. 29.) rendeletét (továbbiakban: R) az 
alábbiak szerint módosítja: 
 

1. §. 
  
A helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások (prémium évek program, álláshely 
megszüntetés) jogcímen leutalt 28.055 eFt-tal megemelkedik a „Központosított támogatások” 
előirányzata, egyidejűleg 4.777 eFt csökken a tervezett működési hitel összege, valamint kiadási 
oldalon. A BZSE Gimnázium és Szakképző Iskola részére működési célú pénzeszközként kerül 
átadásra 1 fő álláshelyének megszüntetése miatt visszaigényelt 4.042 e Ft támogatás a feladat-átadási 
megállapodás alapján. A leutalt támogatás miatt a „Személyi juttatások” előirányzata 14.541 eFt-tal és 
a „Munkaadói járulékok” előirányzata 4.695 eFt-tal emelkedik intézményi bontásban az alábbiak 
szerint: 
 

Intézmény Személyi juttatások Munkaadói járulékok 
Polgármesteri Hivatal 7.503 2.408 
Zajti F. Kulturális Központ 207 67 
ÁMIPSZ 5.254 1.701 
Lengyel Laura Óvoda 904 295 
Játékvár Bölcsőde 673 224 
 

2. §. 
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Eseti kereset-kiegészítésként leutalásra került 7.867 e Ft összeggel emelkedik a ”Központosított 
támogatások” előirányzata, egyidejűleg a BZSE Gimnázium és Szakképző Iskola részére működési 
célú pénzeszközként kerül átadásra 32 fő kereset-kiegészítése 845 e Ft, a további támogatás miatt a 
„Személyi juttatások” előirányzata 5.320 eFt-tal, a „Munkaadói járulékok” előirányzata 1.702 eFt-tal 
emelkedik intézményi bontásban az alábbiak szerint: 
 

Intézmény Személyi juttatások Munkaadói járulékok 
Polgármesteri Hivatal 1.640 525 
Zajti F. Kulturális Központ 120 38 
ÁMIPSZ 2.340 749 
Lengyel Laura Óvoda 1.040 333 
Játékvár Bölcsőde 180 57 

 
 
 
 
 
 

3. §. 
 
Az „Önkormányzat költségvetési támogatása” előirányzaton belül a Központosított támogatás 
előirányzata a leutalásra került közforgalmi közlekedési támogatás, jogcímen 4.229 eFt-tal emelkedik. 
Ezzel egyidejűleg Polgármesteri Hivatal „Működési célú kiadás, egyéb támogatás kiadási előirányzata 
4.229e Ft-tal nő.  

4. §. 
 
A Fürtös Fesztivál megrendezésére az Agrármarketing Centrumtól kapott 2.000 eFt növeli a  
Támogatás értékű bevételt ezzel egyidejűleg ugyanezen összeggel a Polgármesteri Hivatal Dologi 
kiadások előirányzata is növekszik. 
. 

5.§. 
 

A Képviselő-testület 15/2008. (IV. 10.) számú az önkormányzat 2007. évi költségvetésének 
végrehajtásáról szóló rendeletében a pénzmaradványból 38.708 e Ft összegben képzett felhalmozási 
céltartalék a bevételi oldalon a „Pénzforgalom nélküli bevételt” növeli, egyidejűleg ugyanezen 
összeggel emelkedik a kiadási oldalon a” Beruházási, felhalmozási kiadások, pénzügyi befektetések 
előirányzata. 
 

6. §. 
 

A Képviselő-testület 77/2008. (III. 27.) számú határozata alapján az Újfehértó Városfejlesztési és 
Városüzemeltetési KHT részére 130 millió forint összegű önkormányzati támogatást állapít meg, amit 
a 143/2008. (VI. 26.) számú határozatában 13.777 e Ft-tal csökkent. A Képviselő-testület 78/2008. 
(III. 27.) számú határozatában a Dél-Nyírségi Vendéglátóipari KFT 2008. évi üzleti tervében 
bemutatott üzleti veszteség egyensúlyba tétele érdekében 2.800 e Ft támogatást biztosít, továbbá 
döntött arról, a 142/2008. (VI. 26.) számú határozatában, hogy további 13.777 e Ft-ot biztosít a Dél-
Nyírségi Vendéglátóipari KFT részére tőkerendezés céljából. A döntések alapján összességében 
132.800 e Ft-tal emelkedik bevételi oldalon a „Működési hitel” bevételi előirányzata,  kiadási oldalon 
Polgármesteri Hivatal „Működési célú kiadás, egyéb támogatás kiadási előirányzata. 
 

7.§. 
 
A Képviselő-testület 147/2008. (VI. 26.) számú határozatával az Újfehértour Közlekedési KFT részére 
6.000 e Ft üzemeltetési hozzájárulást biztosít  „Működési célú kiadás, egyéb támogatás”-ként, ezzel 
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egyidejűleg emelkedik bevételi oldalon a „Működési hitel” bevételi előirányzata.  
 
 

8.§. 
 
A helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 23/2006.(XI. 27.) VKT 
rendelet alapján a támogatásra szolgáló keretösszeg 5.000 e Ft. Az önkormányzat 2008. évi 
költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 8/2008. (II. 29.) rendeletben e célra 3.600 e Ft 
került tervezésre. Az 1.400 e Ft  különbözettel emelkedik a bevételi oldalon a „Működési hitelek” 
előirányzata, ugyanakkor emelkedik kiadási oldalon Polgármesteri Hivatal „Működési célú kiadás, 
egyéb támogatás kiadási előirányzata. 
 

9.§. 
 
A középiskola feladat-átadása miatti kiadási és bevételi előirányzatok rendezése miatt a kiadási 
oldalon az Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.800 e Ft-tal csökken, egyidejűleg ugyanezen összeggel 
növekszik a Dologi kiadások előirányzata. 
 
 
 

10.§. 
 
Az 1-től 9-ik §-ban részletezett előirányzat módosítások következményeként a R. 3.§.-a helyébe az 
alábbi szöveg kerül: 
„ 

3. §. 
A költségvetés bevételei és kiadásai 

 
A Képviselő-testület a 2008. évi költségvetését  
     

2.122.526 eFt bevétellel 
    2.465.281 eFt kiadással  
      224.634 eFt működési célú 
                                               118.121 eFt fejlesztési célú hitellel 
 
állapítja meg az alábbi bevételi forrásösszetétel mellett: 
                               eFt 

Önkormányzati finanszírozású intézmények működési 
bevétele 

19.697 

Önkormányzatok sajátos működési bevételei  707.076 
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 40.000 
Központi költségvetési támogatás 1.219.496 
Támogatás értékű bevételek 97.549 
Pénzforgalom nélküli bevételek 38.708 
Hitel (forrás kiegészítésre önhibáján kívüli, 
forráshiányos önkormányzati támogatási kérelem) 
 
Fejlesztési célú hitel 

224.634 
 
 

118.121 
„ 
 

11.§. 
 
Az 1-9. §.ban részletezett előirányzat módosítások következményeként a R. 5.§. (1) helyébe az alábbi 
szöveg kerül: 
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5.§. 
(1) Az önkormányzat az általa fenntartott intézmények kiadási előirányzatát, az 

általános tartalékot az alábbiak szerint állapítja meg: 
                                             eFt 

Személyi jellegű kiadás  885.653 
Munkaadói járulékok  261.522 
Dologi kiadás 421.125 
Működési célú kiadás, egyéb támogatás 286.922 
Beruházási, felhalmozási kiadások, pénzügyi 
befektetések 

267.124 

Általános tartalék 
Céltartalék 

26.010 

Ellátottak pénzbeli juttatásai 270.275 
Hiteltörlesztés 
Hitel kamatok 

8.250 
38.400 

„ 
 
 

12.§. 
 
E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, mellyel egyidejűleg az Önkormányzat 2008. évi 
költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló többször módosított 8/2008.(II.29.) rendeletet 
módosító 26/2008.(X.31.) számú rendelet 14. §- 15. §-a hatályát veszti. 
 

5. napirendi pont megtárgyalása 
5./ Előterjesztés a köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló többször módosított 30/2004. 

(XII. 10.) VKT rendelet módosítására 
      (Írásbeli előterjesztés alapján) 

            Száma:3-308/2008.  
            Előadó: Tóth András polgármester 

 
Puskás László és Juhász Istvánné elhagyta az üléstermet, így a képviselő-testület létszáma 15 
főre változott.  
 
Tóth András 
Szóbeli kiegészítés nincs. Van-e kérdés, észrevétel, vélemény? Ha nincs a napirendi pontot 
lezárom. Ki az, aki a rendelet-tervezetet elfogadja? 
 
A képviselő-testület a rendelet-tervezetet 15 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül egyhangúlag elfogadta és az alábbi rendeletet alkotta meg: 
 

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
 

34/2008. (XII. 15. ) 
 

r e n d e l e t e 
 

a köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló többször módosított  
30/2004. (XII. 10.) VKT rendelet módosításáról  

 
A Képviselő-testület a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 40.§. (3) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló 
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többször módosított 30/2004. (XII.10.) VKT rendeletét (továbbiakban: rendelet) az alábbiak 
szerint módosítja:  

 
1. §.  

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

         2. §.  
 

A rendelet 2009. január 01. napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg a köztemetőről és a 
temetkezés rendjéről szóló többször módosított 30/2004. (XII.10.) VKT rendelet 
módosításáról szóló  30/2007. (XI. 30.) rendelet valamint a 28/2006. (XII.15.) VKT. rendelet 
4.§.-5.§.-a hatályát veszti. 
 

34/2008. (XII. 15.) számú rendelet melléklete  
 

Temetkezési díjak 
 

1. A temetési helyek díjai:  
Sírbolthely díja (60 évre)  
- 3 személyes sírbolthely        54.340.-Ft  
- 6 személyes sírbolthely        72.105.-Ft  
- 9 személyes sírbolthely         89.870.-Ft  
Sírhelyek díja (25 évre)  
- Egyes felnőtt sírhely          8.675.- Ft  
- Kettős felnőtt sírhely         16.410.-Ft  
- Gyermek sírhely (10 éves korig)         2.195.- Ft  
Urnafülke használati díja (10 évre)        5.435.- Ft  
 
2. Temető fenntartási hozzájárulási díj:                 1.630.-Ft/nap  
 
3. Temetkezési szolgáltatók által fizetendő díj (szolgáltatás igénybevétele esetén)  
Hűtési díj Ft/nap          2.685.-Ft  
Ravatalhasználati díj          3.890.-Ft  
Sírnyitás:  
a) Felnőtt sírhely                      11375.-Ft  
b) Gyermek sírhely          9.100.-Ft  
c) Urna földbe temetés esetén        5.690.-Ft  
Hantolás:  
a) Felnőtt sírhely          6.980.-Ft  
b) Gyermek sírhely          5.580.-Ft  
c) Urna földbe temetés esetén        3.490.-Ft 
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6. napirendi pont megtárgyalása 
6./ Előterjesztés a köztisztviselők teljesítményértékelésének alapját képező kiemelt célokról  
      (Írásbeli előterjesztés alapján) 

            Száma:3-303/2008.  
            Előadó: Dr. Mátyás B. Szabolcs jegyző 

 

Tóth András 
Szóbeli kiegészítés nincs. Van-e kérdés, észrevétel, vélemény? Ha nincs a napirendi pontot 
lezárom. Ki az, aki a határozat-tervezetet elfogadja? 
 
A képviselő-testület 15 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag 
elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

269/2008. (XII. 11.) számú 

h a t á r o z a t a 
 

 
a köztisztviselők teljesítményértékelésének alapját képező kiemelt célokról 

 

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 
 
a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény  34.§. (3) bekezdése alapján Újfehértó Város 
Képviselő-testületének Polgármesteri Hivatala köztisztviselői teljesítményértékelésének alapját képező kiemelt 
célokat 2009. évre az alábbiak szerint állapítja meg: 
 
- a Közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény jogszerű 
alkalmazása, a hatósági feladatok költségtakarékos, rugalmas ellátása. 

- Az ügyintézés során az ügyfélközpontú eljárás érvényre juttatása, az ügyfélhívó rendszer 
használatával a hatékony, gyors ügyfélforgalom elősegítése, a várakozási idő csökkentése, az 
ügyfelek szakszerű, teljeskörű tájékoztatása a szakmai és jogszabályi követelmények 
betartásával. 
- A képviselő-testület és szervei valamint a jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó 
közigazgatási ügyek jogszerű előkészítése. 
-  A hivatal éves képzési, továbbképzési tervében szereplő képzéseken, továbbképzéseken 
való részvétel, az előirt vizsgakötelezettségek eredményes teljesítése. 
- Az iratkezelés, selejtezés, irattározás jogszabályokban, belső intézkedésekben előírt 
szabályainak érvényre juttatása. 
- A belső ellenőrzési rendszer hatékony működtetése.  
- A Képviselő-testület valamint a bizottságok hatékony, eredményes és jogszerű 
működésének biztosítása. A Képviselő-testület és bizottságok döntéseinek határidőre történő 
végrehajtása. 
- A hivatal számítógépes rendszerének szakszerű működtetése, folyamatos felügyelete, 
fejlesztése,  az elektronikus ügyintézés fokozatos bevezetése. 
- A helyi önkormányzati rendeletek folyamatos áttekintése, aktualizálása. 
- A hivatal belső szabályzatainak folyamatos karbantartása, aktualizálása. 
- A hivatalban vezetett nyilvántartások felülvizsgálata. 
- Oktatási intézmények feletti szakmai felügyelet megfelelő szinten történő ellátása. 
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- A helyi és a gépjárműadóból származó bevételek 95 %-os teljesítése. Adóbevétel terv 
szerinti teljesítését biztosító intézkedések előkészítése és végrehajtása. Az adóellenőrzések 
hatékonyságának növelése. 

- Optimális vagyongazdálkodás és vagyonhasznosítás. 
- A vagyonkataszter nyilvántartási rendszerének karbantartása. 
-  Az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok és egyéb vagyontárgyak állagmegóvása, 

karbantartása, szükség szerinti fejlesztése. 
- A költségvetéssel összefüggő önkormányzati döntések megfelelő előkészítése. 
- Pályázatok benyújtása, a pályázatokon elnyert pénzeszközök szabályszerű felhasználása. 

A  pályázatok elszámolási és dokumentálási rendjének betartása. 
- Közbeszerzési eljárások során a tisztességes verseny követelményeinek betartása, az 
esélyegyenlőség biztosítása. 
- Az intézmények költségvetési gazdálkodását, a működés zavartalanságát és a felhalmozási 

feladatok végrehajtását szervező, irányító munka megfelelő színvonalának biztosítása. 
- Az intézmények hatékony ellenőrzése. 
- Az önkormányzat tulajdoni részesedésével működő gazdasági társaságok működésének 

figyelemmel kísérése, javaslatok készítése a tulajdonosi érdekek érvényesítése érdekében. 
- A takarítás, karbantartás jó színvonalú ellátása az intézményekben. 
- A közterületek rendjének, használatának, tisztaságának hatékony ellenőrzése.   
- A lakosság valamint az érdeklődők aktuális információval való ellátása a városi honlap 
folyamatos karbantartásával. 
- A város ismertségének, programjai látogatottságának javítása. 
- Az önkormányzati idegenforgalmi és marketing tevékenységgel kapcsolatos döntések 

előkészítése és végrehajtása, különös tekintettel a testvérvárosi kapcsolatokra. 
- A társadalmi szervezetekkel, az egyházakkal kapcsolatos koordinatív tevékenység hatékony 
ellátása, a folyamatos és kölcsönös információáramlás biztosítása, a helyi rendőrséggel való         
az együttműködési lehetőségek hatékonyabb kihasználása. 

        Határidő: folyamatos 

Felelős: jegyző 
 

Puskás László és Juhász Istvánné visszajött az ülésterembe, így a képviselő-testület létszáma 
17 főre változott.  
 
7. napirendi pont megtárgyalása 
7./ Előterjesztés „Ifjúsági szálláshely létesítése Újfehértón” című támogatási kérelem 

benyújtására  
      (Írásbeli előterjesztés alapján) 

            Száma:3-311/2008.  
            Előadó: Tóth András polgármester 

 
Tóth András 
Szóbeli kiegészítésem nincs. A Pénzügyi Bizottság egyhangúlag támogatja? Van-e kérdés, 
észrevétel, vélemény? Ha nincs a napirendi pont vitáját lezárom. Ki az, aki a határozat-
tervezetet elfogadja? 
 
A képviselő-testület 16 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, (1 nem 
szavazóval) az alábbi határozatot hozta: 
 
 



 20 

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

270/2008. (XII. 11.) számú 

h a t á r o z a t a 
 

„Ifjúsági szálláshely létesítése Újfehértón” 
című  támogatási kérelem benyújtására 

 
A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 

  
1. támogatási kérelmet nyújt be a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Miniszter 

137/2008. (X. 18.) számú, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a 
turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről 
szóló FVM rendelete alapján „Ifjúsági szálláshely létesítése Újfehértón” címmel.  
A projekt teljes költségvetése: nettó 105.916.146 Ft, 
Igényelt támogatás: 50.600.000 Ft 

 
2. a projekt megvalósításához szükséges saját forrás összegét, 55.316.146 Ft-ot az 

Önkormányzat 2009. és 2010. évi költségvetéséből biztosítja. 
 

Határidő: 2009. január 10. 
 Felelős: polgármester 
 

8. napirendi pont megtárgyalása 
8./ Előterjesztés az Újfehértó Városfejlesztési és Városüzemeltetési KHT átalakulásáról 
     Nonprofit Gazdasági Társasággá  
      (Írásbeli előterjesztés alapján) 

            Száma:3-319/2008.  
            Előadó: Tóth András polgármester 
 

 Tóth András 
Szóbeli kiegészítésem nincs. az Ügyrendi és a Pénzügyi Bizottság tárgyalta, egyhangúlag 
támogatták. Kérdés, észrevétel, vélemény van-e? Ha nincs a napirendi pont vitáját lezárom. 
Ki az, aki elfogadja a határozat-tervezetet? 
 

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

271/2008. (XII. 11.) számú 

h a t á r o z a t a 
 

Újfehértó Városfejlesztési és Városüzemeltetési KHT átalakulásáról 
Nonprofit Gazdasági Társasággá 

 
 
A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 
 

1., Újfehértó Városfejlesztési és Városüzemeltetési KHT-t 2008. december 31. fordulónappal 
Nonprofit Gazdasági Társasággá alakítja át. 

 
2., A társaság átalakítására vonatkozó dokumentumot a mellékletben szereplő tartalommal 

elfogadja. 
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 271/2008. (XII. 11.) számú határozat melléklete 

 
Határidő: 2008. december 31. 

 Felelős: polgármester 
 

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁSA 
 
Újfehértó Városfejlesztési és Városüzemeltetési Kommunális és Szociális Szolgáltató 
Közhasznú Társaság (székhelye:4244 Újfehértó, Külterület, 0551/93.hrsz., 
cégjegyzékszáma: 15-14-000089) -  az 1999.09.23-án készült, majd 1999.11.22., 2000.12.20., 
2001.02.26., 2001.07.15., 2003.08.08., 2005.04.12., 2006.04.19., 2006.11.06., 2007.01.26., 
2007.06.28., 2007.10.25. és 2008.06.26. napjain módosított alapító okiratának Újfehértó 
Város Képviselő-testületének alapítói hatáskörben meghozott 271./2008.(XII.11.)                                        
 számú határozatával, mint 2009. január 01. napján hatályba lépő szerződésmódosítással – a 
gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (a továbbiakban: Gt.) 365.§ (3) bekezdése 
alapján 2008.december 31. napja után nonprofit korlátolt felelősségű társaságként működik 
tovább. 
 

1.) Az Alapító Okiratban a társaságnak az egyes pontok címében, illetőleg más helyen 
említett „Közhasznú társaság” megnevezése „társaság” megnevezésre módosul, az 
Alapító Okirat bevezető rendelkezései (1) és (2) bekezdése – a korlátolt felelősségű 
társaságként történő nyilvántartásba vétel folytán – hatályát veszti a 3. azaz utolsó 
bekezdése „Az alapító önkormányzat a jelen alapító okirattal létrehozott Közhasznú 
társaság útján kívánja ellátni” szövegrész helyébe pedig „A korlátolt felelősségű 
társaság az alábbi közhasznú tevékenységeket kívánja ellátni” szövegrész kerül. 

 
2.) Az Alapító Okirat I.1.pontjában megjelölt cégelnevezés „Újfehértó Városfejlesztési és 

Városüzemeltetési Kommunális és Szociális Szolgáltató  Nonprofit Korlátolt 
Felelősségű Társaság.”, a cég megjelölésére használt címszó (rövidített cégnév) pedig 
„Újfehértó Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft.” névre változik.  

 
3.) Az Alapító Okirat I. 4. pontja kiegészül  

 
„A társaság a vállalkozási tevékenységét csak közhasznú céljainak megvalósítása 
érdekében, azokat nem veszélyeztetve végzi; gazdálkodása során elért eredményét 
nem osztja fel, azt a létesítő okiratában meghatározott tevékenységére fordítja; 
közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete politikai pártoktól független 
és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.” szövegrésszel. 
 

4.) Az Alapító Okirat I. 6. és 7. pontjaiban levő  pénzbeli és nem pénzbeli betétekre 
vonatkozó rendelkezés törlésre kerül, tekintettel arra, hogy a cégjegyzék már nem 
tartja külön nyilván a pénzbeli és nem pénzbeli hozzájárulás mértékét. 

 
5.) Az Alapító Okirat II. pontjában írt szabályozás helyébe az alábbi kerül: „A társaság a 

változás cégbírósági bejegyzésétől kezdődően korlátlan felelősségű társaságként 
határozatlan ideig folytatja tevékenységét.”. 

 
6.) Az Alapító Okirat V.4.) pontja – a korlátolt felelősségű társaságokra vonatkozó eltérő 

szabályozás miatt – törlésre kerül. 
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Ezen Alapító Okirat Módosítást Újfehértó Város Képviselő-testületének 271/2008.(XII.11.) 
számú határozatában foglalt, egyszemélyes tagként meghozott alapítói döntéssel egyező 
tartalommal, mint az alapító Újfehértó Város Önkormányzata hatáskörét gyakorló Képviselő-
testület törvényes képviselője írom alá. 
 
Újfehértó, 2008. december hó 11. napján 
                                                                                                 Tóth András 
                                                                                                    polgármester 
 
Ellenjegyzem: Újfehértón, 2008. évi december hó 11. napján 
 
9. napirendi pont megtárgyalása 
9. Előterjesztés Újfehértó Város Képviselő-testületének 2009. évi Munkatervének 

jóváhagyásáról 
      (Írásbeli előterjesztés alapján) 

            Száma:3-320/2008.  
            Előadó: Tóth András polgármester 

 
Tóth András  
A Társadalmi Kapcsolatok Bizottságának módosító javaslata volt, kérem, hogy az elnök 
asszony ismertesse.  
 
Gyermánné Szabó Katalin 
Módosító javaslat volt, hogy a közmeghallgatás az ne ősszel, hanem tavasszal legyen, 
valamint az újsággal kapcsolatban, mivel júniusban lejár a szerződés, márciusba vegyük 
napirendre az újság szerkesztésével kapcsolatos feladatainkat, a harmadik, hogy Újfehértó 
névtáblája, ahol ki van írva, az rovásírással is kerüljön kiírásra, és ennek a megtárgyalása a 
februári napirendek közé tegyük.  
 
Tóth András 
Mi lesz az előterjesztés címe? Azt javasolom, mivel a két napirendi pont nem volt a 
programtervünkben, bármikor lehetőségünk van behozni, ha nem tudjátok megfogalmazni a 
címet.  
 
Buczkó Ágnes 
Azért nincs címe még, mert máskor kaptunk bekérőt a munkatervvel kapcsolatban, hogy 
milyen napirendek legyenek, most ez elmaradt, gyorsan kellett dönteni, de ha máskor is be 
lehet hozni akkor majd a későbbiekben behoznánk.   
 
Tóth András 
A tapasztalt képviselők már tudják, hogy év végén kerül a munkaterv megtárgyalásra, de a 
hivatal elnézést kér e miatt. Két módosító indítvány volt. Az egyik azt, hogy májusban legyen 
a közmeghallgatás, ki az, aki elfogadja? 
 
A képviselő-testület a módosító javaslatot 12 igen szavazattal, 3 ellenszavazattal, 1 
tartózkodással, 1 nem szavazóval elfogadta.  
 
Tóth András 
Ki az, aki azt a módosító javaslatot, mely szerint a márciusiban foglalkozzunk a Fehértói 
Újság kiadásával kapcsolatban közbeszerzési eljárás pályázat kiírásával elfogadja? 
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A képviselő-testület a módosító javaslatot 11 igenszavazattal, 5 ellen szavazattal, 1 
tartózkodással elfogadta.  
 
Tóth András 
Ki az, aki a módosított munkatervet elfogadja? 
 
A képviselő-testület a módosított határozat-tervezetet 11 igen szavazattal, 5 ellen szavazattal,  
1 tartózkodással elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

 

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

272/2008. (XII. 11.) számú 

h a t á r o z a t a 
 

Újfehértó Város Képviselő-testületének 2009. évi Munkatervéről  
 
 

 
A KÉPVISELŐ-TESTÜLET  
 
 a 2009. évi Munkatervét a melléklet szerint elfogadja. 

 
Határidő: folyamatos  

            Felelős: polgármester 
 
 

Melléklet a 272/2008.(XII.11.) számú határozathoz 
 

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2009. ÉVI MUNKATERVE 
 

I. 
 

Általános Szabályok: 
1. Testületi ülés helye: Tanácskozó terem 4244. Újfehértó, Bartók Béla utca 7.  
2. Testületi ülés kezdési időpontja: 16.00 óra 
3.   A testületi ülés anyagának átadása: a mellékletben megjelölt időpontban, a 
Polgármesteri Hivatalban  
4.   A testületi ülésre meghívandók: SZMSZ szerint 
5. Az előterjesztések törvényességi ellenőrzése: a jegyző feladata 
 

II. 
 

Az ülés időpontja: 2009. január 29.  
 
1./ Előterjesztés az óvodai előjegyzés és az általános iskolai beíratás időpontjának 
meghatározására    
Előterjesztő:  Juhász Istvánné alpolgármester 
Előkészítő:  Társadalmi Kapcsolatok Osztálya 
Véleményező:  Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága 
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2./ Előterjesztés a 2009/2010. tanévben induló óvodai csoportok, első osztályok  
számának meghatározására  
Előterjesztő:   Juhász Istvánné alpolgármester 
Előkészítő:   Társadalmi Kapcsolatok Osztálya 
Véleményező:  Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága 
 
3./ Előterjesztés a 2009. évre tervezett kulturális programokról 
Előterjesztő:   Juhász Istvánné alpolgármester 
Előkészítő:   Társadalmi Kapcsolatok Osztálya 
Véleményező:  Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága 
 
4./ Előterjesztés szociális ellátások térítési díjairól 
Előterjesztő:   polgármester 
Előkészítő:   Társadalmi Kapcsolatok Osztálya 
Véleményező:  Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága 
 
5./ Előterjesztés Újfehértó SZOSZOK költségvetésének jóváhagyására 
Előterjesztő:  polgármester 
Előkészítő:  Társadalmi Kapcsolatok Osztálya 
Véleményező:  Pénzügyi Bizottság  
 
6./ Beszámoló az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek állapotáról 
Előterjesztő:  jegyző 
Előkészítő:  Társadalmi Kapcsolatok Osztálya 
Véleményezők: Pénzügyi Bizottság 
 

Az ülés időpontja:  2009. február 26.  
 
1./ Előterjesztés a 2009. évi költségvetés, valamint a költségvetési vitelének szabályairól 
szóló rendelet megalkotására 
Előterjesztő:  polgármester 
Előkészítő:   jegyző, Társadalmi Kapcsolatok Osztálya 
Véleményező:  minden bizottság 
 
2./ Előterjesztés a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló módosított 30/2004. 
(XII.10.) VKT rendelet felülvizsgálatára 
Előterjesztő:  jegyző 
Előkészítő:  Társadalmi Kapcsolatok Osztálya 
Véleményező:  Pénzügyi Bizottság, Ügyrendi Bizottság 
 
3./ Előterjesztés a vásárokról, piacokról szóló módosított 35/2003. (XII.30.) VKT  
rendelet felülvizsgálatára 
Előterjesztő:  polgármester 
Előkészítő:  Társadalmi Kapcsolatok Osztálya 
Véleményező:  Pénzügyi Bizottság, Ügyrendi Bizottság 
 
4./ Előterjesztés az Újfehértó Városfejlesztési és Városüzemeltetési KHT 2008. évi 
gazdálkodásáról. 
Előterjesztő:   polgármester 
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Előkészítő:  Társadalmi Kapcsolatok Osztálya 
Véleményező:  Pénzügyi Bizottság 
 
5./ Előterjesztés az Újfehértó Városfejlesztési és Városüzemeltetési KHT 2009. évi 
árbevételi, költségvetési,  valamint pénzforgalmi tervének jóváhagyására  
Előterjesztő:   polgármester 
Előkészítő:   Társadalmi Kapcsolatok Osztálya 
Véleményező:  Pénzügyi Bizottság 
 
6./ Előterjesztés a Dél-Nyírségi Vendéglátóipari KFT 2008. évi gazdálkodásáról. 
Előterjesztő:   polgármester 
Előkészítő:  Társadalmi Kapcsolatok Osztálya 
Véleményező:  Pénzügyi Bizottság 
 
7./ Előterjesztés a Dél-Nyírségi Vendéglátóipari KFT 2009. évi árbevételi, költségvetési,  
valamint pénzforgalmi tervének jóváhagyására  
Előterjesztő:   polgármester 
Előkészítő:   Társadalmi Kapcsolatok Osztálya 
Véleményező:  Pénzügyi Bizottság 
 
8./ Előterjesztés az Ujfehértour KFT 2008. évi gazdálkodásáról 
Előterjesztő:   polgármester 
Előkészítő:  Társadalmi Kapcsolatok Osztálya 
Véleményező:  Pénzügyi Bizottság 
 
9./ Előterjesztés az Ujfehértour KFT 2009. évi árbevételi, költségvetési,  valamint 
pénzforgalmi tervének jóváhagyására  
Előterjesztő:   polgármester 
Előkészítő:   Társadalmi Kapcsolatok Osztálya 
Véleményező:  Pénzügyi Bizottság 
 
10./ Beszámoló a civil szervezetek részére 2008.-ban nyújtott pénzügyi támogatások 
felhasználásáról 
Előterjesztő:  Juhász Istvánné alpolgármester 
Előkészítő:  Társadalmi Kapcsolatok Osztálya 
Véleményező:  Pénzügyi Bizottság 
 
11./ Beszámoló a Civilház elmúlt évi működéséről 
Előterjesztő:   Juhász Istvánné alpolgármester 
Előkészítő:   Társadalmi Kapcsolatok Osztálya  
Véleményező:  Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága 
 

Az ülés időpontja:  2009. március 26. 
 
1./ Előterjesztés a Fehértói Újság kiadásával kapcsolatos feladatok ellátására 
közbeszerzési eljárás kiírásáról 
Előterjesztő:  polgármester 
Előkészítő:  Társadalmi Kapcsolatok Osztálya 
Véleményező:  Bíráló Bizottság 
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2./ Előterjesztés a helyi közbiztonság érdekében végzett tevékenységről, valamint a 
további feladatokról a közbiztonsági koncepció alapján 
Előterjesztő:   Puskás László alpolgármester 
Előkészítő:   Társadalmi Kapcsolatok Osztálya 
Véleményező:  Ügyrendi Bizottság 
 
3./ Beszámoló a Polgárőrség 2008. évi tevékenységéről 
Előterjesztő:  Puskás László alpolgármester 
Előkészítő:  Társadalmi Kapcsolatok Osztálya 
Véleményező:  Ügyrendi Bizottság 
 
4./ Tájékoztató az éves összesített közbeszerzési tervről 
Előterjesztő:  polgármester 
Előkészítő:  Társadalmi Kapcsolatok Osztálya 
Véleményező:  Pénzügyi Bizottság 

 
5./ Beszámoló  az Újfehértó Vasvári Pál u. 1. szám alatti társasház működéséről, az 
alapítói jogok gyakorlásáról különös tekintettel a Szervezeti és Működési Szabályzatra 
és Alapító Okiratra 
Előterjesztő:  polgármester 
Előkészítő:  Társadalmi Kapcsolatok Osztálya 
Véleményező:  Pénzügyi Bizottság, Ügyrendi Bizottság 
 
Az ülés időpontja:  2009. április 23. 
 
1./ Beszámoló a 2008. évi költségvetésről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló  
rendelet végrehajtásáról 
Előterjesztő:   polgármester 
Előkészítő:   Társadalmi Kapcsolatok Osztálya 
Véleményező:  minden bizottság 

2./ Előterjesztés az Újfehértói Általános, Művészeti Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat 
intézményvezetői állására pályázat kiírásáról 

Előterjesztő:   polgármester 
Előkészítő:   Társadalmi Kapcsolatok Osztálya 
Véleményező:  Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága, Ügyrendi Bizottság 
 

3./ Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok ellátásáról 
Előterjesztő:   jegyző 
Előkészítő:   Társadalmi Kapcsolatok Osztálya 
Véleményező:  Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága 
 
4./ Előterjesztés a helyi adók beszedésének időarányos teljesítéséről 
Előterjesztő:   jegyző 
Előkészítő:   Társadalmi Kapcsolatok Osztálya 
Véleményező:  Pénzügyi Bizottság 
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Az ülés időpontja:  2009. május 28. 
 
1./ Előterjesztés a helyi önszerveződő közösségek 2009. évi pénzügyi támogatásra 
benyújtott pályázatok elbírálására 
Előterjesztő:  Juhász Istvánné alpolgármester 
Előkészítő:  Társadalmi Kapcsolatok Osztálya 
Véleményező:  minden bizottság 
 

KÖZMEGHALLGATÁS: 2009. május 28. 
 
1./ Tájékoztató a város vagyonáról és annak működtetéséről 
Előterjesztő:   polgármester 
Előkészítő:   Társadalmi Kapcsolatok Osztálya 
 
2./ Tájékoztató Újfehértó Város önkormányzati társulásokban való részvételéről és az 
ott képviselt álláspontról 
Előterjesztő:   polgármester 
Előkészítő:   Társadalmi Kapcsolatok Osztálya 
 
3./ Lakossági közérdekű bejelentések, javaslatok, kérdések 
 

Az ülés időpontja:  2009. június 25. 
 
1./ Beszámoló a város gazdasági társaságokban lévő érdekeltségeiről 
Előterjesztő:   polgármester 
Előkészítő:   Társadalmi Kapcsolatok Osztálya 
Véleményező:  Pénzügyi Bizottság 
 

Az ülés időpontja:  2009. július 30. 
 
1./ Tájékoztató az önkormányzat foglalkoztatást elősegítő, munkahelyteremtő 
intézkedéseiről 
Előterjesztő:   Puskás László alpolgármester 
Előkészítő:   Társadalmi Kapcsolatok Osztálya 
Véleményező:  Pénzügyi Bizottság  
 
2./ Beszámoló a 2008/2009. tanév szakmai munkájának értékeléséről, a 
vizsgaeredményekről 
Előterjesztő:   jegyző 
Előkészítő:   Társadalmi Kapcsolatok Osztálya 
Véleményező:  Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága 
 

Az ülés időpontja:  2009. augusztus 27. 
 
1./ Előterjesztés Újfehértó Város Önkormányzata 2009. évi költségvetése és a 
költségvetés  vitelének szabályairól szóló rendelet I. félévi végrehajtásáról 
Előterjesztő:   polgármester 
Előkészítő:   Társadalmi Kapcsolatok Osztálya 
Véleményező:  minden bizottság 
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2./ Beszámoló a 2009/2010. évi tanévindítás feltételeiről 
Előterjesztő:   Juhász Istvánné alpolgármester 
Előkészítő:   Társadalmi Kapcsolatok Osztálya 
Véleményező:  Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága  

 
Az ülés időpontja:  2009. szeptember 24. 
 
 1./ Előterjesztés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 
2010.  évi fordulójához való csatlakozásról és a pályázat kiírásáról 
Előterjesztő:   Juhász Istvánné alpolgármester 
Előkészítő:   Társadalmi Kapcsolatok Osztálya 
Véleményező:  Pénzügyi Bizottság, Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága 
 
2./ Tájékoztató az Újfehértón működő ( bejegyzett ) civil szervezetek és a helyi 
önkormányzat  viszonyáról 
Előterjesztő:   Juhász Istvánné alpolgármester 
Előkészítő:   Társadalmi Kapcsolatok Osztálya 
Véleményező:  Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága 

 
Az ülés időpontja:  2009. október 29. 
 
1./ Előterjesztés az önkormányzat 2010. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyásáról 
Előterjesztő:  polgármester 
Előkészítő:  Társadalmi Kapcsolatok Osztálya 
Véleményező:  Pénzügyi Bizottság 
 
2./ Előterjesztés önkormányzati tulajdonban lévő mezőgazdasági földingatlanok bérleti 
díjáról  
Előterjesztő:   polgármester 
Előkészítő:   Társadalmi Kapcsolatok Osztálya 
Véleményező:  Pénzügyi Bizottság 
 

Az ülés időpontja:  2009. november 26. 
 
1./ Előterjesztés a 2009. évi költségvetési rendelet I.-III. negyedévi végrehajtásáról 
Előterjesztő:   polgármester 
Előkészítő:   Társadalmi Kapcsolatok Osztálya 
Véleményező:  minden bizottság 
 
2./ Előterjesztés az önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciójára 
Előterjesztő:   polgármester 
Előkészítő:   Társadalmi Kapcsolatok Osztálya 
Véleményező:  minden bizottság 
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3./ Előterjesztés  a közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvíz, illetőleg a közüzemi 
csatornamű használatának feltételeiről és azok díjalkalmazásáról szóló 9/2008. (II. 29.) 
rendelet felülvizsgálatára  
Előterjesztő:  polgármester 
Előkészítő:  Társadalmi Kapcsolatok Osztálya 
Véleményező:  Pénzügyi Bizottság, Ügyrendi Bizottság 
 
4./ Előterjesztés  a menetrendszerinti helyi autóbusz közlekedési díjának, valamint 

alkalmazási feltételeinek megállapításáról szóló rendelet  felülvizsgálatára  
Előterjesztő:  polgármester 
Előkészítő:  Társadalmi Kapcsolatok Osztálya 
Véleményező:  Pénzügyi Bizottság, Ügyrendi Bizottság 
 
5./ Előterjesztés az intézményi térítési díjak megállapításáról szóló helyi rendelet 
felülvizsgálatára 
Előterjesztő:  polgármester 
Előkészítő:   Társadalmi Kapcsolatok Osztálya 
Véleményező:  Pénzügyi Bizottság, Ügyrendi Bizottság 
 
6./ Előterjesztés a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló módosított 30/2004. 
(XII.10.) VKT rendelet felülvizsgálatára 
Előterjesztő:  polgármester 
Előkészítő:  Társadalmi Kapcsolatok Osztálya 
Véleményező:  Pénzügyi Bizottság, Ügyrendi Bizottság 
 
7./ Előterjesztés önkormányzati tulajdonban lévő lakások bérleti díjainak 
megállapításáról szóló 10/2005. (V.25.) VKT rendelet felülvizsgálatára 
Előterjesztő:  polgármester 
Előkészítő:  Társadalmi Kapcsolatok Osztálya 
Véleményező:  Pénzügyi Bizottság, Ügyrendi Bizottság 
 
8./ Előterjesztés a közterületek használatáról szóló 3/ 2005 (II.10.) VKT rendelet  
felülvizsgálatára 
Előterjesztő:  polgármester 
Előkészítő:  Társadalmi Kapcsolatok Osztálya 
Véleményező:  Pénzügyi Bizottság, Ügyrendi Bizottság 
 
9./ Előterjesztés a köztisztviselők teljesítményértékelésének alapját képező kiemelt 
célokról 
Előterjesztő:   jegyző 
Előkészítő:   Társadalmi Kapcsolatok Osztálya 
Véleményező:  Ügyrendi Bizottság 
 
10./ Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2009. évi munkájáról  
Előterjesztő:  jegyző 
Előkészítő:  Társadalmi Kapcsolatok Osztálya 
Véleményező:  Ügyrendi Bizottság  
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11./ Tájékoztató a benyújtott pályázatokról 
Előterjesztő:  polgármester 
Előkészítő:  Társadalmi Kapcsolatok Osztálya 
Véleményező:  Pénzügyi Bizottság 
 

Az ülés időpontja:  2009. december 23. 
 
1./ Előterjesztés Újfehértó Város Képviselő-testületének 2010. évi Munkatervének 
jóváhagyására 
Előterjesztő:   polgármester 
Előkészítő:   Társadalmi Kapcsolatok Osztálya 
Véleményező:  minden bizottság 
 
2./ Beszámoló a Zajti Ferenc Kulturális Központ 2009. évi tevékenységéről  
Előterjesztő:   Juhász Istvánné alpolgármester 
Előkészítő:    Társadalmi Kapcsolatok Osztálya  
Véleményező:  Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága  
 
3./ Előterjesztés a Zajti Ferenc Kulturális Központ 2010. évi munkatervének 
elfogadására 
Előterjesztő:   Juhász Istvánné alpolgármester 
Előkészítő:    Társadalmi Kapcsolatok Osztálya 
Véleményező:  Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága  
 
4./ Előterjesztés Újfehértó Város egészségügyi alapellátásának tapasztalatairól 
Előterjesztő:   Puskás László alpolgármester 
Előkészítő:   Társadalmi Kapcsolatok Osztálya 
Véleményező:  Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága 
 
5./ Előterjesztés Újfehértó Város verseny- és tömegsportjának helyzetéről 
Előterjesztő:   Juhász Istvánné alpolgármester 
Előkészítő:   Társadalmi Kapcsolatok Osztálya 
Véleményező:  Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága  
 
6./ Beszámoló a Köztestületi Tűzoltóság 2009. évi munkájáról 
Előterjesztő:   Puskás László alpolgármester 
Előkészítő:   Társadalmi Kapcsolatok Osztálya 
Véleményező:  Ügyrendi Bizottság 
 
7./ Beszámoló a bizottságok 2009. évben végzett munkájáról 
Előterjesztő:   Bizottságok Elnökei 
Előkészítő:   Társadalmi Kapcsolatok Osztálya 
 
8. ) Beszámoló az alpolgármesterek 2009. évben végzett munkájáról 
Előterjesztő:  Alpolgármesterek 
Előkészítő:  Társadalmi Kapcsolatok Osztálya 
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9./ Beszámoló a Részvét Plusz Kegyelet KFT- vel kötött kegyeleti közszolgáltatási  
szerződés végrehajtásának tapasztalatairól 
Előterjesztő:  Puskás László alpolgármester 
Előkészítő:  Társadalmi Kapcsolatok Osztálya 
Véleményező:  Pénzügyi Bizottság 
 
10./ Beszámoló az önkormányzati havi újság megjelentetésről, szerkesztéséről 
Előterjesztő:   Juhász Istvánné alpolgármester 
Előkészítő:   Társadalmi Kapcsolatok Osztálya 
Véleményező:  Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága 
 
11./ Beszámoló a személyes gondoskodást nyújtó szociális feladatok  2009. évi ellátásáról  
Előterjesztő:   Puskás László alpolgármester 
Előkészítő:   Társadalmi Kapcsolatok Osztálya 
Véleményező:  Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága 
 
12./ Tájékoztató a 2009.-ben biztosított pénzbeni szociális ellátásokról 
Előterjesztő:   jegyző 
Előkészítő:   Társadalmi Kapcsolatok Osztálya 
Véleményező:  Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága 
 

Melléklet a  munkatervhez 
 

Újfehértó Város képviselőtestület és bizottságai 2009. évi ülésrendje 
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Pénzügyi 
Bizottság 
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10. napirendi pont megtárgyalása 
10. Előterjesztés a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatására benyújtott önerős  
      pályázat elbírálására   
      (Írásbeli előterjesztés alapján) 

            Száma:3-321/2008.  
            Előadó: Tóth András polgármester 

 
Tóth András 
Szóbeli kiegészítésem nincs. A Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága és a Pénzügyi Bizottság 
tárgyalta és támogatta. Van-e kérdés, észrevétel, vélemény? Ha nincs a napirendi pont vitáját 
lezárom. Ki az, aki elfogadja a határozat-tervezetet?  
 
A képviselő-testület 15 igen szavazattal,  ellenszavazat és tartózkodás nélkül (2 nem 
szavazóval) elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

 

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

273/2008. (XII. 11.) számú 

h a t á r o z a t a 
a helyi önszerveződő közösség pénzügyi támogatására benyújtott önerős  

pályázat elbírálására 
 
 
A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 
 
1. az Újfehértói Nyugdíjasok Egyesülete pályázatát a 2008-évi költségvetés Önerő Alap terhére 
támogatásban részesíti az alábbiak szerint: 
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Támogatott szervezet Támogatás összege 
Támogatandó események, 

elszámolható költségek 

Újfehértói  Nyugdíjasok 
Egyesülete 

80.000.- Ft 
adminisztrációs költségek, tárgyi 
eszközök beszerzésére kulturális és 
művészeti ismeretek bővítésére 

 
2. Felkéri a jegyzőt, hogy a pályázók kiértesítéséről, a döntés közzétételéről, valamint a támogatott 
szervezettel szerződés kötéséről gondoskodjon. 
 

Határidő: folyamatos 
Felelős: polgármester 

 
11. napirendi pont megtárgyalása 
11./ Beszámoló az önkormányzati havi újság megjelentetéséről, szerkesztéséről  
       (Írásbeli előterjesztés alapján) 

             Száma:3-301/2008.  
             Előadó: Tóth András polgármester 

   
Tóth András   
Szóbeli kiegészítésem nincs. A Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága tárgyalta és nem 
támogatta.  
 
Buczkó Ágnes 
Kár, hogy nincs itt az újság részéről senki. A beszámolóval kapcsolatban a 2. bekezdésben 
van egy gondolat, hogy vezérelv volt a lapkészítésben, hogy pártszócsövévé nem 
alacsonyodik le az újság. Az rendben van, hogy egyik pártot sem képviseli, de a bizottsági 
ülésen minden párt nevében visszautasítom ezt. A 2. bekezdés elején írja, hogy frissen 
részletesen, tájékoztatja az olvasót. Mi alapján írja, hogy mi a friss, hű? Volt egy intézményi 
kinevezés, amiről egy sor el nem hangzott.  Ennek a bekezdés végén van, hogy a fő célokat 
túlnyomórészt sikerült teljesíteni, vajon miben nem sikerült teljesíteni.  Alábbhagyott a az 
olvasói levelek beérkezése, itt is jó lett volna megtudni, hogy miért? Ami sarkalatos pont az 
az 5. pont, - itt én valami sugalmazást látok, akkor valami csak előfordulhatott. 
 
Tóth András 
Abban maradtunk a kiadóval, hogy okulva a korábbi tapasztalatokról – nem kellene ezt 
túlságosan hosszúra húzni. Meg lehet fogalmazni véleményeket, ellenvéleményeket, a testület 
márciusban úgy is el fogja dönteni, hogy mit akar. Azért javasoltam a kiadónak, hogy nem 
feltétlenül szükséges képviselni magukat, megpróbálok válaszolni a felvetésekre. Én minden 
megjelenő szám előtt kapok egy e-mailt. Ott látok nagyon sok e-mail címet, kérik, hogy 
akinek mondanivalója van, tegye meg ezen a címen. Ha valakinek tudomása van olyanról, 
hogy meg kellett volna jelenni és nem jelent meg, akkor jó lett volna beküldeni. Ennyit tudok 
mondani. Szerkesszük együtt a lapot ezt az elvet így próbálja érvényesíteni a kiadó, hogy 
megkérdezi a képviselőket és bizottsági tagokat. A szerkesztőség vélhetően azért írta le, hogy 
a sajtótörvény által elfogadott – hogy a főszerkesztő a felelős és nem enged belenyúlni, mert 
olyan értesülései voltak a főszerkesztő Úrnak, hogy olyan jellegű értesülései voltak benne,  
hogy nem azok az információk jelentek meg, mint amit valaki szándékolt – itt a szerkesztőnek 
a felelőssége, ami ki van domborítva az anyagban. A sajtótörvényben biztosított dolgokat 
tiszteletben kell tartani, ha valakinek nem tetszik, akkor más megoldást kell választani.  
 
Nagy Sándor 
Amit Buczkó Ágnes képviselő-társam elmondott, az hellyel- közzel igen, de ha 
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továbbolvassa, akkor lehet egy érdemi kritikai észrevétel. Az 5. pontra vonatkozóan, - ebben 
az egy pontban sértette meg a pártatlanság elvét a beszámoló készítője. Közel nem látok olyan 
gondot, amit megfogalmaztak. Az a véleményem, hogy sok embernek fáj a korábbi évekhez 
képest, hogy napi szinten nem tud beleszólni az újság szerkesztésébe. Azt még jobban 
szerettem volna, ha még távolabb került volna a hivataltól és nem a politikai tanácsadó 
vezényli az újság szerkesztését. Jó irányba ment el az újság az elmúlt irányban összességében.  
 
Tóth András 
Még egyszer hangsúlyozom, hogy többen kapják ezt az e-mail címet, hogy ide lehet megtenni 
az észrevételeiket.  
 
Puskás László 
A beszámolóban van egy mondat, amire szeretném, ha fölhívná polgármester úr a 
főszerkesztő úr figyelmét, amely úgy szól, hogy ha személyes jellegű vita keletkezik, az újság 
érvényesítői  hallgattassék meg a másik fél elvét is. Legutóbb két politikus között zajlott vita, 
az önkormányzati újságban nem kellene teret adni a személyes jellegű vitáknak. Egyáltalán, 
hogy kialakulhassanak sem. Kérem, hogy ezt jelezze a kiadó irányába.  
 
Tóth András 
Van-e még egyéb észrevétel, ha nincs a napirendi pontot lezárom. Ki az, aki elfogadja a 
beszámolót? 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, 9 tartózkodással nem fogadta el a 
beszámolót.  
 
12. napirendi pont megtárgyalása 
12./ Beszámoló a Zajti Ferenc Kulturális Központ 2008. évi tevékenységéről  
       (Írásbeli előterjesztés alapján) 

             Száma:3-307/2008.  
              Előadó: Juhász Istvánné alpolgármester 

 
Tóth András 
Szóbeli kiegészítése nincs az előterjesztőnek. A Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága tárgyalta 
az előterjesztést egyhangúlag támogatja.  
 
Nagy Sándor 
Meglepve tapasztaltam, hogy mégis alpolgármester asszonyhoz tartozik a beszámoló. A múlt 
testületi ülések vitájában Puskás alpolgármester Úr volt, aki reagált a felmerült problémákkal 
kapcsolatban. Jó lenne tudni, ha egy képviselő kíváncsi arra, hogy melyik területet ki 
felügyeli, arra egyértelmű választ kapjon.  
 
Tóth András 
Szeretném fölhívni a figyelmet, hogy az elmúlt ülésen egy személynek a politikai támadása 
volt, és erre a politika válaszolt,  most pedig egy intézmény szakmai beszámolójáról van szó. 
Ez pedig alpolgármester asszonyhoz tartozik.  
 
Puskás László  
Azért válaszoltam legutóbb én a felvetésekre.  
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Juhász Istvánné  
A havi beszámolóimban mindig kitűnik, hogy mivel foglalkozom és ott, ha kulturális 
központtal kapcsolatos dolog zajlott én azt mindig jeleztem. Az elmúl ülésen nem voltam 
jelen ezért válaszolt alpolgármester úr.  
 
Ricska Zsolt 
Az elmúlt két ülésen volt téma a művelődési ház, kértük, hogy jelenjen meg az 
intézményvezető úr testületi ülésen, hiszen amióta megválasztottuk nem volt jelen az ülésen 
mint intézményvezető. Ezért kérdeztük az alpolgármestereket. Ami problémát jelentett az az 
volt, amikor két hónappal ezelőtt a hirdetőtáblán a Magyar Nemzet újság volt kihelyezve. Mi 
elmondtuk, hogy nem helyeseljük, hogy bármilyen politikai újság megjelenjen,  pártújság ne 
jelenjen meg. Ez azért érdekes, hogy az előbbi napirendi pont kapcsán Buczkó Ágnes 
elmondott, hogy a „pártszócső lealacsonyodás” azt gondolom, hogy nem az. Önkormányzati 
újságban nincs helye. Nem azt kértük, hogy tegyük ki a Népszabadságot, egyáltalán ne legyen 
kitéve semmilyen újság. A művelődési ház legyen mindenkié. Remélem, hogy most már 
nincs kitéve. 
 
Puskás László 
Nem az újság van kitéve, csak a fejléc. És hogy más újságok is vannak ott kitéve. 
 
Ricska Zsolt 
Ne politikai újságot ajánljon a művelődési ház, rengeteg más újság van, amit ajánlhat egy 
művelődési ház.  
 
Juhász Istvánné 
A Magyar Nemzet is megjelenhet ott. Oda az az egy napilap jár, nincs tiltólistán, közéleti 
napilap.  
 
Ricska Zsolt 
Ha ebben nem tudunk egyetérteni, akkor miben lesz egyetértés?  
 
Tóth András 
Mi nem vagyunk erre felkészülve a házban, nem tudom, hogy szakmailag mennyire vagytok 
erre felkészülve igazgató Úr?    
 
Buczkó József 
A végével kezdem, ugyanis egy hete nem tudunk az internetre fölmenni, valami technikai 
hiba miatt ezért nem tudom az elmúlt hét pályázati kiírását követni. A másik részét illeti a 
fölvetésnek, többször visszatért ez a téma. Úgy mint képviselő-társamnak mondom, hogy azt 
gondolom, hogy a tájékozottság nagy érdem, ha valaki rendelkezik vele. Három intézményt 
vezetek, az egyik a könyvtár, melynek alapfeladata, hogy kötelező a napilapokból egyet- 
egyet járatni. Mivel magam is a politika színterén élek, - mire törekszik egy intézményvezető?  
a kiegyensúlyozottságra törekedve minden oldalról megrendel annyit, hogy szó ne érje a ház 
elejét. Szeptemberben megrendeltem először a Kelet-Magyarországot, ami nem jön. Aztán a  
Népszabadságot és a Magyar Nemzetet. Ebből egy jön a Magyar Nemzet, a másikat 
fogalmam sincs hogy miért nem jön? Elment a megrendelés mindegyik helyre, megkaptuk a 
visszaigazolást. Azt, hogy miért tesszük ki, mindenki tudja, hogy Újfehértón, kevés napilap 
jár, az alapfeladat attól is alapfeladat, hogy lehetőséget nyújt, mert lehetőséget kell nyújtani az 
intézménynek arra, hogy akinek nincs lehetősége az betekinthessen. Kitettük és ki is fogjuk 
tenni a más lapokkal együtt, ami egyébként érdekes lehet a lakosság számára. Kérem, hogy ha 



 36 

ez politika? Úgy ítéli meg a képviselő úr, ahogyan akarja, inkább egy jelzés arra vonatkozóan, 
hogy kinek milyen lehetőséget nyújt e tekintetben a városi könyvtár.  
 
Nagy Sándor 
Sajnálom, hogy így látja igazgató úr ezt, nem arról van szó, hogy reklámozni kell a Magyar 
Nemzetet, hanem arról volt szó, hogy egy teljes cikke ki volt rakva, sajnálom, hogy nem 
fényképeztem le, két szemmel láttam. Ettől kezdve amit elmondott igazgató Úr, az erősödött 
meg bennünk, hogy igenis nagyon komolyan politizál a művelődési ház és nem szakmai 
munkát folytat. Szeretném fölhívni a figyelmet, hogy egy bizonyos idő után meg fogjuk tenni 
a javaslatainkat ilyen irányú javaslatainkat a művelődési ház munkájával kapcsolatban.  
 
Buczkó József 
Kérem, Nagy Sándor képviselő Úr, kérem, legyen szíves máskor két szemüveget tegyen föl, 
ha bejön a művelődési központba, mert az, amit mondott, az abszolút nem igaz, tehát 
hazugság, hazugság, nem igaz.  
 
Buczkó Ágnes 
Azzal kapcsolatosan kérdezem polgármester Urat, hogy nagy mennyiségű képanyag gyűlt 
össze, a galériát illetően, valami biztatót hallhatunk-e?  
 
Tóth András 
Igazgató urat tájékozattam arról, hogy milyen szándékaim vannak, tekintettel arra, hogy az 
ingatlan hasznosítás a hivatal kompetenciája.  Kollégiumi kastély még nem használt részét 
szeretnénk átalakítani. Van-e még észrevétel, vélemény? Ha nincs a napirendi pontot lezárom. 
Ki az, aki elfogadja a határozat-tervezetet? 
 
A képviselő-testület a határozat-tervezetet 12 igen szavazattal, 3 ellenszavazattal, 2 
tartózkodással elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

 
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

274/2008. (XII. 11.) számú 

h a t á r o z a t a 
 

A Zajti Ferenc Kulturális Központ 2008. évi tevékenységéről szóló beszámoló 
elfogadásáról 

 
A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 
 
a Zajti Ferenc Kulturális Központ 2008. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja. 
 
      Felelős: Juhász Istvánné alpolgármester 
      Határidő: azonnal 
 
13. napirendi pont megtárgyalása 
13./ Beszámoló a személyes gondoskodást nyújtó szociális feladatok 2008. évi ellátásáról  
       (Írásbeli előterjesztés alapján) 

             Száma:3-304/2008.  
             Előadó: Puskás László alpolgármester 
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Tóth András 
      Szóbeli kiegészítés van-e? 
 

Puskás László 
Annyi kiegészítésem van, hogy az Újfehértó Családjaiért Alapítvány és a Szociális 
Szolgáltató Központ beszámolóját szó szerint csatoltuk be, ha kérdések vannak az 
intézményvezetőkhöz kell föltenni, itt vannak körünkben. A Társadalmi Kapcsolatok  
 
Tóth András 
Bizottsága tárgyalta, van-e kérdés, észrevétel, vélemény? Ha nincs a napirendi pont vitáját 
lezárom. Ki az, aki elfogadja a beszámolót?  
 
A képviselő-testület a beszámolót 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül  
(3 nem szavazóval) elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

275/2008. (XII. 11.) számú 

h a t á r o z a t a 
 

a személyes gondoskodást nyújtó szociális feladatok 2008. évi ellátásáról szóló 
beszámolók elfogadásáról 

 
A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 
 
a./ Újfehértó SZOSZOK 
b./ Újfehértó Családjaiért Alapítvány   

által biztosított, személyes gondoskodást nyújtó szociális feladatok 2008. évi ellátásáról szóló 
beszámolókat elfogadja. 

      Felelős: Puskás László alpolgármester 
      Határidő: azonnal 
14. napirendi pont megtárgyalása 
14./ Beszámoló az Újfehértó Önkéntes Tűzoltóság 2008. évi munkájáról  
      (Írásbeli előterjesztés alapján) 

            Száma:3-302/2008.  
            Előadó: Puskás László alpolgármester 
        
      Tóth András 
      Szóbeli kiegészítése az előterjesztőnek nincs. Van-e kérdés, észrevétel, vélemény? Ha nincs a 

napirendi pont vitáját lezárom. Ki az, aki a beszámolót elfogadja?  
 
      A képviselő-testület a beszámolót 15 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül (2 

nem szavazóval) elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
              

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

276/2008. (XII. 11.) számú 

h a t á r o z a t a 
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az Újfehértó Önkéntes Tűzoltóság  2008. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról 
 
A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 

az Újfehértó Önkéntes Tűzoltóság  2008. évi munkájáról szóló beszámolót elfogadja. 

      Felelős: Puskás László alpolgármester 
      Határidő: azonnal 
 
15. napirendi pont megtárgyalása 
15./ Beszámoló a bizottságok 2008. évben végzett munkájáról  
       (Írásbeli előterjesztés alapján, kiosztással) 

             Száma:3-309/2008.  
             Előadó: Bizottságok Elnökei  

 
Tóth András 
A bizottság elnököknek nincs kiegészítése. Van-e kérdés, észrevétel, vélemény a napirendi 
ponttal kapcsolatban? Ha nincs a napirendi pont vitáját lezárom? Ki az, aki elfogadja a 
határozat-tervezet?  
 
A képviselő-testület a határozat-tervezetet 17 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül egyhangúlag elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

277/2008. (XII. 11.) számú 

h a t á r o z a t a 
 
 

a Bizottságok 2008. évben végzett munkájáról szóló beszámolók elfogadásáról 
 

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 
a.) a Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága  
b.) az Ügyrendi Bizottság  
c.) a Pénzügyi Bizottság  
  
2008. évben  végzett munkájáról szóló beszámolót elfogadja. 
 
      Felelős: bizottságok elnökei  
      Határidő: azonnal 
 

      16. napirendi pont megtárgyalása 
16./ Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2008. évi munkájáról  
       (Írásbeli előterjesztés alapján) 

             Száma:3-312./2008.  
             Előadó: Dr. Mátyás B. Szabolcs jegyző 

 
Tóth András 
Az előterjesztőnek szóbeli kiegészítése nincs. Van-e kérdés, észrevétel, vélemény a napirendi 
ponttal kapcsolatban? Ha nincs a napirendi pont vitáját lezárom? Ki az, aki elfogadja a 
határozat-tervezet?  
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A képviselő-testület a határozat-tervezetet 17 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül egyhangúlag elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

 
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

278/2008. (XII. 11.) számú 

h a t á r o z a t a 
 

a Polgármesteri Hivatal 2008. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról  
 

   
A KÉPVISELŐ-TESTÜLET  
 
a Polgármesteri Hivatal 2008. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.  
  

Felelős: jegyző 
      Határidő: azonnal 

 
 
17. napirendi pont megtárgyalása 
17./ Beszámoló Újfehértó Város verseny- és tömegsportjának helyzetéről  
       (Írásbeli előterjesztés alapján) 

             Száma:3-315/2008.  
             Előadó: Juhász Istvánné alpolgármester 
 
      Tóth András 

Az előterjesztő jelezte, hogy szóbeli kiegészítése van.  
 
Juhász Istvánné  
A beszámoló elkészítése óta, a megyeházán lezajlott a megye sportéletének az értékelése, és 
ebben az Újfehértói Általános Iskolát is értékelték, ez olyan színvonalú, hogy a megyében is 
fölfigyeltek rá. Külön kitüntetésben részesítették Szigeti Viktor tanulót, és Herczku Jánosnét, 
és Mócsán Andrásnét az előző évben végzett kimagasló munkájukért. 
 

      Tóth András 
A Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága egyhangúlag támogatta a beszámoló elfogadását, van-e 
kérdés, észrevétel, vélemény? Ha nincs a napirendi pont vitáját lezárom. Ki az, aki elfogadja a 
beszámolót?  
 
A képviselő-testület a beszámolót 17 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
egyhangúlag elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

 

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

279/2008. (XII. 11.) számú 

h a t á r o z a t a 
 
Újfehértó Város verseny- és tömegsportjának helyzetéről szóló beszámoló elfogadásáról 
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A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 
 
Újfehértó Város verseny- és tömegsportjának helyzetéről szóló beszámolót elfogadja. 

 
 
      Felelős: Juhász Istvánné  alpolgármester 
      Határidő: azonnal 
18. napirendi pont megtárgyalása 
18/ Beszámoló az alpolgármesterek 2008. évben végzett munkájáról   
       (Írásbeli előterjesztés alapján, kiosztással) 

             Előadó: alpolgármesterek 
 

Tóth András 
A bizottságok ezt nem tárgyalták. Kérdés, észrevétel, vélemény van-e? 
 
Ricska Zsolt 
Nyilván nemmel fogunk szavazni, van-e értelme kifejteni a véleményünket, látva a képviselő-
testület hozzáállását. Itt az alpolgármesterek tevékenységét minősítjük. Ebben az évben a 
városvezetésre rányomta a bélyegét az a belviszály, ami itt folyt a polgármester illteve egyik 
alpolgármester között. Ha elfogadja a beszámolót a testület, akkor azt fogja mondani, hogy 
akkor rendben van, ezt így kell csinálni, ez így helyes. De ezt nem csak mi látjuk így, a 
sajtóban egy testületen kívüli párt is utalt rá, hogy utalt rá, hogy belviszály van a 
városvezetésen belül. Megtehetnénk, hogy külön szavazzunk, de ezt nem akarjuk. Ha 
„Áment” fog szavazni a testület arra, ami az idén történt, az akkor mélyen elgondolkodtató. 
Kíváncsi vagyok rá, hogy polgármester úr hogyan szavaz? 
 
Tóth András 
Az én értelmezésemben a beszámoló a tevékenység visszaadása. Az hűen tükrözi-e azt, a 
tevékenységet, amit az adott intézmény, vagy személy elvégez?  Nem arról van szó, hogy az 
alpolgármesternek a minősítése, - jól dolgozott-e , vagy nem. Számomra ezt jelenti  
 
Nagy Sándor 
Természetesen minősíti az alpolgármesterek munkáját a beszámoló, teljes mértékben egy 
ilyen lap minősíti az elmúlt egy évben végzett tevékenységet.  
 
Tóth András 
Nyilván nem akarták leírni azokat, amiket hónapról hónapra leírtak. Ha nincs egyéb 
észrevétel, a napirendi pontot lezárom. Ki az, aki elfogadja a beszámolót?  
  
A képviselő-testület a beszámolót 13 igen szavazattal, 3 ellenszavazattal, 1 tartózkodással 
elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

280/2008. (XII. 11.) számú 

h a t á r o z a t a 
 
az alpolgármesterek 2008. évben végzett tevékenységéről szóló beszámolók elfogadásáról 
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A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 
a.) Juhász Istvánné  
b.) Kovács Sándor 
c.) Puskás László  
alpolgármester 2008. évben  végzett munkájáról szóló beszámolót elfogadja. 
 
      Felelős: alpolgármesterek 
      Határidő: azonnal 
19. napirendi pont megtárgyalása 
19./ Tájékoztató a 2008. évben biztosított pénzbeni szociális ellátásokról 
       (Írásbeli előterjesztés alapján) 

             Száma:3-312/2008.  
             Előadó: Dr. Mátyás B. Szabolcs jegyző 

 
Tóth András 
Van-e kérdés, észrevétel, vélemény? 
 
Puhola Józsefné 
Átmeneti segélynél a törvény előírja, hogy 28.500-,Ft-ot ha meghaladja az egy főre eső 
jövedelem, ha bármilyen rendkívüli esemény van, nem adható neki átmeneti segély?  
 
Tóth András 
Adható, ez egy mérték, amit szeretünk betartani? Viszont rendkívüli eseteket másképp 
szoktunk értékelni.  
 
Puhola Józsefné 

      Azért mondom, hogy sok visszajelzést kaptam, hogy kórházból hazajött és mégis el van 
utasítva a kérelme.  

 
Tóth András 
Van, aki rendszeresen ezzel indokolja, de igyekszünk krízishelyzetekben – még akkor is, ha a 
keretösszeget átlépi - meg szoktuk adni.  
 
Puhola Józsefné 
A másik az, hogy a temetési segélyt nem lehetne megemelni, hiszen a temetés költsége is 
megemelkedett?  
 
Tóth András 
A rendelet felülvizsgálatánál kérem, hogy ezeket a javaslatokat majd tegyék meg. Ha nincs 
egyéb a napirendi pont vitáját lezárom. Ki az, aki a tájékoztatót tudomásul veszi? 
 
A képviselő-testület a tájékoztatót 16 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül (1 
nem szavazóval) tudomásul vette.  
 
20. napirendi pont megtárgyalása 
20./ Előterjesztés Újfehértó Város Helyi Építési Szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 

többször módosított 8/2005. (IV. 13.) VKT rendelet módosításáról  
      (Írásbeli előterjesztés alapján) 

             Száma:3-326/2008.  
             Előadó: Kovács Sándor alpolgármester 
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Kovács Sándor megérkezett az ülésterembe, így a képviselő-testület létszáma 18 főre 
változott.  
 
Tóth András 
Alpolgármester Úr az előterjesztő, szóbeli kiegészítése nincs. Van-e kérdés, észrevétel, 
vélemény?  
 
Nagy Sándor 
Nincs ellenemre az alpolgármester Úr javaslata, csak felhívom a figyelmet, ha a képviselő-
testület ma döntést hoz akkor megszegi az SZMSZ 25. §-át, amelyet több pontban sért. 
Bizottsági vélemények, jegyzői vélemény hiányára szeretnék  utalnék.  
 
Szilágyi Antalné 
Én a 7. sz. választókerület képviselője, kiemelten a Kossuth elejétől a Kossuth utca Obsitos út 
kereszteződés mindkét oldala, a javaslatot nem áll módomban elfogadni.  A település miért 
nem élvezhetné egy multinacionális cég ittlétét. A lakosság érdekeit szolgálja. Tudomásom 
szerint itt e LIDL épül, ezt miért akadályozhatnánk meg.  
 
Nagy Sándor 
Az ügyrendi javaslatom, hogy vegyük le napirendről.  
 
Tóth András 
Ki az, aki elfogadja, hogy vegyük le a napirendről? 
 
A képviselő-testület az ügyrendi javaslatot 7 igen szavazattal, 9 ellen szavazattal, 2 
tartózkodással nem támogatta a napirend levételét.  
 
Kovács Sándor 
Az előterjesztéssel kapcsolatban -nem értem, hogy miért mondja képviselő Asszony, hogy 
nem védi a lakosok és a vállalkozók érdekeit. Ez kimondottan az Ő érdekükben születik ez a 
rendelet. Elsősorban azért, hogy a városközpont és környezetében ne tudjanak ilyen 
létesítményt megépíteni. Nem zárja ki a rendelet, hogy  a város szélén megépüljön, más 
városban a város külső peremeire adnak lehetőséget erre. Ez a rendelet, csak arról szól, hogy 
a városközpontban és környékén ilyen típusú kereskedelmi egység letelepedésére azért nem 
adunk lehetőségek, hogy az ideépített épület szerintem városkép rombolóak. Azt nem 
vitatom, hogy ez az olcsó áruk háza. Azt lehet hallani a televízióban, hogy azok leszünk, amit 
eszünk. Ha az újfehértói és magyar embereket arra ösztönözzük, hogy csak az olcsó, hitvány 
minőségű élelmiszereket fogyasztják, akkor úgy gondolom, hogy ezzel nem biztos, hogy a 
lakosságunknak teszünk jót. A másik az előkészítettségre vonatkozóan, úgy tudom, hogy 
ennek a rendelet-tervezetnek egy egyszerűsítettebb változata keresztül ment a bizottságokon, 
éppen a Nagy Sándor képviselő Úr javaslatára bővítettük ki a rendeletben lévő utcákat, illetve 
helyszíneket. Miért csak a három főutcára építették be ezeket a korlátokat a Pénzügyi 
Bizottsági ülésen? Azzal kapcsolatban, hogy nem felelünk meg a jegyzői véleménynek.- azzal 
én is tisztában vagyok, hogy bizonyos szabályoknak nem felelünk meg, de ebben az évben és 
a múlt évben számos kérdésben ugyanezt az építési szabályozási tervet, a város, illetve a 
városban lakók érdekében módosítottuk. Tehát nem egyedi, hogy ha a mai rendelet-tervezetet 
elfogadja a testület? 
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Szilágyi Antalné 
A helyi kereskedők egy része, a nyíregyházi multinacionális cégektől szerzi be az 
élelmiszereket. A helyi kiskereskedőktől is láttam, ez az indokolás, ami az előterjesztésben 
van, nem állja meg a helyét. Ez a véleményem, a tapasztalatom.  
 
Kovács Sándor 
Amit Ön tapasztal, olyan szempontból egészséges folyamat, hogy az újfehértói kereskedők 
zöme, a csalinak szánt akciós termékekre azért mennek be megvásárolni azokat a termékeket, 
hogy azokat a csalikat, amivel odacsábítják és ezáltal kizárják annak a lehetőségét, hogy 
csupán emiatt becsábuljanak azokban a boltokba, és minden egyéb más termékben lévő 
árrésben pedig megfizessék azokat, amit a tulajdonos bekalkulált.   
 
Gyermánné Szabó Katalin 
Kétoldalú dolog, az emberek a nagybevásároló központban vásárolnak, ha olcsóbb, de a 
minőség az olyan, amilyen. Ez a város mezőgazdaságból él. Aki a piacon jár-kel, látható, 
hogy vásárló alig van. Az lenne a jó hogy minél többen a helyiektől vásárolnának.   
 
Nagy Sándor 
Alpolgármester Úrnak mondanám, hogy számomra van eleme az előterjesztésnek, amit 
tudnék támogatni, ha SZMSZ- szerűen lett volna beterjesztve. Ön tudja a legjobban, hogy az 
elmúlt alkalommal egyéb kérdésben is megtetten a törvényességi észrevételeimet és azok az 
esetek, amikre Ön hivatkozott, azok bizottsági véleményeket figyelembe véve kerültek a 
testület elé.  Amit tegnap a bizottság tárgyalt, az határozat-tervezet volt, ez most egy rendelet-
tervezet. Egy hét múlva miért nem lehet megcsinálni, hogy újra behozzuk. Legalább a 
látszatra adjatok, hogy törvényesen játsszátok le a meccseket.  
 
Puskás László 
Amit, mondtál azzal egyetértek. Viszont nem látok semmi garanciát arra, hogy a  jövő hetiben 
rendkívüli testületi ülésre visszakerül.  
 
Tóth András 
Ami az előterjesztéssel kapcsolatos, hogy nem biztos, hogy bő lére kell engedni ezt az 
egészet, és ezt a vita vissza is adta. A vita a kereskedelemről szólt, hogy igen vagy nem. Ha 
elbújtatjuk a szándékunkat, akkor bujtassuk el és fogjuk be a szánkat és ne itt mondjuk olyan 
indokokat, aminek alapján valaki, aki akarja fölismeri az igazi szándékot és éppen erre 
hivatkozással- mint jogalkotói szándékot – fogja megkérdőjelezni, hogy mit is akartunk mi itt 
csinálni. Ha a rendelet szövegéhez ragaszkodunk, akkor javasolom, hogy egészítsük ki olyan 
garanciális elemekkel, ha már bádogüzletekről beszéltünk, hogy ne épüljön ebbe a városban 
bádogház. Erre vannak garanciális elemek? Foglalkozzunk a többi gazdasági elemmel, ne 
csak a kereskedelemmel foglalkozzunk, ha tényleg az a szándékunk, hogy a város arculatával 
foglalkozzunk, hanem akkor foglalkozzunk mindegyikkel. Javasolom, hogy ezt átdolgozni 
úgy, hogy ezekre is kiterjedjen, garanciát arra, hogy a saját ingatlanomra nem fogok 
bádogépületet építeni. Ha ilyenekkel érveltek, és indokoltok, akkor kérem, hogy ezek mentén 
terjesszük ki.  
 
Szilágyi Antalné 
Kérem a jegyző Úr véleményét, azzal kapcsolatban, amit Nagy Sándor javasolt. Hiába 
megszavazták, de törvénytelenség tapasztalható.  
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dr. Mátyás B. Szabolcs  
Polgármester Úr részletesen elmondta, hogy van egy ilyen bizottsági hiány. Én a rendelet-
tervezettel, illetve az előző napirendi pont, ami le lett véve az ülésről, azt gondolom, hogy egy 
jól előkészített rendelet-tervezet volt. Nekem, ha lehetőségem lett volna véleményezésre, 
akkor azt mondtam volna, hogy a szándék, ami le van írva és az igencsak veszélyes az uniós 
tagságnál egy olyat leírni, hogy „.. ha korlátozni tudnánk a kereskedelmi cégek letelepedését”.  
Ezt a mondatot átírtam volna, ezzel a szándékot nem mondtam volna ki. Én is azt mondom, 
hogy egy ismételt bizottsági szakaszok után alkalmas lehet arra, hogy a testület  ezt érdemben 
megtárgyalja. 
 
 
Kovács Sándor 
Még egyszer megismétlem, adva a Pénzügyi Bizottság véleményére, és adva arra, amit 
Jegyző Úr mondott, hogy melyik részével nem értett egyet az eredeti előterjesztésnek, a 
második előterjesztésből ezek a szakaszok kikerültek. Itt élünk Újfehértón, a magyar 
vállalkozásokat azzal tesszük tönkre, hogy ezeket a multinacionális cégeket beengedjük.  
Kiszámolta -e már valaki, hogy ha ezek a cégek idetelepednek, akkor miközben 10 család 
munkahelyét biztosítják, aközben 20-30 munkahely megszűnését eredményezik. Ha 
kiszámolóm, hogy mi szól mellette és mi szól ellene, akkor az ellenzők tábora, miért jó az, 
hogy ha azoknak akiknek van tőkéje, van pénze, négy szájjal fogja tudni élvezni a 
finomságokat és miközben jusson mindenkinek egy karéj kenyér elve eltörpül. Itt el lehet 
dönteni az asztalnál. Tudomásul veszem azt, hogy a testület hogyan dönt.  
 
Dr.  Mátyás B. Szabolcs  
Lehet, hogy félreérthető volt, amit mondtam, de mint magánemberként mégy egyet is tudnék 
érteni a döntéssel, de az előkészítését nehezen fogom majd tudni megvédeni, ha odakerül a 
sor, hogy valaki ezt esetleg törvényességi észrevétel gyanánt megküldi a Közigazgatási 
Hivatalnak. Erre utaltam, hogy ennek a megelőzésére, kivédésére, nem lenne-e célszerűbb 
egy ilyen átgondolt bizottsági véleményezés, és utána azt mondom, hogy a testület érdemben 
el fogja dönteni.  
 
Kovács Sándor 
Mi ennek a következménye, lehet-e anyagi következménye?  
 
Dr.  Mátyás B. Szabolcs  
Itt arra gondolok, nemcsak a Közigazgatási Hivatal mulasztásos törvénysértés, meg a 
bizottsági vélemény stb. Arra gondolok, hogy pld. ebben a ciklusban is megtörtént az az eset, 
hogy valaki a versenyjog, azon belül a közbeszerzési eljárás bizonyos szabályainak  
megsértése hivatkozva  az önkormányzattal szemben 12 millió forintos bírságot  szabadtatott 
ki. Ennek az utánajárása és védése is mind az ami ezzel jár, olyan feladatokat hárított a 
hivatalra, és attól félek, hogy ha ez a dolog is – hogy esetleg, már elindultak bizonyos 
ingatlanokkal kapcsolatos egyeztetések, már adás-vételek lettek aláírva- ha egy ilyen dolog 
kimegy a köztudatba, nyilvános ülés keretében, megtudja bárki, hogy egy ilyen szándékkal 
esetleg korlátozásokat akartak itt Újfehértón érvényesíteni, akkor ki tudja milyen egyéb 
kártérítések elé kerül a város, vagy a hivatal, aki amúgy sincs egyébként jó pénzügyi 
helyzetében. Én erre gondoltam.  
 
Tóth András 
Egy kis pontosítás, nem jogerős a 12 millió forint, amit jegyző Úr említ, senki ne vegye 
készpénznek. A szándék megvolt valakiben, valaki kiszabta ránk, mi meg védjük magunkat, 
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de egy fillér sincs még ránk kiszabva. A napirendi pont vitáját lezárom. Ki az, aki elfogadja a 
rendelet-tervezetet? 
 
A képviselő-testület a rendelet-tervezetet 11 igen szavazattal, 2 ellen szavazattal, 5 
tartózkodással elfogadta és az alábbi rendelet alkotta meg: 
 
 
 
 
 

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
 

35/2008. (………… ) 
 

r e n d e l e t e 
 

Újfehértó Város Helyi Építési  Szabályzatáról és szabályozási tervéről 
szóló többször módosított 8/2005.  (IV.13.) VKT. rendelet módosításáról 

 
Újfehértó Város Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelmérõl szóló 
1997. évi LXXVIII. tv. (továbbiakban Étv.) 13. § (1) bekezdése, valamint a helyi 
önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. tv. 8. § (1) bekezdésében és a 
16. § (1) biztosított felhatalmazásával élve az Újfehértó Város Helyi Építési Szabályzatáról és 
Szabályozási Tervéről szóló 8/2005. (IV.13.) VKT. rendeletét (a továbbiakban: rendelet) az 
alábbiak szerint módosítja: 
 

1.§. 
A rendelet az alábbi 7/A.§.-al egészül ki: 
 

7/A.§. 
 

Az alábbi területeken kereskedelem céljára nem hasznosítható, - és engedély nem adható - 
olyan újonnan építendő vagy átalakított építményre, melynek az üzlet rendeltetésű nettó  
alapterülete meghaladja a 300m2 –t. : 

a.) a központi vegyes területeken, 
b.) a településközpont  vegyes területeken,  
c.) a Szent István  út elejétől a Szent István út, Tímár utca kereszteződéséig mindkét 

oldalon, 
d.) a Kossuth Lajos utca elejétől a Kossuth Lajos utca, Obsitos utca kereszteződéséig 

mindkét oldalon, 
e.) Debreceni út elejétől a Debreceni út, Tüzér utca kereszteződéséig mindkét oldalon, 
f.) Farkasnyári utca elejétől a Farkasnyári utca és a Bem Apó utca kereszteződéséig 

mindkét oldalon, 
g.) Széchenyi utca elejétől a Széchenyi utca és Garibaldi utca kereszteződéséig mindkét 

oldalon valamint 
h.) az a.)-g.) pontban meghatározott területekből nyíló utcák elejétől 100 méterig,  

mindkét oldalon. 
2.§. 

 
Ez rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. 
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Tóth András 
Tájékoztatom a képviselő-testületet, hogy a rendelet most elfogadott szövegének  a aláírását 
átmenetileg megtagadom. Jogi normakontrolt fogok alkalmazni, amennyiben bebizonyosodik, 
hogy jogszerűen jártunk el, akkor alá fogom írni, egyébként nem. A kihirdetésre nincs 
lehetőség egyenlőre.  
 
21. napirendi pont megtárgyalása 
21./ Előterjesztés a kiemelkedő társadalmi jelentőséggel bíró civil szervezetek és egyházak  
       2009. évi támogatásáról szóló határozat módosítására  
       (Írásbeli előterjesztés alapján) 

             Száma:3-327/2008.  
             Előadó: Puskás László alpolgármester 

 
Tóth András 
Szóbeli kiegészítése van-e az előterjesztőnek? 
 
Puskás László 
Továbbra is aggályosnak tartom, hogy ez a vegyes finanszírozás továbbra is működhessen a 
Kisréti Szabadidő Park karbantartása, én tisztább dolognak tartanám, ha megfelelő 
pénzeszköz hozzárendelésével egy szervezetre van bízva a fenntartás és ez sokkal nyomon 
követhetőbb és fenntarthatóbb. Kérem, hogy a testület támogassa az álláspontot.  
 
Tóth András 
Kérdés, észrevétel, vélemény van-e? 
 
Nagy Sándor 
Nem tartja-e ezt egy kicsit túlzónak egy választási ciklus félidejében még mindig politikai 
stafírungozásra előterjesztéseket tenni és stafírungokat osztani?    
 
Puskás László 
Nem értem a célzást, de nem tartom annak, 2006-2007-ben folyamatosan többet kapott a 
Városszépítő Egyesület a park fenntartására, a tavalyi évben ez a testület döntött, hogy a 
kiemelkedő civilegyesület közé veszi 2 millió forintos támogatással, Nem látom az okát, hogy 
miért kell csökkenteni a következő évben?   
 
Tóth András 
Kis pontosítás, hogy nem a Kisrét karbantartására, parkok zöldfelületek karbantartása van az 
előterjesztésben. Másrészt, emlékeim szerint fejlesztésre kapott  jelentősebb összeget a 
civilszervezet, nem működésre. A harmadik amit én is megígértem, hogy módosító 
javaslatom ebben az esetben akkor, hogy a határozatunk ugyanezen bekezdés d, ponjta oly 
módon módosuljon, hogy az Újfehértó Városi Sport és Szabadidő Egyesület részére  
működési kiadáshoz  5,5 millió forint támogatást biztosítson a megszavazott 3,5 millió 
forinttal szemben. Ezt is megígértem a múlt testületi ülésen, egyébként érintettségemet 
jelentem be emiatt.   
 
Nagy Sándor 
Elolvasták-e azt a szerződést a képviselők, amit korábban kötött a Városszépítő Egyesület és 
az akkori önkormányzat? A döntés meghozatalában ezt is ajánlom a figyelmükbe.  
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Kovács Sándor 
Itt ülök már lassan 8 éve ennek az egyesületnek az elnökeként és tudomásul veszem, hogy azt 
a lovat ütik, amely húz. Tudomásul veszem a testület döntését. Azt, hogy mit vétettem a 
tavalyi évben, hogy negyedére kell redukálni a kompenzálást.  De közös lónak túrós a háta, 
nem szeretném ezt ilyen formában működtetni.  
 
 
Ricska Zsolt 
Azt javasoljuk, hogy azt a 1,5 millió forintot a diáksport részére adjuk.  Ha nem fogadja el a 
képviselő-testület az előterjesztést.  
 
Puskás László 
A működési hitel terhére döntünk róla, előterjesztőként befogadom a polgármester javaslatát. 
Erről nem kérek külön szavaztatni.  
 
Nagy Sándor 
Ügyrendiben kérem, hogy válasszuk ketté a szavazást.  
 
Tóth András 
Akkor  nem kérem, hogy fogadja be, így  kérek szavazást a módosító javaslatomról. Így akkor 
az SZMSZ-t betartjuk, és Nagy Sándor ügyrendi javaslatát is kielégítjük.  
 
Ki az, aki elfogadja az ügyrendi javaslatot, hogy mely szerint válasszuk ketté a szavazást? 
 
A képviselő-testület az ügyrendi javaslatot 6 igen szavazattal, 9 ellenszavazattal, 3 
tartózkodással nem fogadta el, hogy külön szavazzunk.  
 
Tóth András 
Először az általam javasolt módosító indítványról szavazunk, ki az aki elfogadja?  
  
A  képviselő-testület 13 igen szavazattal, 5 ellen szavazattal, tartózkodás nélkül elfogadta a 
módosító javaslatot.  
 
Ki az, aki a módosítással együtt elfogadja a határozat-tervezetet? 
 
A képviselő-testület a módosítással együtt 13 igen szavazattal, 3 ellen szavazattal, 2 
tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 

 
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

281/2008. (XII. 11.) számú 

h a t á r o z a t a 
 

a kiemelkedő társadalmi jelentőséggel bíró civil szervezetek és egyházak 2009. évi 
támogatásáról szóló határozat módosításáról  

 
 
A KÉPVISELŐ-TESTÜLET  
 
1./ a kiemelkedő társadalmi jelentőséggel bíró civil szervezetek és egyházak 2009. évi 
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támogatásáról szóló 263/2008. (XI. 27.) számú határozatában az (1) bekezdés d.) és f.) pontjait 
az alábbiak szerint módosítja: 
 
((1) elismerve a civil szervezetek városban betöltött társadalmi jelentőségű tevékenységét, azokat az 
alábbi támogatásban részesíti 2009 évben:) 
 
…. 
  

d.) Újfehértó Városi Sport és Szabadidő Egyesület részére működési kiadásaihoz 5.500 eFt 
 f.) Városszépítő Újfehértóiak Egyesülete 2.000. eFt parkok, zöldfelületek karbantartásához  

      
2./ a határozat egyéb pontja változatlan tartalommal hatályban tartja.  
 
 

       Határidő: folyamatos  
        Felelős: polgármester 

 
22. napirendi pont megtárgyalása 
22./ Közérdekű bejelentések, kérdések és interpellációk 
 
Tóth András 
Van-e bejelentés?  
 
Buczkó Ágnes 
Érdeklődnék, hogy a Földanya Alapítvány valamelyik városban működik, minden városban 
200 db tölgyfát ad, ebből érkezett már valamilyen hír?  
 
Tóth András 
Nem érkezett.  
 
Nagy Sándor 
Visszatérve a Zajti Ferenc Művelődési Központ beszámolójához, szeretném javasolni, hogy 
egyebekben hozzon a testület egy határozat-tervezetet, melyben felkérte az 
intézményvezetőjét, hogy a napi munkája és művelődési ház munkája során tartózkodjon az 
intézményvezetője,  politikai tevékenységtől.  
 
Puhola Józsefné 
A lakosság körében elterjedt, hogy kisebbségi csoportot telepítenek ide Újfehértóra, ez igaz-
e?  A másik, hogy a múlt héten adományosztást bonyolítottam le, és sokan mondták, hogy 
hivataltól kaptak büntetést, hogy nem szippantanak. Ennek mi az, oka? A harmadik, hogy a 
településrendezési tervben, a Böszörményi út egy része belterületté lett nyilvánítva, nem 
építési területként, megkapták a határozatot az Építésügyi Osztálytól.   
 
Tóth András 
A kisebbség telepítéssel kapcsolatban nincs ilyen szándék, nincs információm, a bizottsági 
ülésen szintén felmerült ez. A betelepítés az egy aktív fogalom, azt valaki csinálja. Rólam 
szólt a történet, de nincs ilyen szándékom. Egyébként is ha lenne ilyen, nem egy helyre 
telepíteném, én a szegregációnak a híve nem vagyok. Azt, hogy valakinek kívülről van egy 
ilyen szándéka azt nem tudom. Illetve, ha valakinek, a saját ingatlanára valaki hív e bárkit, 
ahhoz semmi közünk, ez a passzív oldala. Azt megakadályozni, hogy etnikai alapon esetleg 
egy ingatlant valaki megszerezze, vagy ne szerezze,  ahhoz senkinek nincs joga, ez a passzív  
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része a cselekedeteinknek. Abba nem lehet beleszólni, hogy ki akar Újfehértóra települni.  A 
szükséges dolgokat pld, anyagi dolgokat, akkor szíve joga mindenkinek, azt csinál mindenki 
amit akar, jogállamban élünk. A másik a szennyvízzel kapcsolatban a hivatal, a mi általunk 
elfogadott rendelet alapján szabott ki bírságokat, amennyiben ha ezek jogerősek lesznek, 
akkor fog eldőlni, hogy a hivatalnak volt igaza, vagy a panaszosnak van igaza. A fellebbezési 
lehetősége meg van, ha igaza van, akkor hatályon kívül fogja helyezni a bíróság ezt a 
határozatot. A településrendezési tervre vonatkozóan, ha a lakosságot így tájékoztatta a 
hatóság, akkor vélhetően az a hatályos.  
 
Ricska Zsolt 
Az utolsó döntésre visszautalnék, arról volt szó, hogy Puskás alpolgármester Úr és 
Polgármester Úr között volt egy vita, ami az önkormányzatnak 3,5 millió forintjába került. 
Polgármester Úr nem értett egyet azzal, hogy megemeljük a Városszépítő Egyesület részére a 
támogatást. Mi van azokkal az egyesületekkel, akik nincsenek ilyen szinten képviselve, 
azokkal van probléma. Mi nem szavaztuk meg egyik egyesületet sem. Ez a helyzet méltatlan.  
 
Tóth András 
Beszélhetünk a szavazás részleteiről, tájékoztatásul annyit szeretnék elmondani, én azt 
mondtam, hogy ha az egyik, akkor a másik is. Ez volt az álláspontom. A végszavazásnál én 
sem támogattam.  Egy kis szépséghiba, hogy rajtam kívül senki nem jelentette az 
érintettségét. Ha nem a konszenzus irányába megy el a „játék” ami ebbe a testületben folyik, 
akkor egyre inkább abba az irányba fogunk elmenni, hogy jogilag próbáljuk megfogni 
egymásnak a döntéseit, javaslatait. Meglátjuk, hogy hogyan fog működni a testület.  
 
Van-e még egyéb kérdés, észrevétel, vélemény? Ha nincs a napirendi pont vitáját lezárom.  
 
Mivel egyéb kérdés, észrevétel, vélemény nem hangzott el, Tóth András polgármester a 
nyilvános ülést 18 óra 20 perkor bezárta.  
 
 
 

K. m. f.  
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 


