
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS
POLGÁRMESTERI HIVATALA
4244 Újfehértó, Szent István út 10.

Tel.:(42) 290 000  Fax: (42) 290 003
E-mail: polghiv@ujfeherto.hu

Web: www.ujfeherto.hu

Száma: 13……./2009.
J E G Y Z Õ K Ö N Y V

Készült: Újfehértó  Város  Képviselő-testületének 2009.  január  28.-án (szerda)  du.  16 órai 
kezdettel - a zárt ülést követően - az önkormányzat tanácskozótermében megtartott nyilvános 
ülésről    

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, 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
 

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
A mai ülésen a meghívóban szereplő napirendi pontokat javasolom azzal a módosítással, hogy 
a  3.  a.)  b.)  c.)  d.)  pontok  vitáját  egyetlen  napirendi  pont  keretében  megtárgyalni,  hiszen 
egymással összefüggő kérdésekről van szó. Továbbá az eredetileg 9. napirendi pontot hozzuk 
4. napirendi pontként, valamint a meghívóban a 10. napirend elé új napirendi pontokként, 
amit kiosztással megkaptak azt az előterjesztést,  vagy most, vagy a bizottsági ülésen -, ezek 
kerüljenek. Ezek a  3-36/2009. számú, valamint a   Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának 
módosításáról  szóló  előterjesztések.  Azért,  hogy  az  SZMSZ-  szerintitárgyalási  sorrendet 
betartsuk,  szintén  kiosztással  megkapták  a  Kulturális  Szakemberek  7  éves  továbbképzési 
tervének módosításáról  szóló  előterjesztést,  ezt  tárgyaljuk  a  beszámoló  előtt.  Van-e  eltérő 
javaslat a napirendi pontokkal kapcsolatban? 

Kovács Sándor
Az általam készített előterjesztést visszavonom a mai ülésről a költségvetés tárgyalásáig. 

Tóth András
Van-e még egyéb? Kovács alpolgármester Úr javaslatát befogadom. Ki az, aki elfogadja a 
módosításokkal együtt a javasolt napirendet? 

A képviselő-testület a javasolt napirendet 16 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül (1 nem szavazóval) elfogadta és az alábbi napirendet állapította meg:

Napirendi pontok



1./ a) Tájékoztató a legutóbbi testületi ülés óta történt eseményekről, tárgyalásokról
          Száma: 3-26/2009.  
          (Írásbeli előterjesztés alapján)
           Előadó: Tóth András polgármester

  Juhász Istvánné alpolgármester
                          Puskás László alpolgármester

  Kovács Sándor alpolgármester  

     b) Előterjesztés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
         Száma: 3-25/2009.
         (Írásbeli előterjesztés alapján)
         Előadó: Tóth András polgármester

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

2./ Előterjesztés a díszpolgári cím és kitüntető díjak alapításáról és adományozásuk rendjéről 
szóló 5/2007.(I.26.) rendelet módosítására

      (Írásbeli előterjesztés alapján)
            Száma:3-311/2009. 

      Előadó: Buczkó Ágnes képviselő

3./ a) Előterjesztés egyes szociális tárgyú rendeletek módosításáról 
     (Írásbeli előterjesztés alapján)

            Száma:3-32/2009. 
      Előadó:  Tóth András polgármester 

b) Előterjesztés Újfehértói Szociális Szolgáltató Központ térítési díjairól
     (Írásbeli előterjesztés alapján)

           Száma:3-16/2009. 
     Előadó: Tóth András polgármester 

c.) Előterjesztés az étkezésről és az igénybevételéért fizetendő intézményi térítési díjakról 
     szóló rendelet elfogadására
     (Írásbeli előterjesztés alapján)

           Száma:3-23/2009. 
     Előadó: Tóth András polgármester 

d.) Előterjesztés az Újfehértó SZOSZOK 2009. évi költségvetésének jóváhagyásáról
     (Írásbeli előterjesztés alapján)

           Száma:3-33/2009. 
     Előadó: Tóth András polgármester 

4.) Előterjesztés Újfehértó–Székelyhíd önkormányzati együttműködés a fenntartható 
      településgazdálkodásért és a közszolgáltatások színvonalának emeléséért” című 
      támogatási pályázat benyújtásával összefüggő döntésekről
     (Írásbeli előterjesztés alapján, kiosztással)
      Előadó: Tóth András polgármester 
5./ Előterjesztés a családsegítő és gyermekvédelmi szolgáltatás szervezeti átalakításáról 
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     (Írásbeli előterjesztés alapján)
           Száma:3-29/2009. 

     Előadó: Tóth András polgármester 

6./ Előterjesztés a Zsindelyes-Pálinka Kft. és az önkormányzat között létrejött vételi jogot 
     biztosító, opciós ingatlan adás-vételi szerződés módosításáról
     (Írásbeli előterjesztés alapján)

           Száma:3-12/2009. 
     Előadó: Tóth András polgármester 

7./ Előterjesztés önkormányzati tulajdonú ingatlan tulajdonjogának megszerzésére tett 
     ajánlatról
     (Írásbeli előterjesztés alapján)

           Száma:3-9/2009. 
     Előadó: Tóth András polgármester 

8./a.) Előterjesztés „Autóbusz váróhelyek építése Újfehértón” tárgyú egyszerű közbeszerzési 
     eljárás ajánlatételi felhívásának jóváhagyásáról
     (Írásbeli előterjesztés alapján)

           Száma:3-17/2009. 
     Előadó: Tóth András polgármester   

b.) Előterjesztés „Újfehértó, Széchenyi út szélesítése és teljes felújítása csapadékvíz elvezetés 
     rendszer és járda építésével” tárgyú nyílt közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásának 
     jóváhagyásáról
     (Írásbeli előterjesztés alapján)

           Száma:3-18/2009. 
     Előadó: Tóth András polgármester 

c.) Előterjesztés „Újfehértó, Rezeda utca külterületi folytatásának felújítási munkái ” tárgyú   
     nyílt közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásának jóváhagyásáról
     (Írásbeli előterjesztés alapján)

           Száma:3-19/2009. 
     Előadó: Tóth András polgármester 

d.) Előterjesztés „Újfehértó Város Polgármesteri Hivatalának korszerűsítése és 
     szervezetfejlesztése” tárgyú egyszerű közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásának    
      jóváhagyásáról
     (Írásbeli előterjesztés alapján)

           Száma:3-20/2009. 
     Előadó: Tóth András polgármester 

e.) Előterjesztés „Újfehértó Sportpálya rehabilitáció” tárgyú nyílt közbeszerzési eljárás 
     ajánlattételi felhívásának  jóváhagyásáról
     (Írásbeli előterjesztés alapján)

           Száma:3-21/2009. 
     Előadó: Tóth András polgármester 

9./ Előterjesztés Újfehértó Város településszerkezeti tervének – a 4 sz. főút – 49302. hrsz-ú 
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      út és a 0558/3. hrsz-ú út által határolt része szántó külterületből gazdasági területre 
       történő - módosítására
      (Írásbeli előterjesztés alapján)

             Száma:3-36/2009. 
       Előadó: Tóth András polgármester 

10./ Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosításáról
       (Írásbeli előterjesztés alapján)

              Száma:3-36/2009. 
        Előadó: Tóth András polgármester 

11./ Előterjesztés az óvodai előjegyzés és az általános iskolai beíratás időpontjának 
       meghatározásáról
      (Írásbeli előterjesztés alapján)

             Száma:3-13/2009. 
       Előadó: Juhász Istvánné alpolgármester 

12./ Előterjesztés a 2009. évre tervezett kulturális programokról
       (Írásbeli előterjesztés alapján)

              Száma:3-27/2009. 
        Előadó: Juhász Istvánné alpolgármester 

13./ Előterjesztés a kulturális szakemberek hétéves, szervezeti továbbképzési tervének 
       módosításáról
      (Írásbeli előterjesztés alapján)

             Száma:3-34/2009. 
       Előadó: Tóth András polgármester 

14./ Beszámoló a helyi Önszerveződő Közösségek pénzügyi támogatásának 2007. évi   
       felhasználásáról
      (Írásbeli előterjesztés alapján)

             Száma:3-10/2009. 
       Előadó: Juhász Istvánné alpolgármester 

15./ Közérdekű bejelentések, kérdések és interpellációk

1. napirendi pont megtárgyalása
1./ a) Tájékoztató a legutóbbi testületi ülés óta történt eseményekről, tárgyalásokról
          Száma: 3-26/2009.  
          (Írásbeli előterjesztés alapján)
           Előadó: Tóth András polgármester

  Juhász Istvánné alpolgármester
                          Puskás László alpolgármester,  Kovács Sándor alpolgármester  
Tóth András
Kiegészítés nincs. Van-e kérdés, észrevétel, vélemény? 

Buczkó Ágnes
A Mályváskerti temető felszámolás alá került. Két olyan személy után érdeklődöm, az egyik 
egy 48-as honvédtiszt,  a másik pedig Beke István igazgató Úr.  Az Ő sírjuk elhelyezésével 
kapcsolatosan van-e, lesz-e elképzelés?
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Tóth András
Ha odaérünk biztosan lesz.  Dolgozunk egy projekten az illetékes képviselők bevonásával - 
ebbe  illeszthető  a  temető  felszámolása  -  egyházak  bevonásával,  közpark  létrehozását 
tervezzük.  A  nyíregyházi  temetkezési  vállalat  ügyvezetője  tett  látogatást  nálunk, 
nagyságrendileg  egy  50  millió  forintra  becsüli  ennek  a  rehabilitálását.  Nyilván  erre 
parázspénze nincs az önkormányzatnak. Szeretnénk beilleszteni a projektbe. 

Ricska Zsolt
A Fehértói  Újsággal  kapcsolatban  van  egy felvetésem,  ez  a  szerkesztő  bizottság.  Jeleztem 
alpolgármester  Asszonynak  amikor  megkeresett  bennünket,  hogy  delegáljunk  mi  is  a 
bizottságba, elmondtam, hogy vannak bizonyos aggályaink és amíg ezek nincsenek tisztázva, 
nem igazán tudunk ebben részt venni. Elhatározták egy tanácsadó bizottság létrehozását, ez 
valóban úgy van-e, hogy Angyal Sándor Úrral határozták el, vagy valami más felhatalmazás 
alapján. Nem emlékszem rá, hogy a testület felhatalmazta volna, sem a bizottság. Ha nincs 
ilyen, akkor nem vagyok benne biztos, hogy akkor működhet. 

Juhász Istvánné
Nem szerkesztő bizottság,  ezt  tisztázzuk. Angyal Úr megkeresett bizottsági és testületi  ülés 
után,  mivel nem tudott  részt  venni  az üléseken,  hogy a felvetődött  kérdésekre válaszoljon. 
Hozott magával egy háromoldalas írásos anyagot, amit elküldött azelőtt, mielőtt mi tárgyaltuk 
a beszámoló előtt, amit mi megkaptunk a testületi ülésen. Ebben szerepelt,  hogy egy olyan 
segítő, tanácsadó csapatot szeretne összegyűjteni maga köré a városból, aki segítene abban, 
hogy a városban még inkább  közérdekű információk kerüljenek az újságban. Mert Ő nem itt 
él, kevés alkalommal tud kijönni egy-egy városi újság megjelenése előtt, ez tulajdonképpen 
egy témafelvető, informális testület lenne, civilekkel, és a hivatal részéről lenne szakember. 
Értékelné a megjelenő újságokat.  Ők csak beszélgetnének róla,  ehhez úgy gondolom, hogy 
semmiféle felhatalmazás nem kell a testület részéről. Itt bárki leülhet és fölvetheti a témákat, 
amiket az újságba szeretnének, hogy szerepeljen.

Ricska Zsolt
Azt gondolom, hogy igazán meg sem tudjuk határozni, hogy mi lenne ez. Hogy ez mennyire 
ellenőrizhető a mi számunkra, hiszen önkormányzati újságról van szó, hiszen az önkormányzat 
finanszírozza.  Azt  gondolom,  hogy Angyal  Főszerkesztő  Úr,  jöjjön  el  a  képviselő-testületi 
ülésre,  és  ha van ilyen  igénye,  akkor  ossza meg a  képviselő-testülettel.  Ne alpolgármester 
AsszonyT keresse,  hanem ha a  testület  támogatja,  akkor  többet  szeretnénk tudni  erről.  Ha 
testületként működik,  akkor lenni kellene írásos nyomának. Ez eddig miért  nem működött, 
kitől kért tanácsot, miért kell erről beszámolni. Egyébként Ő is megígérte, hogy rendszeresen 
fog járni a testületi ülésre. 

Tóth András
E-mailben kap meghívót. 

Szilágyi Antalné
A január népegészségügyi pályázattal kapcsolatban szeretnék többet hallani. 

Puskás László
Decemberben nyújtottunk be pályázatot a minisztériumba, ezt 2,3 millió forinttal támogatta a 
miniszter,  igazából  a  mammográfiai  vizsgálathoz  szükséges  ennek  a  megszervezése  és  az 
utaztatáshoz. Ez még kidolgozás alatt van. 
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Gyermánné Szabó Katalin
Az újság szerkesztésével kapcsolatban - hiszen meg lettem szólítva- , az előző évben ez idő 
tájékán  beszélgettünk  erről,  és  akkor  határozat-tervezetet  is  készítettünk  és  a  testület  elé 
hoztuk, de elutasította a képviselő-testület.  Az az egy pont maradt meg, ahol az van,  hogy 
tanácsadó bizottságként működjön ez a bizottság, tehát a testület felhatalmazta, hogy legyen 
tanácsadó  bizottság.  Alpolgármester  Asszony  ezt  valószínűleg  elfelejtette.  Azt,  hogy 
szerkesszük magunk az újságot, azt utasította el a testület. 

Juhász Istvánné
Érdemes lett volna eljönni erre a gyűlésre, ott elmondani az aggályokat. Meg lehetett volna 
nyugodni, hogy nem összeesküvés, vagy valamiféle ellenakció folyik itt.  Nem értem ezt az 
aggályoskodást. Sajnálom, hogy nem jöttetek el. 

Ricska Zsolt
Azt gondolom, hogy jó helyen kérdezem, hiszen újfehértói  újságról  van szó.  Legálisan,  itt 
vagyunk és erről jegyzőkönyv készül.

Tóth András
Egy  kicsit  parttalannak  érzem  ezt  a  helyzetet,  hiszen  felelős  szerkesztője  van  ennek  az 
újságnak. Ő fogja meghatározni, hogy mit fog lehozni az újságba a beküldött anyagokból. Ha 
valakinek nincs  beküldött  anyaga,  az  ne nagyon problémázzon azon,  hogy mi  kerül  be az 
újságba,  és  milyen  módszert  választ  az  összeállításnál.  Ha nincs  egyéb  kérdés,  észrevétel, 
vélemény a napirendi pont vitáját lezárom. Ki az, aki elfogadja a tájékoztatót? 

A képviselő-testület a tájékoztatót 16 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással 
tudomásul vette. 

     b) Előterjesztés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
         Száma: 3-25/2009.
         (Írásbeli előterjesztés alapján)
         Előadó: Tóth András polgármester

Tóth András
Szóbeli kiegészítésem nincs, van-e kérdés, észrevétel, vélemény? Ha nincs a napirendi pont 
vitáját lezárom. Ki az, aki tájékoztatót elfogadja?

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

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

Tóth András
Polgármesteri hatáskörben december 4-e és 26.-a között az alábbi döntések születtek: átmeneti 
segélyeket  megállapító  53,  17  elutasító  döntés  született.  Temetési  segély  6  megállapító,  3 
elutasító, köztemetést 1 esetben rendeltem el. Lakásfenntartási támogatás 104 megállapító, 28 
elutasító, 3 eljárást megszüntető, 9 db támogatást megszüntető, 2 db kijavító végzés született, 
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visszafizetést  4  esetben  írtam  elő,  felülvizsgálat  történt  14  esetben.  Helyi  közlekedési 
támogatást  733 db határozatban állapítottam meg. Gyermekétkeztetési  kedvezménynél 3 db 
megállapító döntés született. A Társadalmi Kapcsolatok Bizottságának átruházott hatáskörben 
rendkívüli gyermekvédelmi támogatás ügyében 34 megállapító döntés született. Van-e kérdés, 
észrevétel,  vélemény?  Ha  nincs,  a  napirendi  pont  vitáját  lezárom.  Ki  az,  aki  elfogadja  a 
támogatást?

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

2. napirendi pont megtárgyalása
2./ Előterjesztés a díszpolgári cím és kitüntető díjak alapításáról és adományozásuk rendjéről 

szóló 5/2007.(I.26.) rendelet módosítására
      (Írásbeli előterjesztés alapján)

            Száma:3-311/2009. 
      Előadó: Buczkó Ágnes képviselő

Tóth András
Szóbeli  kiegészítése  nincs  az  előterjesztőnek.  A Társadalmi  Kapcsolatok  Bizottsága,  és  az 
Ügyrendi  Bizottság  egyhangúlag  támogatta,  a  Pénzügyi  Bizottság  többségi  szavazattal 
támogatta. Van-e kérdés, észrevétel, vélemény? 

Ricska Zsolt
A bizottsági ülésen beszéltünk erről,  a polgármester úrral hasonlóan vélekedünk erről.   Azt 
mondom, hogy eddig sem voltak kizárva abból, hogy kitüntessünk Őket, az Újfehértó Város 
Díjat bárki megkaphatja. Inkább ezzel a díjjal foglalkozzunk komolyabban, használjuk ki ezt, 
aki  a  mezőgazdaság,  ipar  területén  kimagaslót  teljesít,  az  ezt  a  díjat  megkaphatja.  Azt 
javasolom, hogy ne támogassa a testület ezt. 

Buczkó Ágnes
Azért  készítettem ezt  az  előterjesztést,  mert  úgy érzem, hogy szükség van egy ilyen díjra. 
Pótló, kiegészítő. Tisztelettel kérem, hogy ezt támogassák. 

Tóth András
Ha nincs egyéb észrevétel, vélemény, a napirendi pont vitáját lezárom. Ki az, aki elfogadja a 
rendelet-tervezetet?

A  képviselő-testület  a  rendelet-tervezetet  13  igen  szavazattal,  3  ellenszavazattal,  1 
tartózkodással elfogadta és az alábbi rendeletet alkotta meg:

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

2/2009. (I. 29.) 

r e n d e l e t e

 díszpolgári cím és kitüntető díjak alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló 
5/2007. (I. 26.) rendelet módosításáról
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A KÉPVISELŐ-TESTÜLET
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 1. § (6) bekezdésének a) pontja, a 
16.  §  (1)  bekezdése  alapján  a  díszpolgári  cím  és  kitüntető  díjak  alapításáról  és 
adományozásuk  rendjéről  szóló  5/2007.  (I.  26.)  rendeletét  (továbbiakban:  rendelet)  az 
alábbiak szerint módosítja:

1. §

A rendelet 1.§. a.) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(A rendelet  célja,  hogy  a  város  önkormányzata  széleskörű  nyilvánosság előtt,  ünnepélyes  
keretek  között  és  maradandóan  kívánja  kifejezésre  juttatni  a  város  közvéleményének  
elismerését, megbecsülését és háláját mindazon személyek iránt, akik)
a.) Újfehértó  város  általános  fejlődéséért,  lakosai  életkörülményeinek  javításáért 
közvetlenül  vagy  közvetve  kifejtett  várospolitikai,  gazdasági,  tudományos,  kulturális 
(művészeti) sport, ipari, kereskedelmi, mezőgazdasági munkásságukkal, a városnak hírnevet 
szereztek; kivívták a város lakosságának általános megbecsülését;

2. §

A rendelet 5.§. (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

 (2) A javaslatnak tartalmaznia kell a javasolt személy részletes életútját, valamint kiemelten 
azokat  a  tevékenységeit,  amelyek  indokolják  a  díszpolgári  cím  adományozását.  A 
javaslato(ka)t minden év február  hónap utolsó napjáig lehet előterjeszteni.

3. §

A rendelet 8.§. (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
 (1) A díszpolgárok nyilvántartásával kapcsolatos ügykezelési tevékenységet a Polgármesteri 
Hivatal végzi.

4. §

A rendelet 9.§.-a kiegészül az alábbi VII. ponttal:
(Újfehértó Város Képviselő-testülete)
…
VII. Mezőssy Béla Ipari, Mezőgazdasági és Kereskedelmi Díjat a1apít.

5.§.

A rendelet 10.§.-a kiegészül az alábbi (7) bekezdéssel:

(7)  Mezőssy Béla Ipari, Mezőgazdasági és Kereskedelmi Díj adományozható azoknak a 
személyeknek vagy közösségeknek,  akik  kiemelkedő tevékenységet  fejtenek  ki  az  ipar,  a 
mezőgazdaság vagy a kereskedelem területén, tevékenységükkel általános elismerést vívtak ki 
a város lakosságának körében és magatartásuk, közösségi és magánéletük példamutató.
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6.§.

A rendelet 11.§. (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(2)  Az (1) bekezdés szerinti javaslatot a polgármesterhez kell benyújtani minden év február 
hónap  utolsó  napjáig.  Újabb  személyi  javaslato(ka)t  ezt  követően  már  nem  lehet 
előterjeszteni.

7.§.

A rendelet 11.§. -a az alábbi (6) bekezdéssel egészül ki, egyidejűleg a jelenlegi (6) bekezdés 
jelölése (7) bekezdésre módosul:
 
(6)  A  Mezőssy Béla  Ipari,  Mezőgazdasági  és  Kereskedelmi  Díj  odaítélésére  a 
képviselőtestület Pénzügyi Bizottsága tesz javaslatot.

8. §

(1) E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
(2)  A 2009. évi díszpolgári címre és kitüntető díjakra benyújtott  javaslatokat  e  rendeletben 
foglaltak szerint kell elbírálni.

3. napirendi pont megtárgyalása
3./ a) Előterjesztés egyes szociális tárgyú rendeletek módosításáról 
     (Írásbeli előterjesztés alapján)

            Száma:3-32/2009. 
      Előadó:  Tóth András polgármester 

b) Előterjesztés Újfehértói Szociális Szolgáltató Központ térítési díjairól
     (Írásbeli előterjesztés alapján)

           Száma:3-16/2009. 
     Előadó: Tóth András polgármester 

c.) Előterjesztés az étkezésről és az igénybevételéért fizetendő intézményi térítési díjakról 
     szóló rendelet elfogadására
     (Írásbeli előterjesztés alapján)

           Száma:3-23/2009. 
     Előadó: Tóth András polgármester 

d.) Előterjesztés az Újfehértó SZOSZOK 2009. évi költségvetésének jóváhagyásáról
     (Írásbeli előterjesztés alapján)

           Száma:3-33/2009. 
     Előadó: Tóth András polgármester 

Tóth András
Amikor megfogalmaztam a javaslat csomagot, akkor törekedtem arra, hogy a konyha kapacitás 
minél nagyobb és színvonalasabb szintre juttassuk,  törekedtem arra,  hogy lehetőség szerint 
minél  több  újfehértói  rászorultnak  tudjunk  ellátást  biztosítani  méltányos  áron.  Illetve 
törekedtem  arra,  hogy  minél  nagyobb  állami  forrást  tudjunk  igénybe  venni.  Egy 
szövegpontosítást  szeretnék  az  első  rendelet-tervezetben,  ennek  a  II.  fejezetében  a  4.  §. 
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foglalkozik a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló rendeletünk módosításáról, a 7/B. §-sal 
történő  kiegészítéssel,  ebben  a  2.  sorban  amikor  a  jogosultakat  definiáljuk,  a 
gyermekétkeztetésben részt vevő, itt egy vessző van, és kiegészülne azzal, „..általános iskolai 
tanulmányokat  folytató  gyermek..”,  ez  megegyezik  az  előterjesztői  szándékkal,  az 
előterjesztésből  is  kiolvasható,  csak  nem került  átvezetésre  a  rendelet-módosítás  szövegén. 
Egyértelműen  az  általános  iskolai  tanulmányokat  folytató  gyermekek  lennének  a 
kedvezményezettek,  ha  egyébként  a  többi  feltételeknek  megfelelnek.  Valamennyi  bizottság 
tárgyalta és valamennyi javaslatot egyhangúlag támogatta. Van-e kérdés, észrevétel, vélemény?

Puhola Józsefné
A szállítási díjjal kapcsolatban, ahány adagot visz annyit kell fizetni?

Tóth András
Igen.  Ez a  javaslat,  vannak költségei  a  kiszállításnak és  ezt  próbáljuk érvényesíteni,  nem 
szeretnénk  túlságosan  bonyolult  rendszert  fölállítani.  Mivel  ezek  piaci  árak,  aminek ÁFA 
tartalma van, amennyiben valakinek olcsóbb megoldása van, akkor úgy gondolom, hogy meg 
lehet  oldani.  Ha  megnézzük  az  étel  és  a  kiszállítás  költségét,  akkor  a  változás  után  is 
lényegesen kevesebbet fizet. Korábban a kiszállítási díjak alul voltak árazva. Nem fedezték a 
tényleges költségét a SZOSZOK-nak. Nem akartam egy bonyolult rendszert, így egyszerű, 
úgy  gondolom,  hogy ebben  a   formában  is  nagyon  sokat  adunk.  Kérem,  hogy ebben  a 
formában támogassa a  testület.  Van-e még kérdés,  észrevétel,  vélemény? Ha nincs a  vitát 
lezárom. Szavazás következik az előterjesztések sorrendjében. Ki az, aki az  egyes szociális 
tárgyú  rendeletek  módosításáról  szóló  rendelet-tervezetet  elfogadja,  azzal  a  pontosított 
szöveggel, amit elmondtam?

A képviselő-testület  a rendelet-tervezetet 17 egyhangú igen szavazattal elfogadta és az alábbi 
rendeletet alkotta meg:

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

3/2009. (I. 28. ) 

r e n d e l e t e

egyes szociális tárgyú rendeletek módosításáról

Újfehértó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 1.§ (2), 10.§ (1), 25.§ (3), 26.§, 
32.§ (1), illetve (3), 37/D.§ (5), 38.§ (9), 45.§ (1), 46.§ (1), 47.§ (1), 50.§ (3) bekezdésében 
kapott  felhatalmazás  alapján  a  pénzben  és  természetben  nyújtott  szociális  ellátások  helyi 
szabályairól szóló többször módosított 6/2007. (I.26.) rendeletét (továbbiakban: rendelet),  a 
gyermekek  védelméről  és  a  gyámügyi  igazgatásról  szóló  1997.  évi  XXXI.  törvény  (a 
továbbiakban:  Gyvt.)  18.§.  (1)  b)  pontjában,  18.§.(2),  illetve  (5)  bekezdésében,  29.§-ban 
valamint a 131. §. (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a gyermekvédelem helyi 
rendszeréről szóló módosított 4/2007. (I.26.) rendeletét (továbbiakban: rendelet) az alábbiak 
szerint módosítja:

I. 
a pénzben és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól szóló többször 

módosított 6/2007. (I.26.) rendelet módosítása
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1. §. 

A rendelet 3.§. b.) pontja kiegészül az alábbi bf.) ponttal:
(b.) Természetben nyújtott szociális ellátás a(z))
…
bi. Szociális étkeztetési támogatás

2. §.
A rendelet kiegészül az alábbi 19/A.§.-sal:

19/A.§.
Szociális étkeztetési támogatás

(1)  Szociális  étkeztetési  támogatásra  jogosult,  az  -  az  Újfehértó  közigazgatási  területén 
biztosított –
a.) szociális étkeztetésben  részesülő,
b.)  nappali ellátásban részesülő, a napközbeni tartózkodást és ott étkezést igénybevevő
személy, 
akinek  a  családjában  az  egy  főre  eső  jövedelem  nem  haladja  meg  az  öregségi  nyugdíj 
legkisebb összegének a 150%-át.
(2)  Szociális  étkeztetési  támogatásra  jogosult,  az  -  az  Újfehértó  közigazgatási  területén 
biztosított – 
a.) szociális étkeztetésben részesülő,
b.) nappali ellátásban részesülő, a napközbeni tartózkodást és ott étkezést igénybevevő
személy is, 
akinek a családjában az egy főre eső jövedelem meghaladja az öregségi nyugdíj legkisebb 
összegének  a  150%-át,  de  nem haladja  meg  az  öregségi  nyugdíj  legkisebb  összegének  a 
300%-át.
(3)A  szociális  étkeztetési  támogatás  megállapítása  iránti  kérelmeket  az  erre  a  célra 
rendszeresített nyomtatvány kitöltésével, a Polgármesteri Hivatalba kell benyújtani.  
(4) A kérelemhez mellékelni kell:
a.)  az (1) bekezdés a.) és (2) bekezdés a.) pontjában szabályozott ellátás igénylése esetén:
aa.)   a  szociális  szolgáltató  igazolását  arról,  hogy  az,  akire  tekintettel  az  ellátást  kérik 
szociális étkeztetésben részesül.
b.) az (1) bekezdés b.) és (2) bekezdés b.) pontjában szabályozott ellátás igénylése esetén:
ba.)   a  szociális  szolgáltató  igazolását  arról,  hogy az,  akire  tekintettel  az  ellátást  kérik   - 
napközbeni tartózkodást és ott étkezést igénybevevő - nappali ellátásban részesülő.
bb.) jövedelemigazolásokat.
(5) Az (1) bekezdés a.) és (2) bekezdés a.) pontjában szabályozott ellátás igénylése esetén, az 
egy főre eső jövedelmet a szociális étkeztetés igénybevételéhez vagy felülvizsgálatához az 
Sztv. 119/C. §.-ában szabályozott jövedelemvizsgálathoz benyújtott jövedelemnyilatkozatok 
alapján kell megállapítani.
(6)  Nem  állapítható   meg  a  szociális  étkeztetési  támogatás,  ha  az,  akire  az  ellátás 
megállapítását kérik

a.) az (1) – (2) bekezdésben szabályozott feltételeknek nem felel meg, 
b.)  külön  jogszabály  alapján,  (gyermek,  felnőtt)  étkeztetésre  vonatkozó  egyéb 

kedvezményben részesül. 
(7) A szociális étkeztetési támogatás a jogosultat a kérelem benyújtásának napjától illeti meg. 
(8) A támogatás egy hónapra jutó összege: 
a.) Az (1) bekezdés a.) pontja alapján megállapított szociális étkeztetési támogatás esetén: 
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 A kiszállításért fizetendő díjrész kivételével, a  ténylegesen fizetendő térítési díj összege
b.) Az (1) bekezdés b.) pontja alapján megállapított szociális étkeztetési támogatás esetén: a 
ténylegesen fizetendő térítési díj étkezésre eső része.
c.) Az (2) bekezdés a.) pontja alapján megállapított szociális étkeztetési támogatás esetén: 
A kiszállításért fizetendő díjrész kivételével, a  ténylegesen fizetendő térítési díj összegének 
az 50%-a.
d.) Az (2) bekezdés b.) pontja alapján megállapított szociális étkeztetési támogatás esetén: 
a ténylegesen fizetendő térítési díj étkezésre eső részének az 50%-a.
(9) Az adott hónapban igénybevett napok számát a Polgármesteri Hivatal megkeresésére, a 
szociális szolgáltató igazolja minden hónap 5. napjáig.
(10)  A szociális  étkeztetési  támogatást  minden  hónap  10.  napjáig  utólag  kell  átutalni  a 
szociális szolgáltató részére külön megállapodás alapján.
(11) A szociális étkeztetési támogatásra való jogosultság feltételeit a jogosultságot megállapító 
szerv évente egyszer felülvizsgálja.
(12) A szociális  étkeztetési  támogatásban részesülő köteles  15 napon belül  bejelenteni,  ha 
a.)szociális étkeztetésben vagy nappali ellátásban már nem részesül.
b.) a család jövedelmében bekövetkező változásokat.
 (13) A szociális étkeztetési támogatást meg kell szüntetni, ha:

a.) a feltételek hiányában vagy a rendelkezések megsértésével nyújtották,
b.) jogosultági feltételek már nem állnak fenn.

(14) A feltételek hiányában vagy a rendelet megsértésével nyújtott ellátás megtérítésére az 
Sztv. 17.§.-át kell megfelelően alkalmazni.
(15) A szociális étkeztetési támogatásra való jogosultság megállapítása, az ellátás biztosítása, 
fenntartása  és  megszüntetése  céljából  az  Sztv.  18.§.-ában  szabályozott  adattartalommal 
nyilvántartást kell  vezetni. 

II.
A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló módosított 4/2007. (I.26.) rendelet 

módosítása

3. §.

A rendelet 4.§.(2) bekezdése kiegészül az alábbi b.) és c.) ponttal.
(2) Természetbeni ellátás:
b.) gyermekétkeztetési kedvezmény
c.) kiegészítő gyermekétkeztetési kedvezmény.

4. §.
A rendelet kiegészül az alábbi 7/B.§.-al:

7/B.§.

kiegészítő gyermekétkeztetési kedvezmény

(1)  Kiegészítő  gyermekétkeztetési  kedvezményre  jogosult  azon  –  Újfehértó  közigazgatási 
területén  biztosított  -  gyermekétkeztetésben  részt  vevő,  általános  iskolai  tanulmányokat 
folytató  gyermek,  tanuló,  aki  a  gyermekek  védelméről  és  a  gyámügyi  igazgatásról  szóló 
többször módosított 1997. évi XXXI. törvény (Gyvt.)  148.§. (5) bekezdés b.)-c.)-d.) pontja 
alapján  normatív  kedvezményben  részesül,  feltéve,  hogy  a  családjában  az  egy  főre  eső 
jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 300%-át.
(2)A  kiegészítő  gyermekétkeztetési  kedvezmény  megállapítása  iránti  kérelmeket  az  erre  a 

12



célra rendszeresített nyomtatvány kitöltésével, a Polgármesteri Hivatalba kell benyújtani.  
(3) A kérelemhez mellékelni kell:

a.) Az intézmény igazolását arról, hogy a gyermek  étkeztetésben részesül,
b.) Jövedelemigazolásokat, kivéve ha a gyermek/tanuló a Gyvt. 148.§. (5) bekezdés b.) 

pontja alapján  részesül normatív kedvezményben.
(4) Nem állapítható  meg a kiegészítő gyermekétkeztetési kedvezmény, ha az akire az ellátás 
megállapítását kérik

a.) az (1) bekezdésben szabályozott feltételeknek nem felel meg, 
b.) -  a  kiegészítő  gyermekétkeztetési  kedvezmény kivételével  -  étkeztetésre  vonatkozó 

egyéb kedvezményben részesül. 
(5) A jövedelemszámításnál irányadó időszak  a havonta rendszeresen mérhető jövedelmeknél 
három  hónap,  egyéb  jövedelmeknél   egy  év.  Ettől  eltérni  akkor  lehet,  ha  a  jövedelmi 
viszonyokban igazolható ok miatt tartós romlás vélelmezhető.
(6)  Az  (1)  bekezdésben  meghatározott  összeg  számításánál  -  a  kérelem  benyújtásának 
időpontjában  - közös  háztartásban  élő  közeli  hozzátartozóként  (gondozó  családként)  kell 
figyelembe venni
a) a szülőt, 
b) a 20 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező gyermeket,
c) a 23 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, a nappali oktatás munkarendje 
szerint tanulmányokat folytató gyermeket,
d) a 25 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, felsőoktatási intézmény nappali 
tagozatán tanulmányokat folytató gyermeket,
e)  korhatárra  való  tekintet  nélkül  a  tartósan  beteg,  illetőleg  a  testi,  érzékszervi,  értelmi, 
beszéd- vagy  más  fogyatékos  (a  továbbiakban:  tartósan  beteg,  illetőleg  fogyatékos) 
gyermeket,
f) az a)-e) pontokba nem tartozó, a Csjt. alapján a szülő vagy házastársa által eltartott rokont.
(7) A kedvezmény havi összege gyermekenként:– külön jogszabály alapján megállapított, és 
az adott hónapban ténylegesen- fizetendő térítési díj 100 %-a.
(8) Az adott hónapban igénybevett napok számát a Polgármesteri Hivatal megkeresésére, az 
intézmény igazolja minden hónap 5. napjáig.
(9)  A jogerősen  megállapított  kedvezményt  havonta  utólag,  minden  hónap  10.  napjáig  a 
szolgáltató részére kell átutalni külön megállapodás alapján.
(10)  A kiegészítő  gyermekétkeztetési  kedvezmény  a  jogosultat  a  kérelem  benyújtásának 
napjától illeti meg. 
(11)  A  kiegészítő  gyermekétkeztetési  kedvezményre  való  jogosultság  feltételeit  a 
jogosultságot megállapító szerv évente egyszer felülvizsgálja.
(12)  A kiegészítő  gyermekétkeztetési  kedvezményben  részesülő  köteles  15  napon  belül 
bejelenteni 
a.) ha az ellátás megállapításának alapjául szolgáló jövedelemben  változás történt 
b.)  az  ellátás megállapításánál  figyelembe vett,  egy háztartásban élő családtagok létszáma 
megváltozott,
c.) a gyermek/tanuló étkeztetésben vagy normatív kedvezményben nem részesül
d.) a jogosult részére étkeztetésre vonatkozó egyéb kedvezményt állapítottak meg. 
(13) A kiegészítő gyermekétkeztetési kedvezményt meg kell szüntetni, ha:

a.) a feltételek hiányában vagy a rendelkezések megsértésével nyújtották,
b.) jogosultági feltételek már nem állnak fenn.

(14) A feltételek hiányában vagy a rendelet megsértésével nyújtott ellátás megtérítésére az 
Gyvt. 133.§.-át kell megfelelően alkalmazni.
(15) A kiegészítő gyermekétkeztetési kedvezményre való jogosultság megállapítása, az ellátás 
biztosítása,  fenntartása  és  megszüntetése  céljából  az  Gyvt.  138.§.  (1)  bekezdésében 
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szabályozott adattartalommal nyilvántartást kell  vezetni. 

5. §.

(1) Ez a rendelet 2009. február 01. napján lép hatályba.
(2) Újfehértó Város  Képviselő-testülete  és  Szervei  Szervezeti  és  Működési  Szabályzatáról 
szóló 29/2006. (XII.15.) VKT. rendelet mellékletének 8.§. (1) bekezdése kiegészül az alábbi 
i.) és j.) ponttal:
(A polgármesterre átruházott hatáskörök)
(1)…
i.) szociális étkeztetési támogatás,
j.) kiegészítő gyermekétkeztetési kedvezmény.
(3)  Az  Óvodáskorúak  támogatásról  szóló  3/2008.  (I.  29.) rendelet  2009.  augusztus  31. 
napjával hatályát veszti.

Tóth András

Ki az, aki az Újfehértói Szociális Szolgáltató Központ térítési díjairól szóló határozat-
tervezetet elfogadja? 

A képviselő-testület   a  határozat-tervezetet  17  egyhangú  igen  szavazattal  elfogadta  és  az 
alábbi határozatot hozta:

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

11/2009. (I. 28.) számú

h a t á r o z a t a

Újfehértói Szociális Szolgáltató Központ térítési díjairól

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET

a Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati  Kistérségi Társulás fenntartásában működő  Dél-
Nyírségi  Többcélú  Önkormányzati  Kistérségi  Társulás  Újfehértói  Szociális  Szolgáltató 
Központ (székhely: 4244. Kodály Z. u. 39.) által biztosított szociális ellátások térítési díjaival 
a  melléklet szerint egyetért.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

Az Újfehértói Szociális Szolgáltató Központ által biztosított szociális ellátások térítési díjai

I. Szociális étkeztetés
1./  a.)  Helyszínen fogyasztás, elvitel esetén, ha a Szoctv.119/C.§-a alapján megállapított 
egy főre eső jövedelem az öregségi nyugdíj legkisebb összegének a  150%-át nem haladja 
meg:  83+ÁFA -ft /nap

     b.) Lakáson történő étkeztetés esetén, ha Szoctv.119/C.§-a alapján megállapított egy főre 
eső jövedelem az öregségi  nyugdíj legkisebb összegének a 150%-át nem haladja meg :

233+ÁFA -ft/nap   

14



2./  a.)  Helyszínen fogyasztás, elvitel esetén, ha Szoctv.119/C.§-a alapján megállapított egy 
főre eső jövedelem az öregségi nyugdíj legkisebb összegének a  150%-a és 300%-a között 
van: 208+ÁFA -ft /nap

     b.)  Lakáson történő étkeztetés esetén, ha a Szoctv.119/C.§-a alapján megállapított, egy 
főre eső jövedelem az öregségi  nyugdíj  legkisebb összegének  150%-a és 300%-a között 
van:

358+ÁFA -ft/nap

3./  a.)  Helyszínen fogyasztás, elvitel esetén, ha a Szoctv.119/C.§-a alapján megállapított, 
egy főre eső jövedelem az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 300%-át meghaladja:

250+ÁFA -ft /nap:    

    b)  Lakáson történő étkeztetés esetén, ha a Szoctv.119/C.§-a alapján megállapított, egy 
főre eső jövedelem az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 300%-át  meghaladja: 

          400+ÁFA -ft/nap

II. Időskorúak Gondozóháza: (ÁFA mentes)                   2.200.- ft/nap
                             66.000.- ft/hó

III. Házi segítségnyújtás gondozási óradíja: (ÁFA mentes)

1./ Ha a megállapított egy főre eső jövedelem az öregségi  nyugdíj legkisebb összegének a 
150%-át nem haladja meg:            200.- ft/óra

2./ Ha a megállapított egy főre eső jövedelem az öregségi  nyugdíj legkisebb összegének a 
150%-át  meghaladja  vagy  akinek  ellátását  az  Sztv.  63.§.-ának  (8)  bekezdése  alapján 
átmeneti jelleggel végzik:             250.- ft/óra

IV. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás: (ÁFA mentes) 300.- ft/hó/készülék

V. Nappali ellátás: (ÁFA mentes)

1./ Idősek Klubja: 
a.) csak napközbeni tartózkodást igénybevevőkre,
 étkezés igénybevétele nélkül: 20.- ft/nap
b.) a napközbeni tartózkodást és ott étkezést igénybevevők esetén:                   250.- ft/nap

2./ Szenvedélybetegek nappali ellátása: (ÁFA mentes)
a.) csak napközbeni tartózkodást igénybevevőkre,
 étkezés igénybevétele nélkül: 20.- ft/nap
b.) a napközbeni tartózkodást és ott étkezést igénybevevők esetén:                  250.- ft/nap

A térítési díjakat 2009. február 01. napi hatállyal kell alkalmazni!

Tóth András

Ki  az,  az  étkeztetésről  és  az  igénybevételéért  fizetendő  intézményi  térítési  díjakról  szóló 
rendelet-tervezetet elfogadja: 
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A képviselő-testület a rendelet-tervezetet 17 egyhangú igen szavazattal elfogadta és az alábbi 
rendeletet alkotta meg:

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

4/2009. (I. 29. ) 

r e n d e l e t e

az étkeztetésről és az igénybevételéért fizetendő intézményi térítési díjakról

Újfehértó  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  gyermekek  védelméről  és  a 
gyámügyi  igazgatásról  szóló  1997.  évi  XXXI.  törvény  147.  §.  (1)  bekezdésében  kapott 
felhatalmazás alapján az önkormányzat által fenntartott intézmények étkezési térítési díjainak 
helyi szabályairól az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya

1. §. 
A  rendelet  hatálya  Újfehértó  Város  Önkormányzata  által  fenntartott  bölcsődei  ellátás 
keretében  biztosított  időszakos  gyermek  felügyeletre,  továbbá  az  önkormányzat  által 
fenntartott  élelmezést  nyújtó  gyermekintézményekre  (bölcsőde,  óvoda,  általános  iskolai 
napközi, menzák) terjed ki.

2. §.
(1)  A  képviselő-testület  1.  §.-ban  meghatározott  intézményekben  alkalmazandó  étkezés 
intézményi térítési díjait az alábbiak szerint állapítja meg:

Intézmény megnevezése                                                                                                Térítési díj   
Bölcsőde
 a./ háromszori étkezés      280.-Ft/nap
- tízórai                   52.-Ft/nap
- ebéd               180.-Ft/nap
- uzsonna                48.-Ft/nap
b./ a bölcsődei ellátás keretében biztosított időszakos
    gyermekfelügyelet térítési díja                   192.-Ft/óra
Oktatási Intézmények
a./ Óvoda /háromszori étkezés/                   250.-Ft/nap

- tízórai         48.-Ft/nap
- ebéd           165.-Ft/nap 
- uzsonna             37.-Ft/nap

b./ Általános Iskola napközi /háromszori étkezés           330.-Ft/nap
- tízórai             55.-Ft/nap
- ebéd             220.-Ft/nap 
- uzsonna              55.-Ft/nap 

c./ Általános Iskola menza            220.-Ft/nap

A rendeletben szabályozott térítési díjak az ÁFA-t nem tartalmazzák.        
   

3. §.
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A rendelet  a  kihirdetés  napján  lép  hatályba,  amellyel  egyidejűleg  az  étkeztetésről  és  az 
igénybevételéért  fizetendő  intézményi  térítési  díjakról  szóló  14/2008.  (III.28.)   rendelet 
hatályát veszti. 

Tóth András
Ki az, aki az Újfehértó SZOSZOK 2009. évi költségvetésének jóváhagyásáról szóló határozat-
tervezetet elfogadja? 

A képviselő-testület a határozat-tervezetet 17 egyhangú igen szavazattal elfogadta és az alábbi 
határozatot hozta:

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

12/2009. (I. 28.) számú

h a t á r o z a t a

az Újfehértó SZOSZOK 2009. évi költségvetésének jóváhagyására

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET

1. az  Újfehértó  Szociális  Szolgáltató  Központ  2009.  évi  költségvetését  az  1  számú 
mellékletben meghatározott tartalommal, 152.624 eFt bevételi és kiadási főösszeggel 

     j ó v á h a g y j a. 

2. A 2009. január 1-től az engedélyezett létszámot 31 főben hagyja jóvá.

Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester
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2009 kiadás-bevétel Újfehértó SZOSZOK

 Szenv. nap. Tanyagond. Nappali Jelzőrendszer Közösségi Bentlakás
Alapilletmények 4 682 800 1 027 200 4 682 400 1 118 400 3 591 000 9 784 200
Egyéb kötelező illetménypótlékok 240 000  240 000   1 920 000
Egyéb feltételtől függő pótlékok       

Rendszeres személyi juttatás 4 924 800 1 027 200 4 922 400 1 118 400 3 591 000
       
Jutalom 82 200  98 500 40 000 53 886
Egyéb sajátos juttatások 28 200  28 200 9 400 18 800
Étkezési hozzájárulás 432 000 72 000 432 000 144 000 288 000 1 008 000
Egyéb költségtérítés 126 000 42 000 126 000 42 000 84 000
Egyéb szociális  juttatás 180 000 60 000 180 000 60 000 120 000
Nem rendszeres juttatások 848 400 174 000 864 700 295 400 564 686 2 008 400
       
Állományba nem tartozók juttatása   360 000 120 000   
       

Személyi összesen 5 773 200 1 201 200 6 147 100 1 533 800 4 155 686
       
Társadalombizt. járulék 1 428 192 297 888 1 427 508 324 336 1 041 396 3 394 200
Munkaadói járulék 147 744 30 816 147 672 33 550 107 856
Eügyi  hozzájárulás 70 200 23 400 70 200 23 400 46 800
Táppénz hozzájárulás       
Munkaadókat terhelő járulékok 1 646 136 352 104 1 645 380 381 286 1 196 052 3 909 240

Dologi kiadások és egyéb kiadások       
Gyógyszerbeszerzés 50 000  50 000   
Irodaszer, nyomtatvány 80 000  60 000 50 900 80 000
Könyv beszerzése       
Folyóirat beszerzése 59 500  50 000   
Egyéb információhordozó   100 000    
Hajtó- és kenőanyagok  240 000     
Szakmai anyagok 100 000  50 000  100 000  
Kisértékű tárgyi eszköz 135 000  380 000 50 900 157 062
Munkaruha, védőruha 30 000 15 000 30 000 15 000 30 000
Egyéb anyagbeszerzés 101 964  100 000  310 000  
Távközlési díjak     120 000
Egyéb komm. szolg.   58 800   
Vásárolt élelmezés 1 680 000  7 351 700   4 032 000
Bérleti és lízing díjak   1 080 000    
Szállítási szolgáltatás   300 000  19 000  
Gázenergia díja   160 000  320 000 1 200 000
Villamosenergia díja   60 000  180 000 1 116 000
Víz- és csatornadíjak   60 000  120 000
Karbantartás kisjavítás 60 000  120 000  100 000 1 300 000
Egyéb üzemeltetési, fenntartási ktg   50 000  20 200
Vásárolt közszolgáltatás 180 000     1 800 000
Vásárolt term. és szolg ÁFA 36 000   480 114 860 000
Kiszámlázott term és szolg ÁFA befiz     172 000  
Belföldi kiküldetés      
Reprezentáció 100 000  64 020    
Reklám kiadások 20 000  20 000  60 000  
Egyéb dologi kiadások  393996     
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Egyéb befizetési kötelezettségek       
Egyéb folyó kiadás       

Dologi kiadások összesen: 2 632 464 648996 10 144 520 596 914 2 648 262
Ingatlanok felújítása       
Gépek, berendezések vásárlása       
Felhalmozási kiadások összesen:       

Kiadások összesen 10 051 800 2 202 300 17 937 000 2 512 000 8 000 000

ÁFA       

bevételek térítési díj 912 300  3 765 000 132 000  8 400 000

normatíva 9 139 500 2 202 300 14 172 000 2 380 000  
átvett pénzeszköz minisztérium     8 000 000  
átvett pénzeszköz polgármesteri 
hivataltól      5 663 840

Összes bevétel 10 051 800 2202300 17 937 000 2 512 000 8 000 000

Foglalkoztatott létszám 3 1 3 1 3
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4. napirendi pont megtárgyalása
4.) Előterjesztés Újfehértó–Székelyhíd önkormányzati együttműködés a fenntartható 
      településgazdálkodásért és a közszolgáltatások színvonalának emeléséért” című 
      támogatási pályázat benyújtásával összefüggő döntésekről
     (Írásbeli előterjesztés alapján, kiosztással)
      Előadó: Tóth András polgármester 

Tóth András
Az írásos előterjesztést kiosztással kapták meg. Új változata, hiszen a Pénzügyi Bizottsági 
ülésen 21.200 eurót rendeljünk hozzá, mint sajáterőt, időközben pontosítottunk, és nem kell 
ennyi  önerőt  hozzátenni,13.000.  eurót  javasolok  hozzárendelni.  A Pénzügyi  Bizottság  a 
magasabb önerővel is egyhangúlag támogatta. Van-e kérdés, észrevétel, vélemény? Ha nincs a 
napirendi pont vitáját lezárom. Ki az, aki a határozat-tervezetet elfogadja?

A képviselő-testület a határozat-tervezetet 17 egyhangú igen szavazattal elfogadta és az alábbi 
határozatot hozta:

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

13/2009. (I. 28.) számú

h a t á r o z a t a

 „Újfehértó–Székelyhíd önkormányzati együttműködés a fenntartható településgazdálkodásért 
és a közszolgáltatások színvonalának emeléséért” projekt megvalósítására irányuló támogatási 

pályázat benyújtására

A KÉPVISELŐ- TESTÜLET

1./  Vezető  Partnerként  az  „Újfehértó–Székelyhíd  önkormányzati  együttműködés  a 
fenntartható településgazdálkodásért és a közszolgáltatások színvonalának emeléséért” 
című projekt megvalósítása érdekében pályázatot nyújt be a „Magyarország-Románia Határon 
Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013” keretében meghirdetett pályázati kiírásra.
A projekt  költségvetése:  415.930,71  Euro  (108.141.984,6,-  Ft  260,-Ft/Euro  árfolyamon), 
ebből az Újfehértó Városra eső projektrész teljes költségvetése 235.995,- Euro (61.358.700,- 
forint 260,-Ft/Euro árfolyamon).

2./ A projekt önkormányzatra eső saját erejét 13.000,- Eurót (3.380.000- forint, 260,-Ft/euro 
árfolyamon) összegben a 2009. évi költségvetésében biztosítja.

3./ Felhatalmazza  a  polgármestert  a  pályázat  benyújtásával  kapcsolatos  intézkedések 
megtételére.    

Határidő: 2009. január 30., illetve folyamatos
         Felelős:     polgármester

5. napirendi pont megtárgyalása
5./ Előterjesztés a családsegítő és gyermekvédelmi szolgáltatás szervezeti átalakításáról 
     (Írásbeli előterjesztés alapján)

           Száma:3-29/2009. 
     Előadó: Tóth András polgármester 
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Tóth András 
Szóbeli kiegészítésem nincs, az előterjesztést a Pénzügyi és az Ügyrendi Bizottság tárgyalta 
és támogatta. Van-e kérdés, észrevétel, vélemény? Ha nincs a napirendi pont vitáját lezárom. 
Két döntés van az előterjesztéshez. Ki az, ki a családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatási 
feladatok  ellátásáról  szóló  szociális  ellátási  szerződés  megszüntetéséről  szóló  határozat-
tervezetet elfogadja?

A képviselő-testület a határozat-tervezetet 17 egyhangú igen szavazattal elfogadta és az alábbi 
határozatot hozta:

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

14/2009. (I. 28.) számú

h a t á r o z a t a

családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatási feladatok ellátásáról szóló szociális ellátási 
szerződés megszüntetéséről

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET

1./ kezdeményezi az Újfehértó Város Önkormányzata és  Újfehértó Családjaiért Alapítvány 
között,  a  családsegítés  és  gyermekjóléti  szolgáltatási  feladatok  ellátása  tárgyában  2007. 
február  02.-án  megkötött  szociális  ellátási  szerződés,  2009.  március  14.  napjával,  közös 
megegyezéssel történő  megszüntetését.

2./ felhatalmazza a polgármestert a mellékelt megállapodás aláírására.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

SZOCIÁLIS ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS
 MEGSZÜNTETÉSÉRŐL

mely létrejött egyrészről Újfehértó Város Önkormányzata (4244. Újfehértó, Szent I. u. 10., 
adószám:15404792-2-15)  képviseletében  Tóth  András  polgármester (továbbiakban: 
Önkormányzat)

másrészről - a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság 839. szám alatt nyilvántartásba vett – 
4244.  Újfehértó,  Petőfi  u.  37.  szám  alatti  székhelyű  Újfehértó  Családjaiért  Alapítvány 
képviseletében: dr. Forró Gabriella (a továbbiakban: Alapítvány) között az alulírott helyen és 
napon az alábbi feltételekkel:

1.  /  A felek  egybehangzó  kijelentéssel  megállapodnak  abban,  hogy  a  közöttük  fennálló 
családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatási feladatok ellátása tárgyában 2007. február 02.-án 
megkötött  szociális  ellátási  szerződést,  2009.  március  14.  napjával,  közös  megegyezéssel 
megszüntetik.

2./  A  felek  egybehangzóan  kijelentik,  hogy  a  szociális  ellátási  szerződésből  eredően 
egymással szemben semmilyen követelésük nincs.
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A felek  jelen  megállapodást,  mint  akaratukkal  mindenben  megegyezőt  helybenhagyóan 
aláírják.

Újfehértó, 2009. február ……. 

Tóth András         Dr. Forró Gabriella
polgármester       Alapítvány képviselője

Tóth András 
Ki  az,  aki  a  családsegítés  és  gyermekjóléti  szolgáltatási  feladatok  kistérségi  szervezésben 
történő ellátásáról szóló határozat-tervezetet elfogadja?

A képviselő-testület a határozat-tervezetet 17 egyhangú igen szavazattal elfogadta és az alábbi 
határozatot hozta:

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

15/2009. (I. 28.) számú

h a t á r o z a t a

családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatási feladatok kistérségi szervezésben történő 
ellátásáról

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET

1./  a szociális  igazgatásról és szociális  ellátásokról szóló 1993. évi III.  törvény 57.  §.  (1) 
bekezdésében meghatározott családsegítést valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi 
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15.§. (2) bekezdés a.) pontjában meghatározott 
gyermekjóléti  szolgáltatást   2009.  március  15.  napjától  határozatlan időre  – a  Dél-
Nyírségi  Többcélú  Önkormányzati  Kistérségi  Társulás  által  fenntartott,  Dél-Nyírségi 
Szociális  és  Gyermekjóléti  Központ  (4320  Nagykálló  Bátori  út  16.)  útján  feladatellátási 
szerződéssel kívánja biztosítja.

2./ a feladatellátáshoz szükséges forrást a mindenkori költségvetési rendeletében biztosítja.

3./  nyilatkozza,  hogy  megismerte  a  jelen  határozat  mellékletét  képező  feladatellátási  és 
finanszírozási  megállapodást,  amelyet  jóváhagy,  és  felhatalmazza  a  polgármestert  annak 
aláírására.

4./ kezdeményezi, hogy a Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Tanácsa 
a Dél-Nyírségi Szociális és Gyermekjóléti Központ (4320 Nagykálló Bátori út 16.) alapító 
okiratát az újfehértói feladat-ellátási helyre tekintettel módosítsa.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

FELADATELLÁTÁSI ÉS FINANSZÍROZÁSI
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MEGÁLLAPODÁS

Amely  létrejött  egyrészről  a  Dél  –  Nyírségi  Többcélú  Önkormányzati  Kistérségi  Társulás  (4320 
Nagykálló, Somogyi Béla út 5-7.) képviseletében Juhász Zoltán elnök,
Másrészről Újfehértó város Önkormányzat (4244 Újfehértó, Szent István u. 10.) képviseletében Tóth 
András  polgármester  között  -  a  családsegítés  és  gyermekjóléti  szolgáltatás  területén  a  kölcsönös 
előnyök  és  a  magas  színvonalú  ellátás  biztosítására  valamint  az  erőforrások  optimalizálására  is 
tekintettel - az alulírott napon, az alábbi feltételek mellett:

I. Általános rendelkezések  

1. A Szerződő  Felek  rögzítik,  hogy  a  Dél  –  Nyírségi  Többcélú  Önkormányzati  Kistérségi 
Társulás  (továbbiakban:  Társulás)  fenntartásában  működő  Dél-Nyírségi  Szociális  és 
Gyermekjóléti  Központ  (4320 Nagykálló  Bátori  út  16.  továbbiakban:  Központ),  Újfehértó 
Város  Önkormányzat  közigazgatási  területén  ellátja  a  családsegítés  és  gyermekjóléti 
szolgáltatást.

2. Újfehértó  Város  Önkormányzat  kinyilatkozza,  hogy a  szociális  igazgatásról  és  a  szociális 
ellátásokról  szóló  1993.  évi  III.  törvény  91.§.  b.  pontja  alapján  jelen  megállapodás  I.1. 
pontjában meghatározott feladatokat 2009. március 15. napjától kezdődő hatállyal a Központ 
útján kívánja biztosítani, mely feladatok ellátását a Tanács elvállalja.

3. A Szerződő Felek rögzítik, hogy jelen megállapodás határozatlan időre jön létre.
4. A Szerződő Felek rögzítik, hogy jelen megállapodás I.1. pontjában meghatározott feladatokat 

a Társulás az Újfehértó Családjaiért Alapítvány (továbbiakban: Alapítvány) családsegítés és 
gyermekjóléti  szolgáltatás  feladaton  foglalkoztatott  személyi  és  tárgyi  feltételeinek 
felhasználásával  kívánja  ellátni.  A  Szerződő  Felek  rögzítik,  hogy  a  jelen  pont  szerint 
működtetett  intézmény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló  1993. évi III.  
törvény 57. § (1) e pontja valamint a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 
1997. évi XXXI. törvény 15§ (2) a pontja tekintetében az Alapítvány jogutódja.

5. A  Szerződő  Felek  rögzítik,  hogy  jelen  megállapodást  Újfehértó  Város  Önkormányzata 
rendkívüli felmondással megszüntetheti a Társuláshoz címzett, egyoldalú jognyilatkozatával, 
3 hónapos felmondási idővel, naptári év végére, indoklási kötelezettség mellett. Az Újfehértó 
Város  Önkormányzat  részére  biztosított  rendes  felmondás  eljárási  szabályait  jelen 
megállapodás 1. számú függeléke tartalmazza.

6. A Szerződő  Felek  rögzítik,  hogy jelen  megállapodást  a  Társulás  rendkívüli  felmondással 
abban az esetben szüntetheti meg, ha Újfehértó Város Önkormányzata jelen megállapodásban 
rögzített fizetési kötelezettségének 3 egymást követő hónapban – fizetési felszólítás ellenére - 
nem tesz eleget. A Társulás részére biztosított rendkívüli felmondás eljárási szabályait jelen 
megállapodás 2. számú függeléke tartalmazza. 

7. A  Szerződő  Felek  rögzítik,  hogy  jelen  megállapodás  közös  megegyezéssel  történő 
megszüntetését bármely szerződő fél kezdeményezheti. A megállapodás közös megegyezéssel 
történő megszüntetésének szabályait jelen megállapodás 3. számú függeléke tartalmazza.

II. A munkavállalókra vonatkozó rendelkezések  

1. A  Szerződő  Felek  rögzítik,  hogy  a  jelen  megállapodás  I.1.  pontjában  meghatározott 
feladatokat  a  Társulás  az  Alapítvány családsegítés  és  gyermekjóléti  szolgáltatás  feladaton 
foglalkoztatott személyi állományával kívánja ellátni.

2. A Társulás  kinyilatkozza,  hogy  a  személyi  állományt  közalkalmazotti  státuszban  kívánja 
továbbfoglalkoztatni. 

3. A Szerződő  Felek  rögzítik,  hogy  az  újfehértói  feladat-ellátási  hely  vezetői  állására  kiírt 
pályázati eljárás során a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a 
szociális valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 
257/2000  (XII.26)  Korm.  rendeletben  (továbbiakban:  rendelet)  meghatározott  minimális 
formai  és  tartalmi  elemeit  meghaladó  további  feltételei,  valamint  a  megbízás  időtartalma 
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tekintetében Újfehértó Város Önkormányzat Képviselő – testületének együttdöntési joga van. 
A Társulás Tanácsa a pályázatot abban az esetben írhatja ki, ha annak valamennyi feltétele 
tekintetében egyetértés alakult ki,  illetve a pályázat tartalmát Újfehértó Város Önkormányzat 
Képviselő – testülete jóváhagyta.

4. A Szerződő Felek rögzítik, hogy jelen megállapodás II./3. pontja szerinti pályázatási eljárás 
alapján  vezetői  megbízást  a  Társulási  Tanács  minősített  többséggel  hozott  határozatával 
Újfehértó Város Önkormányzat Képviselő – testületének együttdöntési jogával  adhat.

5. A  Szerződő  Felek  rögzítik,  hogy  a  Központ  további  közalkalmazottai  tekintetében  a 
munkáltatói jogok gyakorlása az intézményvezetőre kerülnek átruházásra.

III. Az  intézményi  vagyonra,  illetve  szolgáltatások  megrendelésére  vonatkozó   
rendelkezések

1. A Szerződő Felek rögzítik, hogy a jelen megállapodás szerinti feladatellátás Újfehértó város 
Önkormányzata  tulajdonában  és  üzemeltetésében  lévő  Újfehértó,  belterület  269.  hrsz-ú 
ingatlanon  történik.  Újfehértó  Város  Önkormányzat  az  ingó  és  ingatlan  vagyontárgyak 
működtetésével kapcsolatos valamennyi terhet viselni köteles. (fűtés,- villany, -telefondíj, víz 
stb.)

2. A Társulás az ingatlanon bármilyen jellegű felújítást illetve átalakítást vagy beruházást csak 
Újfehértó Város Önkormányzat Képviselő – testületének jóváhagyásával végezhet.

3. A  Szerződő  Felek  rögzítik,  hogy  az  ingó  vagy  ingatlan  vagyonra  Újfehértó  Város 
Önkormányzata  vagyonbiztosítást  köt,  annak  költségeit  viseli,  az  esetleges  káresemény 
következtében jelentkező megtérítés is az önkormányzatot illeti. 

IV. Finanszírozásra vonatkozó rendelkezések  

1. A Szerződő  Felek  rögzítik,  hogy  jelen  megállapodás  I.1.  pontjában  meghatározott  feladatok 
ellátása  tekintetében  a  költségvetési  évre  vonatkozó  normatív  támogatás  igénybevételére  a 
Társulás jogosult. 

2. A Szerződő Felek rögzítik, hogy Újfehértó Város Önkormányzat Képviselő – testülete minden 
költségvetési  év  vonatkozásában  határozattal  hagyja  jóvá  az  újfehértói  feladat-ellátási  hely 
költségvetését és likviditási tervét különös figyelemmel a „teljesség” számviteli elvére. Az előzőek 
szerint elfogadott Képviselő – testületi határozat módosítás nélkül épül be a Központ Társulás által 
jóváhagyott éves költségvetési határozatába.

3. Újfehértó  Város  Önkormányzata  vállalja,  hogy  a  telephely  költségvetésében  meghatározott 
kiadásainak a költségvetési törvény alapján igényelhető alap és kiegészítő normatív támogatás, 
továbbá egyéb költségvetési kiegészítő források együttes összegét meghaladó részét a Társulás 
részére megtéríti.

4. A Szerződő Felek rögzítik, hogy  Újfehértó Város Önkormányzat feladatellátása vonatkozásában a 
költségvetési  törvény 8.  számú melléklete alapján igényelhető kiegészítő normatíva 5 % -  a a 
Központ  általános  működéséhez  szükséges  bevételként  kerül  tervezésre,  illetve  ott  kerül 
felhasználásra. Újfehértó Város Önkormányzata ezt az összeget a IV.5. pontban rögzítetteken túl a 
Társulás részére megtéríti.

5. A Szerződő Felek rögzítik, hogy a IV.2. pont szerint elkészített költségvetés alapján a Társulás 
munkaszervezete  a  költségvetési  határozat  Társulási  Tanács  által  történő  jóváhagyásával 
egyidejűleg,  annak  részeként  köteles  likviditási  tervet  készíteni.  A likviditási  terv  1/13  –  os 
lebontásban  tartalmazza  az  önkormányzat  által  a  telephely  működtetéséhez  szükséges 
önkormányzati  támogatást.  A  likviditási  tervben  meghatározott  havi  bontású  önkormányzati 
támogatást  Újfehértó  Város  Önkormányzat  Polgármesteri  hivatala  köteles  a  tárgyhó  első 
munkanapján  a  Társulás  Munkaszervezetének  alábbiak  szerint  megjelölt,  számlájára  átutalni: 
11744089-15445500. 2009. évben az önkormányzati támogatás havi összege a törtévi likviditási 
tervben meghatározott támogatás időarányos része.

6. Amennyiben  Újfehértó  Város  Önkormányzat  Polgármesteri  Hivatala  a  IV.5.  pontban 
meghatározott kötelezettségének nem tesz eleget, úgy a Társulás Munkaszervezete  legkésőbb a 
tárgyhó  4.  munkanapján  az  átutalandó  összeg  pontos  megjelölésével  fizetési  felszólítást  küld 
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Újfehértó  Város  Önkormányzat  Polgármesterének.  A Szerződő Felek  rögzítik,  hogy a  fizetési 
felszólítás megküldésétől számított időponttól kezdődően késedelmi kamatot kötnek ki, melyre a 
polgári törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 232.§. – t tekintik irányadónak.

7. A Szerződő Felek rögzítik, hogy egymással a kiadások és bevételek tekintetében évente utólag, a 
tárgyévet követő április 30. napjáig egymással elszámolnak, melyről jegyzőkönyv készül. 

8. A Szerződő Felek rögzítik, hogy amennyiben a jelen megállapodás IV.5., illetve IV.6. pontjában 
foglaltakat  az  önkormányzat  nem  teljesíti,  úgy  jelen  megállapodás  4.  számú  függelékében 
meghatározottak  szerint  a  Társulás  részére  azonnali  beszedési  megbízás  benyújtására  ad  az 
önkormányzat lehetőséget.

9. A Szerződő Felek rögzítik,  hogy amennyiben  a  feladat-ellátási  hely  bevételei  meghaladják a 
kiadásokat, úgy a maradvány  felhasználásáról, illetve esetlegesen Újfehértó város Önkormányzat 
részéről  a  Társulás  felé  fennálló  tartozásába  történő  beszámításáról  Újfehértó  Város 
Önkormányzat Képviselő – testülete dönt.

V. Vegyes rendelkezések  

1. A  Szerződő  Felek  rögzítik,  hogy  jelen  megállapodást  a  költségvetési  törvényjavaslat 
megjelenésétől számított 15 munkanapon belül felülvizsgálják.

2. Újfehértó Város Önkormányzat Képviselő – testülete kinyilatkozza, hogy kötelezettséget vállal 
jelen  megállapodás  szerinti  feladatátadáshoz  kapcsolódóan  –  a  működési  engedélyek 
megszerzéséhez szükséges – személyi és tárgyi feltételek biztosítására.

3. A Szerződő  Felek  rögzítik,  hogy  jelen  megállapodásból  eredő  vitás  kérdéseket  elsősorban 
egyeztetés útján, a kölcsönös előnyök szem előtt tartásával kívánják rendezni. Amennyiben ez 
nem lehetséges,  úgy  a  pertárgy  értékétől  függően  a  Nyíregyházi  Városi  Bíróság,  illetve  a 
Szabolcs – Szatmár – Bereg Megyei Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.

4. Jelen megállapodást a Dél – Nyírségi Többcélú Önkormányzati  Kistérségi Társulás Társulási 
Tanácsa 7/2009 (I. 30. ) sz., míg Újfehértó Város Önkormányzat Képviselő – testülete 15/2009 
(I. 28.) sz. határozatával hagyta jóvá.

Nagykálló, 2009. február  …… nap 

Juhász  Zoltán Tóth András
Elnök polgármester

A Feladat-ellátási és finanszírozási megállapodás 1. számú függeléke 

Az Önkormányzat rendes felmondása esetén irányadó eljárási szabályok

1. A jelen megállapodást Újfehértó Város Önkormányzata rendes felmondással megszüntetheti a 
Tanácshoz  címzett,  egyoldalú  jognyilatkozatával,  3  hónapos  felmondási  idővel,  indokolási 
kötelezettség mellett.

2. A Megállapodás rendes felmondással történő megszüntetéséhez a Képviselő-testület minősített 
többséggel hozott határozata szükséges.

3. A felmondás indokát a Képviselő-testület határozatában meg kell jelölni. A felmondás indoka 
a Központ működésével és a jelen együttműködési megállapodásban foglaltak megsértésével 
összefüggő ok lehet.

4. A Megállapodást rendes felmondással megszüntetni a naptári év végével lehet.
5. A Megállapodás felmondása esetén az Önkormányzat által a Társulás részére szolgáltatott, a 

Megállapodás megszűnéséig fel nem használt vagyoni hozzájárulása visszafizetendő. 

A Feladat-ellátási és finanszírozási megállapodás 2. számú függeléke 

A Társulás rendkívüli felmondásának eljárási szabályai
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1. Rendkívüli felmondással akkor élhet a Társulási Tanács, ha Újfehértó Város Önkormányzata a 
Megállapodásban rögzített  fizetési kötelezettségének 3 egymást követő hónapban – fizetési 
felszólítás ellenére - nem tesz eleget.

2. A fizetési  kötelezettség 3 egymást  követő hónapban történő elmulasztása  esetén az  utolsó 
hónap  esedékességének  napjától  számított  8  napon  belül  a  Társulás  felszólítja  az 
Önkormányzatot az elmulasztott fizetési kötelezettség 8. napon belül történő teljesítésére.

3. Amennyiben  a  felszólításban  meghatározott  időtartam  eredménytelenül  telik  el  és  az 
Önkormányzat  fizetési  kötelezettségének  továbbra  sem  tesz  eleget,  a  Társulási  Tanács 
minősített többséggel hozott határozatával dönt a rendkívüli felmondásról.

4. A Megállapodás felmondása esetén az Önkormányzat által a Társulás részére szolgáltatott, a 
Megállapodás megszűnéséig fel nem használt vagyoni hozzájárulása visszafizetendő. 

A Feladat-ellátási és finanszírozási megállapodás 3. számú függeléke

A Megállapodás közös megegyezéssel történő megszüntetésének szabályai

1. A  Megállapodás  közös  megegyezéssel  történő  megszüntetését  bármely  szerződő  fél 
kezdeményezheti.

2. A közös megegyezéssel történő megszüntetéshez szükséges az Önkormányzat Képviselő-
testületének és a Társulási Tanácsnak minősített többséggel hozott határozata.

3. A Megállapodás felmondása esetén az Önkormányzat által a Társulás részére szolgáltatott, 
a Megállapodás megszűnéséig fel nem használt vagyoni hozzájárulása visszafizetendő. 

A feladat-ellátási és finanszírozási megállapodás 4. számú függeléke

NYILATKOZAT

Újfehértó  Város  Önkormányzat  (továbbiakban:  Önkormányzat)  a  Dél-Nyírségi  Többcélú 
Önkormányzati Kistérségi Társulással (továbbiakban:Társulás) kötött jelen megállapodás IV.8. pontja 
alapján  kijelenti,  hogy  az  alábbi  pénzintézet(ek)nél  vezetett  bankszámlá(i)ra-jelen  nyilatkozattal- 
kiadja a Társulás részére az azonnali beszedési megbízásra vonatkozó felhatalmazó levelet.

Pénzintézet Számlaszám

……………………………….          …………………………………..

Önkormányzat  kijelenti  továbbá,  hogy  más  pénzintézeteknél  a  jelen  megállapodás  megkötésének 
időpontjában  nem  rendelkezik  bankszámlával  és  egyúttal  vállalja,  hogy  a  felsorolt  bankszámlák 
megszüntetéséről, illetve újabb bankszámlák megnyitásáról haladéktalanul értesíti a Társulást.

…………………., 2009. ……………….

      …………………………….
                     Önkormányzat

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

6. napirendi pont megtárgyalása
6./ Előterjesztés a Zsindelyes-Pálinka Kft. és az önkormányzat között létrejött vételi jogot 
     biztosító, opciós ingatlan adás-vételi szerződés módosításáról
     (Írásbeli előterjesztés alapján)

           Száma:3-12/2009. 
     Előadó: Tóth András polgármester 
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Tóth András
Szóbeli  kiegészítésem  nincs.  Az  Ügyrendi  Bizottság  tárgyalta,  egyhangúlag  elfogadásra 
javasolta. Van-e kérdés, észrevétel, vélemény? Ha nincs, a napirendi pont vitáját lezárom. Ki 
az, aki elfogadja a határozat-tervezetet? 

A képviselő-testület a határozat-tervezetet 16 egyhangú igen szavazattal elfogadta és az alábbi 
határozatot hozta:

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

16/2009. (I. 28.) számú

h a t á r o z a t a

a Zsindelyes-Pálinka Kft. és az önkormányzat között létrejött vételi jogot biztosító, 
opciós ingatlan adásvételi szerződés módosításáról

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET

1. a Zsindelyes-Pálinka Kft. és az önkormányzat között - 2008. július 30.-án - létrejött 
Újfehértó belterületi 841/3. hrsz-ú kivett beépítetlen terület művelési ágú, 2945 m2 
alapterületű ingatlanra létrejött vételi jogot biztosító, opciós ingatlan adásvételi 
szerződés módosítását a melléklet szerint elfogadja.

2.  felhatalmazza  a  polgármestert  az  opciós  ingatlan  adásvételi  szerződés 
módosításának aláírására.

Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester

VÉTELI JOGOT BIZTOSÍTÓ,

OPCIÓS INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA

amely létrejött egyrészről  Újfehértó Város Önkormányzata (4244 Újfehértó, Szent István út 
10.,  Statisztikai  számjele:  15404792-8411-321-15,  Adószáma:  15404792-2-35, Képviseli: 
Tóth András polgármester) mint kötelezett,
másrészről  a    Zsindelyes-Pálinka  Kft.   (Székhelye:4245  Érpatak  Zsindelyes  tanya  1., 
Statisztikai számjele: 11255163-1084-113-15,  Adószáma: 11255163-2-15, Cégjegyzékszám: 
Cg.15-09-063062, Képviseli: Papp Józsefné ügyvezető,) mint  jogosult között, az Újfehértón 
2008. július 30. napján megkötött  vételi jogot biztosító, opciós ingatlan adásvételi szerződés 
módosítása tárgyában:

1.) A szerződő felek 2008. július 30. napján az újfehértói 841/3 helyrajzi szám-ú,  2945 m² 
alapterületű, „kivett beépítetlen terület” megjelölésű ingatlanra vételi jogot biztosító, opciós 
ingatlan adásvételi szerződést kötöttek, amely szerződést közös megegyezéssel az alábbiak 
szerit módosítják:

2.)  A szerződés  5.)  és  7.)  pontjában  a  vételi  jog  gyakorlására  vonatkozó  meghatározott 
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időtartam befejező határidejét (a vételi jog lejáratát) 2009. március 31. napjára módosítják, 
így a jogosult szerződésben biztosított jogát eddig az időpontig gyakorolhatja.

3).  A  szerződés  jelen  módosítással  nem  érintett  egyéb  részei  változatlanul  hatályban 
maradnak, azok a felekre a továbbiakban is kötelező erővel bírnak.

A felek a módosítást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt helyben hagyóan aláírták.

Újfehértó, 2009. 

Újfehértó Város Önkormányzata       Zsindelyes-Pálinka Kft
Kötelezett    jogosult

Tóth András           Papp Józsefné 
polgármester ügyvezető

Ellenjegyezem:
Újfehértó,  2009:

Dr. Imre György
ügyvéd

7. napirendi pont megtárgyalása
7./ Előterjesztés önkormányzati tulajdonú ingatlan tulajdonjogának megszerzésére tett 
     ajánlatról
     (Írásbeli előterjesztés alapján)

           Száma:3-9/2009. 
     Előadó: Tóth András polgármester 

Tóth András
Szóbeli  kiegészítésem nincs.  A Pénzügyi  Bizottság  többségi  szavazattal  támogatta.  Van-e 
kérdés, észrevétel, vélemény? Ha nincs  a napirendi pont vitáját lezárom. Ki az, aki elfogadja 
a határozat-tervezetet?

A képviselő-testület a határozat-tervezetet 16 egyhangú igen szavazattal elfogadta és az alábbi 
határozatot hozta:

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

17/2009. (I. 28.) számú

h a t á r o z a t a

Önkormányzati tulajdonú ingatlan  tulajdonjogának megszerzésére tett ajánlatról

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET

1. az  önkormányzat  vagyonáról  és  a  vagyonnal  kapcsolatos  tulajdonosi  jogok 
gyakorlásáról  szóló  32/2008.(XII.  15.)  számú  rendelet  3  §.(5)  bekezdése  alapján 
értékesíti  a tulajdonát képező Újfehértó, külterületű 0450/9 hrsz-ú, szántó művelési 
ágú, 7361 m2 területű ingatlant Fehértói Szabolcs Újfehértó, Rigó u. 5. szám alatti 

28



lakos részére 100.000-Ft vételárért. 

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

Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester

8. napirendi pont megtárgyalása
8./a.) Előterjesztés „Autóbusz váróhelyek építése Újfehértón” tárgyú egyszerű közbeszerzési 
     eljárás ajánlatételi felhívásának jóváhagyásáról
     (Írásbeli előterjesztés alapján)

           Száma:3-17/2009. 
     Előadó: Tóth András polgármester   

b.) Előterjesztés „Újfehértó, Széchenyi út szélesítése és teljes felújítása csapadékvíz elvezetés 
     rendszer és járda építésével” tárgyú nyílt közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásának 
     jóváhagyásáról
     (Írásbeli előterjesztés alapján)

           Száma:3-18/2009. 
     Előadó: Tóth András polgármester 

c.) Előterjesztés „Újfehértó, Rezeda utca külterületi folytatásának felújítási munkái ” tárgyú   
     nyílt közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásának jóváhagyásáról
     (Írásbeli előterjesztés alapján)

           Száma:3-19/2009. 
     Előadó: Tóth András polgármester 

d.) Előterjesztés „Újfehértó Város Polgármesteri Hivatalának korszerűsítése és 
     szervezetfejlesztése” tárgyú egyszerű közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásának    
      jóváhagyásáról
     (Írásbeli előterjesztés alapján)

           Száma:3-20/2009. 
     Előadó: Tóth András polgármester 

e.) Előterjesztés „Újfehértó Sportpálya rehabilitáció” tárgyú nyílt közbeszerzési eljárás 
     ajánlattételi felhívásának  jóváhagyásáról
     (Írásbeli előterjesztés alapján)

           Száma:3-21/2009. 
     Előadó: Tóth András polgármester 

Elek László visszaérkezett az ülésterembe, így a képviselő-testület létszáma 17 főre változott. 

Tóth András
A több közbeszerzési eljárásokra vonatkozó előterjesztésekkel kapcsolatban annyit szeretnék 
elmondani, hogy a tegnapi nap folyamán a Bíráló Bizottság tárgyalta, és az általuk támogatott 
javaslatokat terjesztem a testület elé, a pályázati kiírás szövegét kiosztással kapták. Először az 
„Autóbusz váróhelyek építése Újfehértón” tárgyú egyszerű közbeszerzési eljárás ajánlatételi 
felhívásának  jóváhagyásáról  szóló  előterjesztést  terjesztem a  képviselő-testület  elé.  Van-e 
kérdés, észrevétel,  vélemény? Ha nincs a napirendi pontot lezárom. Ki az, aki elfogadja a 
határozat-tervezetet?
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A  képviselő-testület  a  határozat-tervezetet  16  igen  szavazattal,  ellenszavazat  nélkül,  1 
tartózkodással elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

18/2009. (I. 28.) számú

h a t á r o z a t a

„Autóbusz váróhelyek építése Újfehértón”

tárgyú egyszerű közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásának jóváhagyásáról

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET

1./ Az „Autóbusz váróhelyek építése Újfehértón” tárgyú, Kbt. 299.§ (1) bekezdés a.) pontja 

szerinti,  egyszerű  közbeszerzési  eljárásban  az  ajánlattételi  felhívást  a  Közbeszerzési 

Értesítőben történő megjelentetésre a melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja.

Határidő: folyamatos
Felelős: jegyző

14  .   melléklet a 2/2006. (I.13.) IM rendelethez  

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja
1024 Budapest, Margit krt. 85.  
Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757
E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés: http://www.kozbeszerzes.hu

AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA

Építési beruházás

Árubeszerzés

Szolgáltatás

X

�

A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki

A hirdetmény kézhezvételének dátuma____________________

Azonosító kód_______________________________________

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK)

Hivatalos név: 
Újfehéró Város Önkormányzata
Postai cím: 
Szent István út 10.
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Város/Község:  
Újfehértó

Postai irányítószám: 
4244  

Ország:
Magyarország

Kapcsolattartási pont(ok):

Címzett: Tóth András polgármester

Telefon:
42/290-000

E-mail:
polgarmester@ujfeherto.hu

Fax: 42/290-003

Internetcím(ek) (adott esetben)
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.ujfeherto.hu

A felhasználói oldal címe (URL): 

További információk a következő címen szerezhetők be: 
 X  Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

  Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.I mellékletet
A dokumentáció a következő címen szerezhető be: 

 X  Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
 Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet

Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:
 X  Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

 Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

I.2) Az ajánlatkérő más ajánlatkérő(k) nevében folytatja le a közbeszerzési eljárást?       igen  nem x
II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA

II.1) MEGHATÁROZÁS

II.1.1) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés

Autóbusz váróhelyek építése Újfehértón.

II.1.2) A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye
(Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás –, amelyik leginkább megfelel a 
szerződés vagy a közbeszerzés(ei)  tárgyának)

a) Építési beruházás               X b) Árubeszerzés                  c) Szolgáltatás       

Kivitelezés

Tervezés és kivitelezés

Kivitelezés, bármilyen eszközzel, 
módon, az ajánlatkérő által 
meghatározott követelményeknek 
megfelelően

X
Adásvétel

Lízing

Bérlet

Részletvétel

Ezek kombinációja/Egyéb

Szolgáltatási kategória     

(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat  
lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)

A teljesítés helye

Újfehértó  Város  közigazgatási 
területe 

NUTS-kód                  HU-323

A teljesítés helye 

             
                        

NUTS-kód                 ����� 

A teljesítés helye 

             
                        

NUTS-kód                  ����� 

II.1.3) A hirdetmény a következők valamelyikére irányul

Közbeszerzés megvalósítása       x                     Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozása  

31

http://www.ujfeherto.hu/


Keretmegállapodás megkötése   

II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben)

Keretmegállapodás több ajánlattevővel                 

A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek keretszáma ��� 
VAGY, adott esetben, maximális létszáma ���

Keretmegállapodás egy ajánlattevővel    

A keretmegállapodás időtartama: Időtartam év(ek)ben: ��  vagy  hónap(ok)ban: ���

A közbeszerzések összértéke a keretmegállapodás teljes időtartama alatt (csak számokkal): 

A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága (amennyire lehetséges): 

II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya

Vállalkozási szerződés. Autóbusz váróhelyek építése Újfehértón.

II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) 

Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék (adott esetben)

Fő tárgy 44.21 23.21-5 ����-�  ����-�
További tárgy(ak) ��.��.��.��-�

��.��.��.��-�
����-�  ����-�
����-�  ����-�

II.1.7) Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. mellékletből szükség 
szerint több példány használható)                                                                                                  igen     nem x 

Igen válasz esetén az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be): 

egy részre          egy vagy több részre           valamennyi részre                 

II. 2) SZERZŐDÉS SZERINTI MENNYISÉG VAGY ALKALMAZÁSI KÖR 

II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték (adott esetben, valamennyi részt, és opciót beleértve)

Újfehértó,  Vasút út, Szent István út, Debreceni út,  Kossuth Lajos út, Széchenyi  István utca mellett  lévő közterületein 
található autóbusz megállóhelyeken autóbusz váróhelyek építése a műszaki leírásban meghatározottak szerint. A vonatkozó 
kiviteli tervek elkészítése/elkészíttetése is a feladat részét képezi.

II.2.2) Vételi jog (opció) (adott esetben)                                                         igen      nem x

Igen válasz esetén a vételi jog leírása: 
                                                                             

Ha ismert, a vételi jog opciók gyakorlásának tervezett ideje:  
hónap(ok)ban: ��    vagy    napokban: ����   (a szerződés megkötésétől számítva)
Az esetleges meghosszabbítások száma (ha van ilyen):   ���  vagy:    ���  és  ���  között  

Ha ismert, az árubeszerzésre vagy a szolgáltatás megrendelésre irányuló ismétlődő jellegű szerződések esetében kérjük 
feltüntetni a további  szerződések tervezett idejét:   
hónapokban: ��     vagy    napokban: ����  (a szerződés megkötésétől számítva)

II.3) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS, A TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE

Az időtartam hónap(ok)ban:   �����  vagy  napokban: �� (a szerződés megkötésétől számítva) 
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VAGY:  kezdés           ����/  ��/��     (év/hó/nap)   
             befejezés       2009. 11. 30.   (év/hó/nap)     

III. SZAKASZ: JOGI, GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS TECHNIKAI INFORMÁCIÓK 

III.1) A SZERZŐDÉSRE VONATKOZÓ FELTÉTELEK 

III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek (adott esetben)

Jótállási kötelezettség: a sikeres átadás-átvételtől számított 3 év.
Késedelmi kötbér: 100.000 Ft/nap.
Meghiúsulási kötbér: a nettó vállalási ár 20%-a.

III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre 

A beruházást az Európai  Unió és az ajánlatkérő együttesen finanszírozza.  Az ajánlattétel,  a szerződés és a kifizetések 
pénzneme forint.

Előleg nyújtására nincs lehetőség. A vállalkozási díj tekintetében ajánlattevő egy végszámlát jogosult benyújtani, melyek a 
Kbt.  305.  §  (3)  bekezdésében  foglaltaknak  megfelelően  a  vonatkozó  jogszabályok  és  a  támogatási  szerződésben 
foglaltaknak megfelelően kerülnek kiegyenlítésre. 

A finanszírozás a következő jogszabályok alapján történik:
- 16/2006. (XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendelet 2007-2013. időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az 
Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának általános eljárási szabályairól,

- 281/2006. (XII.23.) Korm. Rendelet a 2007-2013. programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az 
Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások fogadásához kapcsolódó pénzügyi lebonyolítási és 
ellenőrzési rendszerek kialakításáról.

III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy (adott esetben)

Nem követelmény. 

III.1.4) Vonatkoznak-e a szerződés teljesítésére egyéb különleges feltételek?  (adott esetben)              igen  nem X

Ha igen, a különleges feltételek meghatározása 

III.2) RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK

III.2.1)  Az ajánlattevő személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok)  (adott  esetben),  ideértve a szakmai és 
cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is 

Kizáró  okok: Az  eljárásban  nem  lehet  ajánlattevő  vagy  alvállalkozó,  akivel  szemben  a  Kbt.  60.§.  (1)  bekezdés  a)-i) 
pontjaiban és a Kbt. 61.§. (1) bekezdés d) pontjában foglalt kizáró okok fennállnak.           Nem lehet továbbá ajánlattevő 
vagy a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, akivel szemben a Kbt. 61.§. 
(1) bekezdés a)-c) pontjaiban, valamint a Kbt. 62.§. (1) bekezdésében foglalt kizáró okok fennállnak.

Az eljárásban nem vehet részt az a Kbt. 60. § (4) bekezdésében meghatározott szervezet; mellyel szemben a Kbt. 60. § (1) 
bekezdés a)-i) pontjaiban felsorolt kizáró okok fennállnak.

Az ajánlattevőnek, a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozóknak, valamint 
a Kbt. 60. § (4) bekezdésében meghatározott szervezeteknek a Kbt 299 § (4) bekezdésben foglaltak szerint kell írásban 
nyilatkoznia arról hogy nem tartozik a Kbt. 60. § (1) bekezdése, a Kbt. 61. § (1) bekezdés a)-d) pontjainak hatálya alá. A 
közbeszerzés  értékének  tíz  százalékát  nem  meghaladó  mértékben  igénybe  venni  kívánt  alvállalkozók  tekintetében  az 
ajánlattevő köteles nyilatkozni ajánlatában, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a kizáró okok hatálya alá eső 
alvállalkozót.
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III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a  
megkövetelt igazolási mód: 
1.) a Kbt. 66.§ (1) bekezdés a) pontja alapján valamennyi 
számlavezető pénzintézet az ajánlattételi határidő lejártának 
napját  megelőző  60  napnál  nem  régebbi  nyilatkozata  az 
alábbi tartalommal:

-mióta vezeti a bankszámlá(i)t.

-számláján a 2007, 2008 évben előfordult-e sorban állás,

-a fizetési kötelezettségeinek eleget tesz-e.

2.) a Kbt. 66. § (1) bekezdés b.) pontja alapján az utolsó két 
lezárt  üzleti  évre  (2006,  2007)  vonatkozó  számviteli 
jogszabályok szerinti éves beszámoló benyújtása.

A Kbt. 66. §. (2) bekezdése alapján az ott meghatározott 
szervezetek esetében az igazolás a kötelezettség vállalására 
vonatkozó nyilatkozatának benyújtásával történik.
Pénzintézeti igazolások eredeti v. másolati 

Az alkalmasság minimum követelménye(i) 
(adott esetben): 
Alkalmatlan  a  szerződés  teljesítésére  az  ajánlattevő,  közös 
ajánlattevő  és  a  közbeszerzés  értékének  tíz  százalékát 
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, ha:

1.) bármely  pénzintézettől  származó  nyilatkozat  szerint 
számláján a 2007, 2008 években 30 napot meghaladó sorban 
állás  fordult  elő,  illetve ugyanezen  időszakban fizetési 
kötelezettségeinek nem tett eleget. (külön-külön megfelelés)

                                                                                  2.)  az 
utolsó két lezárt üzleti évre (2006, 2007) vonatkozó számviteli 
jogszabályok  szerinti  éves  beszámolója  alapján  a  mérleg 
szerinti eredménye negatív volt. (külön-külön megfelelés)

III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság

Az  alkalmasság  megítéléséhez  szükséges  adatok  és  a  
megkövetelt igazolási mód:
1.) A Kbt. 67. § (2) bekezdés a.) pontja szerint az előző 2 év 
(2007,  2008)  legjelentősebb a  közbeszerzés  tárgyának 
megfelelő referencia munkáinak ismertetése. A referenciákat 
a Kbt. 68. § (2) bekezdés szerint kell igazolni.

2.) A Kbt. 67. § (2) bekezdés e) pontja szerint a teljesítésbe 
bevonandó  azon  szakemberek,  illetőleg  vezetők 
végzettségének  és  képzettségének  ismertetése  szakmai 
önéletrajz csatolásával, akiket be kíván vonni a teljesítésbe, 
különös tekintettel a felelős műszaki vezetőre.

Az  alkalmasság  minimum  követelménye(i)  
(adott esetben):
Az ajánlattevő  és  a  közbeszerzés  értékének  tíz  százalékát 
meghaladó  mértékben  igénybe  venni  kívánt  alvállalkozója 
alkalmatlan a szerződés teljesítésére, ha

1.) A 2007.,  2008.  évek  összességében  nem  rendelkezik 
legalább  1  db,  nettó  50  millió  Ft  értékben  kivitelezett 
magasépítési referenciával. (együttes megfelelés); 

2.) A szerződés teljesítéséhez nem rendelkezik legalább egy 
fő  a  244/2006.  (XII.5.)  Korm.  rendelet  előírásainak 
megfelelő felelős műszaki vezetővel. (együttes megfelelés)

III.2.4) Fenntartott szerződések 
A szerződés védett műhelyek számára fenntartott                                                   igen    nem X

III. 3) SZOLGÁLTATÁS MEGRENDELÉSRE IRÁNYULÓ SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNLEGES FELTÉTELEK
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III.3.1) A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos  foglalkozáshoz (képzettséghez) van-e kötve?    igen   nem 

Ha igen, a vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás: 

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS

IV.1) AZ ELJÁRÁS TÍPUSA

IV.1.1) Az eljárás típusa 
Tárgyalás nélküli x

Tárgyalásos   

IV. 2) BÍRÁLATI SZEMPONTOK 

IV.2.1) Bírálati szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)

A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás                                                             X               

VAGY
Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint                                                           

                      Az alábbiakban megadott részszempontok szerint (a részszempontokat súlyozással kell megadni)

Részszempont

1. 
             
                              
 

2. 
             
                              
 

Súlyszám

           
   

           
   

Részszempont

3. 
             
                               

4. 
             
                               

Súlyszám

              

              

IV.2.2) Elektronikus árlejtést alkalmaznak-e?                                            igen     nem x

Ha igen, további információk az elektronikus árlejtésről (ha szükséges) 

IV.3) ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK

IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben) -

IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan korábbi közzétételre sor került-e?                    

igen      nem X

Igen válasz esetén

Előzetes összesített tájékoztató            Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény       

Hirdetmény száma a KÉ-ben: 

Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)        

Hirdetmény száma a KÉ-ben: 
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IV.3.3) A dokumentáció beszerzésének feltételei

A dokumentáció beszerzésének határideje 
Dátum: 2009. 02. 27 (év/hó/nap )                                                                    Időpont: 10  00   óra  

Kell-e fizetni a dokumentációért?                                                                       igen X    nem  

Igen válasz esetén, Ár (számokkal): 50.000.-Ft + 20 % ÁFA                         Pénznem: HUF 

A fizetés feltételei és módja:  Készpénzben az Újfehértó Város Polgármesteri Hivatala házipénztárában (Újfehértó 
Város  Polgármesteri  Hivatala  I.  emelet  15.  szoba),  illetve  átutalással  a  Szabolcs  Takarékszövetkezet,  Újfehértói 
fiókjánál vezetett 68800013-11039141 számú számlájára.                  A dokumentáció előzetes telefonegyeztetést 
követően Újfehértó Város Polgármesteri Hivatala       fsz 2. szobában munkanapokon 8.00-12.00 óráig, illetve az 
ajánlattételi határidő utolsó napján            8.00-10.00 óráig személyesen beszerezhető, illetve kérésre postai úton 
kerül megküldésre az ajánlattevő részére, amennyiben a dokumentáció ellenértékének megtérítését az ajánlattevő 
igazolja. A dokumentáció árát Ajánlatkérő a Kbt. 54.§ (6) bekezdésében meghatározott esetekben téríti vissza. 

IV.3.4) Az ajánlattételi határidő 
Dátum: 2009. 02. 27 (év/hó/nap)                                                                    Időpont: 10  00   óra  

IV.3.5) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések benyújthatók 

   ES     CS     DA    DE     ET    EL    EN    FR    IT     LV   LT     HU   MT   NL   PL   PT   SK   SL    FI    SV    

                                                            x                                    

Egyéb: - 

IV.3.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (tárgyalás nélküli eljárás esetén)

����/  ��/��     (év /hó/nap )

VAGY hónap(ok)ban:  ��� vagy napokban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

IV.3.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei 

Dátum: 2009. 02. 27 (év/hó/nap)                                                              Időpont: 10  00   óra  

Helyszín: Újfehértó Város Polgármesteri Hivatala, 4244 Újfehértó, Szent István út 10. I. em. 14. szoba
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek: A Kbt. 80. § (2) bekezdésében foglaltak.

VI. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK 

VI.1) A KÖZBESZERZÉS ISMÉTLŐDŐ  JELLEGŰ-E? (adott esetben)       igen      nem x

Igen válasz esetén a további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: 

VI.2) A SZERZŐDÉS EU ALAPOKBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKTTEL ÉS/VAGY PROGRAMMAL KAPCSOLATOS?    
                                                                                                                                                                         igen X   nem  
Igen válasz esetén kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevét és bármely egyéb hivatkozási alapot:

Észak-Alföldi Operatív Program Közösségi Közlekedés Infrastrukturális Fejlesztése 

Kódszám: ÉAOP-2007-3.1.4./B

Autóbusz váróhelyek építése Újfehértón című ÉAOP-3.1.4/B-2008-0011.azonosító számú projekt

VI.3) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK (adott esetben)

1) A hiánypótlás lehetősége vagy annak kizárása       
Ajánlatkérő hiánypótlásra lehetőséget biztosít.

A hiánypótlás biztosítása esetén a hiánypótlás köre
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A hiánypótlás teljeskörű.

2.) A szerződéskötés tervezett időpontja: 2009 03. 30       10  00   óra  
3.) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai, az első tárgyalás időpontja –

            4.) Az ajánlatokat  1  eredeti  és  1  másolati  példányban kell  benyújtani  zárt  borítékban 
(csomagolásban).  A  borítékon  (csomagoláson)  fel  kell  tüntetni  „Autóbuszvárók  építése” 
A borítékon (csomagoláson) más nem szerepelhet.

          6.)  Az ajánlattételi dokumentáció átvétele az eljárásban való részvétel feltétele. A dokumentáció másra át nem 
ruházható.

          7.) Az ajánlatok elbírálásának eredményéről az ajánlattevők írásban kapnak értesítést.

          8.)  Az ajánlatkérő a második legkedvezőbbnek minősített ajánlattevőt is meghatározhatja, az eljárás nyertesének 
visszalépése esetén ezzel köt szerződést.

   9.)  Az ajánlatnak tartalmaznia kell  az  ajánlattevő Kbt.  70.§ (1)  bekezdése,  a  Kbt.  71.§ (1) 
bekezdése a)-b) pontjaira, 71.§ (3) bekezdése vonatkozásában tett  nyilatkozatát. 

           10.) Az ajánlattevőnek, valamint a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt 
alvállalkozó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy mely pénzügyi intézménynél vezetnek számlát.

         11.) Az ajánlathoz csatolni kell:

- az ajánlattételi határidő lejártát megelőzően 60 napnál nem régebben kelt cégkivonatának, illetve a cégjegyzésre 
jogosult  személyek aláírási  címpéldányának egyszerű másolatát.  Amennyiben a cégkivonat  szerint  el  nem bírált 
módosítás  van  folyamatban,  ajánlattevőnek  az  ajánlathoz  csatolni  kell  az  esetleges  változásbejegyzési  kérelem 
cégbírósági érkeztető bélyegzővel ellátott példányát

           12.)  Az  Ajánlatkérő  az  ajánlattételt  ajánlati  biztosíték  adásához köti –  a  Kbt.   59.  §-ban  foglaltak 
figyelembevételével – melynek összegszerű mértéke 1.000 .000,- Ft, azaz –egymillió  forint. Az ajánlati biztosíték 
ajánlatkérő  számlájára  történő  átutalással,  bankgarancia  nyújtásával  vagy  biztosítási  szerződés  alapján  kiállított 
készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvénnyel teljesíthető. Átutalás esetén az ajánlati biztosítékot Újfehértó 
Város Önkormányzatának a Szabolcs Takarékszövetkezet, Újfehértói fiókjánál vezetett 68800013-11039141 számú 
számlájára kell átutalni, melynek pénzintézet által történő igazolását az ajánlathoz csatolni kell. Bankgarancia vagy a 
biztosítási szerződés alapján kiállított készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvény esetén a kedvezményezett 
ajánlatkérő kell, hogy legyen és az ajánlati kötöttség lejártát követő 10. napig érvényesnek kell lennie, az ajánlathoz 
mellékelni kell.

13.) A Kbt. 20. § (3) bekezdés alapján az igazolások egyszerű másolatban is benyújthatóak.

         14.) Az ajánlattétellel felmerülő valamennyi költség ajánlattevőt terheli.

15.) Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy ajánlatkérő az ajánlattevő pénzügyi és gazdasági, valamint 
műszaki,  illetve  szakmai  alkalmasságának  feltételeit  és  igazolását  a  minősített  ajánlattevők  jegyzékéhez  képest 
szigorúbban határozza meg.

         16.) A jelen felhívásban nem szabályozottak vonatkozásában a Kbt. előírásai az érvényesek.

VI.4) E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK DÁTUMA:   2009/01/29  (év/hó/nap)

Tóth András
Következik a „Újfehértó, Széchenyi út szélesítése és teljes felújítása csapadékvíz elvezetés 
rendszer  és  járda  építésével”  tárgyú  nyílt  közbeszerzési  eljárás  ajánlattételi  felhívásának 
jóváhagyásáról szóló előterjesztés. Van-e kérdés, észrevétel, vélemény? Ha nincs a napirendi 
pont vitáját lezárom. Ki az, aki a határozat-tervezetet elfogadja? 

A képviselő-testület a határozat-tervezetet 16  igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül (1nem szavazóval) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
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ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

19/2009. (I. 28.) számú

h a t á r o z a t a

„Újfehértó, Széchenyi út szélesítése és teljes felújítása

 csapadékvíz elvezetési rendszer és járda építésével”

tárgyú nyílt közbeszerzési eljárás ajánlati felhívásának jóváhagyásáról

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET

1./ Az „Újfehértó, Széchenyi út szélesítése és teljes felújítása csapadékvíz elvezetési rendszer 

és járda építésével”  tárgyú, Kbt. VI. fejezete szerinti, nyílt közbeszerzési eljárásban az 

ajánlati  felhívást  a  Közbeszerzési  Értesítőben  történő  megjelentetésre  a  melléklet 

szerinti tartalommal jóváhagyja.

Határidő: folyamatos
Felelős: jegyző

5  .   melléklet a 2/2006. (I. 13.) IM rendelethez  

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja
1024 Budapest, Margit krt. 85.  
Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757
E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés: http://www.kozbeszerzes.hu

AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS

A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki

A hirdetmény kézhezvételének dátuma____________________

KÉ nyilvántartási szám_________________________________

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK)

Hivatalos név:
Újfehértó Város Önkormányzata
Postai cím:
Szent István u. 10.
Város/Község:
Újfehértó

Postai 
irányítószám:4244 

Ország:
Magyarország
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Kapcsolattartási pont(ok):

Címzett: Tóth András polgármester

Telefon: 
42/290-000

E-mail:
polgarmester@ujfeherto.hu

Fax: 
42/290-003

Internetcím(ek) (adott esetben)
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.ujfeherto.hu

A felhasználói oldal címe (URL): 

További információk a következő címen szerezhetők be: 
 Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

X  Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.I mellékletet
A dokumentáció és további iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is) 
a következő címen szerezhetők be: 

 Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
X  Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:
 Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

X  Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

I.2) Az ajánlatkérő más ajánlatkérő(k) nevében folytatja le a közbeszerzési eljárást?              igen  nem X
II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA

II.1) MEGHATÁROZÁS

II.1.1) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés

Újfehértó, Széchenyi út szélesítése és teljes felújítása csapadékvíz elvezetési rendszer és járda építésével.

II.1.2) A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye
(Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás,árubeszerzés vagy szolgáltatás –, amelyik leginkább megfelel a szerződés 
vagy a közbeszerzés(ei)  tárgyának)

a) Építési beruházás                          X b) Árubeszerzés                            c) Szolgáltatás                            

Kivitelezés

Tervezés és kivitelezés

Kivitelezés, bármilyen 
eszközzel, módon, az 
ajánlatkérő által meghatározott 
követelményeknek 
megfelelően

X

Építési koncesszió

Adásvétel

Lízing

Bérlet

Részletvétel

Ezek kombinációja/Egyéb

Szolgáltatási kategória            ��
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat  
lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében) 

Szolgáltatási koncesszió           

A teljesítés helye

Újfehértó, Széchenyi út

NUTS-kód                  HU-323

A teljesítés helye 

             
                             
  

             
                             
  

A teljesítés  helye 
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NUTS-kód                 ����� NUTS-kód                  ����� 

II.1.3) A hirdetmény a következők valamelyikére irányul

Közbeszerzés megvalósítása                           X                     Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozása  

Keretmegállapodás megkötése                       

II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben)

Keretmegállapodás több ajánlattevővel                              

A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek létszáma ��� 
VAGY, adott esetben, maximális létszáma ���

Keretmegállapodás egy ajánlattevővel         

A keretmegállapodás időtartama: 

Időtartam év(ek)ben: ��  VAGY  hónap(ok)ban: ���

A közbeszerzések összértéke a keretmegállapodás teljes időtartama alatt (csak számokkal): 

             
                                                                                           
                                 

A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága (amennyire lehetséges): 

II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya

Újfehértó,  Széchenyi  út  szélesítése  és  teljes  felújítása  csapadékvíz  elvezetési  rendszer  és  járda  építésével. 
Vállalkozási szerződés.

II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) 

Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék (adott esetben)

Fő tárgy 45.23.31.42-6 ����-�  ����-�

További tárgy(ak)

45.23.31.61-5
45.23.31.28-2
45.23.21.30-2

����-�  ����-�
����-�  ����-�
����-�  ����-�

II.1.7) Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. mellékletből szükség 
szerint több példány használható)                                                                                                                igen      nem X

Igen válasz esetén az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be): 

egy részre                                    egy vagy több részre                     valamennyi részre                                

II.1.8) Elfogadhatók-e változatok (alternatív ajánlatok)?                                                                      igen      nem X

II. 2) SZERZŐDÉS SZERINTI MENNYISÉG VAGY ALKALMAZÁSI KÖR 
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II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték ( valamennyi részt és opciót beleértve, adott esetben):

Újfehértó, Széchenyi út szélesítésének és teljes felújításának építési munkái az alábbiak szerint:
- Főútcsatlakozás
- Széchenyi út korszerűsítése
- Járda építése
- Csapadékvíz elvezetés korszerűsítése
- Közvilágítási rekonstrukció
A teljes  és  tételes  mennyiség a műszaki leírásban kerül  meghatározásra.  A vonatkozó vízjogi létesítési  kiviteli  tervek 
elkészítése/elkészíttetése is a feladat részét képezi.

II.2.2) Vételi jog (opció) (adott esetben)                                                                                                    igen      nem X

Igen válasz esetén a vételi jog leírása: 
                                                                             

Ha ismert, a vételi jog opciók gyakorlásának tervezett ideje:  

hónap(ok)ban: ��    vagy    napokban: ����   (a szerződés megkötésétől számítva)

Az esetleges meghosszabbítások száma (ha van ilyen):   ���  vagy:    ���  és  ���  között  

Ha ismert, az árubeszerzésre vagy a szolgáltatásmegrendelésre irányuló ismétlődő jellegű szerződések esetében kérjük 
feltüntetni a további szerződések tervezett idejét:   

hónapokban: ��     vagy    napokban: ����  (a szerződés megkötésétől számítva)

II.3) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS, A TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE

Az időtartam hónap(ok)ban:   ��  vagy  napokban: ���� (a szerződés megkötésétől számítva) 

VAGY:  kezdés           ����/  ��/��     (év/hó/nap)   
             befejezés       2009/12/31  (év/hó/nap) 

III. SZAKASZ: JOGI, GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS TECHNIKAI INFORMÁCIÓK 

III.1) A SZERZŐDÉSRE VONATKOZÓ FELTÉTELEK 

III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek (adott esetben)

- Jótállás: a műszaki átadástól számított 3 év;

- Jóteljesítési biztosíték: A vállalkozó köteles a műszaki átadás-átvételi eljárás sikeres lezárásának napjától számított 5 év 
időtartamig megrendelőnek jóteljesítési biztosítékot nyújtani. Számítási alapja a vállalkozási szerződésben meghatározott 
nettó vállalkozási díj összege, mértéke: 5%, melyet az ajánlattevő a Kbt. 53. § (5) bekezdés a) pontjában foglaltak alapján 
köteles biztosítani. 

- Késedelmi kötbér: késedelmes teljesítés esetére kötbér kerül megállapításra melynek mértéke 300.000 Ft/nap.

- Meghiúsulási kötbér: a nettó vállalási ár 20%-a.

III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre 

A beruházást  az Európai  Unió és  az  ajánlatkérő együttesen finanszírozza.  Az ajánlatétel,  a  szerződés és a  kifizetések 
pénzneme forint.

Előleg nyújtására nincs lehetőség. A vállalkozási díj tekintetében ajánlattevő két db részszámlát és egy végszámlát jogosult 
benyújtani, melyek a Kbt. 305. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a vonatkozó jogszabályok és a támogatási 
szerződésben foglaltaknak megfelelően kerülnek kiegyenlítésre. 
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A finanszírozás a következő jogszabályok alapján történik:
- 16/2006. (XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendelet 2007-2013. időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az 
Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának általános eljárási szabályairól,

- 281/2006. (XII.23.) Korm. Rendelet a 2007-2013. programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az 
Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások fogadásához kapcsolódó pénzügyi lebonyolítási és 
ellenőrzési rendszerek kialakításáról.

III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy (adott esetben)

Nem követelmény. 

III.1.4) Vonatkoznak-e a szerződés teljesítésére egyéb különleges feltételek?  (adott esetben)              igen    nem X
Ha igen, a különleges feltételek meghatározása 

III.2) RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK

III.2.1) Az ajánlattevő/a részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a 
szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is 

Az előírások teljesítésének igazolásához szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:

Kizáró okok:

- Az eljárásban nem lehet  ajánlattevő vagy alvállalkozó, aki  a Kbt.  60.  § (1) bekezdésének, a 61. § (1) bekezdése d) 
pontjának és a 61. § (2) bekezdésének hatálya alá tartozik.
 
- Az eljárásban nem lehet ajánlattevő vagy a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni 
kívánt alvállalkozó, akivel szemben a Kbt. 61. § (1) bekezdésének a)-c) pontjaiban meghatározott kizáró okok fennállnak.

- Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt és a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben 
igénybe venni kívánt alvállalkozót, aki a Kbt. 62. § (1) bekezdésének hatálya alá esik.

- A Kbt. 60. § (1) bekezdése szerinti kizáró okok megfelelően alkalmazandók a Kbt. 66. § (2) bekezdése és a 67. § (4) 
bekezdése szerinti szervezetekre is.

Igazolási mód:
Az ajánlattevőnek és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak az 
ajánlatban a Kbt. 63. § (1)-(6) bekezdésében meghatározott módon kell igazolniuk, hogy nem tartoznak a Kbt. 60. § (1) 
bekezdésében, a Kbt. 61. § (1) bekezdés a.)-d.) pontjaiban, valamint a Kbt. 61. § (2) bekezdésében foglalt kizáró okok 
hatálya alá.

A Kbt.  66.  §  (2)  bekezdése  és  a  67.  §  (4)  bekezdése  szerinti  szervezet  az  ajánlatban  közjegyző  által  hitelesített 
nyilatkozattal igazolja, hogy nem tartozik a Kbt. 60. § (1) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá.

III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a 
megkövetelt igazolási mód:

1.) a Kbt. 66.§ (1) bekezdés a) pontja alapján valamennyi 
számlavezető pénzintézet az ajánlattételi határidő lejártának 
napját  megelőző  60  napnál  nem  régebbi  nyilatkozata 
(eredeti vagy hiteles másolatban) az alábbi tartalommal:

-mióta vezeti a bankszámlá(i)t.

-számláján a 2007, 2008 évben előfordult-e sorban állás,

-a fizetési kötelezettségeinek eleget tesz-e.

2.) a Kbt. 66. § (1) bekezdés b.) pontja alapján az utolsó két 
lezárt  üzleti  évre  (2006,  2007)  vonatkozó  számviteli 

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i) 
(adott esetben): 

Alkalmatlan a szerződés teljesítésére az ajánlattevő, közös 
ajánlattevő  és  a  közbeszerzés  értékének  tíz  százalékát 
meghaladó  mértékben  igénybe  venni  kívánt  alvállalkozó, 
ha:

1.) bármely  pénzintézettől  származó  nyilatkozat  szerint 
számláján  a  2007,  2008  években  30  napot  meghaladó 
sorban  állás  fordult  elő,  illetve ugyanezen  időszakban 
fizetési  kötelezettségeinek  nem  tett  eleget.  (külön-külön 
megfelelés)
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jogszabályok  szerinti  éves  beszámoló  (egyszerű  másolat) 
benyújtása.

   2.) az utolsó két lezárt üzleti évre (2006, 2007) vonatkozó 
számviteli jogszabályok szerinti éves beszámolója alapján a 
mérleg  szerinti  eredménye  negatív  volt.  (külön-külön 
megfelelés)

III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a 
megkövetelt igazolási mód:

1.) A Kbt. 67. § (2) bekezdés a.) pontja szerint az előző 3 év 
(2006, 2007, 2008) legjelentősebb út, építésére, felújítására 
irányuló munkáinak ismertetése. A referenciákat a Kbt. 68. 
§ (2) bekezdés szerint kell igazolni.

2.) A Kbt. 67. § (2) bekezdés e) pontja szerint a teljesítésbe 
bevonandó  azon  szakemberek  megnevezése  szakmai 
önéletrajzuk,  illetve  végzettségük,  képzettségük 
ismertetésével,  akik  a  felelős  műszaki  vezetői 
tevékenységet  látnák  el.  A szakemberek  vonatkozásában 
becsatolandó  a  felelős  műszaki  vezetői  jogosultságot 
igazoló határozat hiteles másolati példánya is.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i) 
(adott esetben):

Alkalmatlan a szerződés teljesítésére az ajánlattevő, közös 
ajánlattevő  és  a  közbeszerzés  értékének  tíz  százalékát 
meghaladó  mértékben  igénybe  venni  kívánt  alvállalkozó, 
ha:

1.) a  2006.,  2007.,  2008.  évek  összességében  nem 
rendelkezik  2  db  összesen  nettó  400  millió  Ft  értékben 
kivitelezett  út  építésére,  felújítására  vonatkozó 
referenciával. (együttes megfelelés);
2.) A szerződés teljesítéséhez nem rendelkezik legalább egy 
fő  a  244/2006.  (XII.5.)  Korm.  rendelet  előírásainak 
megfelelő felelős műszaki vezetővel. (együttes megfelelés)

III.2.4) Fenntartott szerződések  

A szerződés védett műhelyek számára fenntartott?                                                                               igen    nem X  

III. 3) SZOLGÁLTATÁS MEGRENDELÉSRE IRÁNYULÓ SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNLEGES FELTÉTELEK

III.3.1) A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos  foglalkozáshoz (képzettséghez) van-e kötve?    igen    nem 

Ha igen, a vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás: 

III.3.2) A szervezeteknek közölniük kell-e a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek nevét és 
képzettségét?                                                                                                                                    igen    nem  

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS

IV.1) AZ ELJÁRÁS FAJTÁJA

IV.1.1) Az eljárás fajtája 

Nyílt X 

Meghívásos

Gyorsított meghívásos A gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása: 

Tárgyalásos                                     Megtörtént-e már a részvételre jelentkezők kiválasztása, megjelölése? 
igen    nem 

Igen válasz esetén a kiválasztott részvételre jelentkezők nevét és címét a  
VI.3., További információk rovatban kell megadni 

A tárgyalásos eljárás jogcímének megjelölése: 

Gyorsított tárgyalásos                   A gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:

Versenypárbeszéd                          
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IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma 
(meghívásos és tárgyalásos eljárás, illetve keretmegállapodás esetén)

Létszám    ���  

VAGY: minimum  ��� és, adott esetben, maximum��� 

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: 

IV.1.3)  Az  ajánlattevők  létszámának  csökkentése  a  tárgyalás  vagy  a  versenypárbeszéd  során  (tárgyalásos  
eljárás, versenypárbeszéd) (adott esetben)
Igénybe veszik-e a többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, 
illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát?                                                                            igen             nem 

IV. 2) BÍRÁLATI SZEMPONTOK 

IV.2.1) Bírálati szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)

A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás                                                                             X 

VAGY

Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint                                                     

           az alábbiakban megadott részszempontok szerint (a részszempontokat súlyozással kell megadni)

Részszempont

1. 
             
                              
 

2. 
             
                              
 

3. 
             
                              
 

Súlyszám

           
   

           
   

           
   

Részszempont

4. 
             
                               

5. 
             
                               

6. 
             
                               

Súlyszám

          
    

          
    

          
    

IV.2.2) Elektronikus árlejtést alkalmaznak-e?                                                                             igen     nem X

Ha igen,  további információk az elektronikus árlejtésről (ha szükséges)

IV.3) ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK

IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben)

IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan korábbi közzétételre sor került-e?               igen      nem X

Igen válasz esetén

Előzetes összesített tájékoztató                            Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény       

A hirdetmény száma a KÉ-ben: (év/hó/nap)

Ajánlati/részvételi felhívás                          VAGY                  Egyszerűsített ajánlattételi felhívás (DBR)  
A hirdetmény száma a KÉ-ben:
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Egyéb korábbi közzététel               
A hirdetmény száma a KÉ-ben:

IV.3.3) A dokumentáció és egyéb iratok (a DBR kivételével) vagy ismertetők (versenypárbeszéd esetében) 
beszerzésének feltételei

A dokumentáció beszerzésének határideje 
Dátum:  2009/03/27  (év/hó/nap )                                                                      Időpont:10 óra

Kell-e fizetni a dokumentációért?                                                                                                    igen X     nem 

Igen válasz esetén, Ár (számokkal): 100.000. + Áfa    Pénznem: HUF

A fizetés  feltételei  és  módja:  Készpénzben  az  Újfehértó  Város  Polgármesteri  Hivatala  házipénztárában 
(Újfehértó  Város  Polgármesteri  Hivatala  I.  emelet  15.  szoba),  illetve  átutalással  a  Szabolcs 
Takarékszövetkezet, Újfehértói fiókjánál vezetett 68800013-11039141 számú számlájára. 

IV.3.4) Az ajánlattételi határidő, illetve a részvételi határidő 
Dátum:  2009/03/27   (év/hó/nap)                                                                      Időpont: 10 óra

IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére (ha ismert) 
(meghívásos és tárgyalásos eljárás, valamint versenypárbeszéd esetén)

Dátum:  ����/��/��   (év/hó/nap )

IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések benyújthatók 

   ES     CS     DA    DE     ET    EL    EN    FR    IT     LV   LT     HU   MT   NL   PL   PT   SK   SL    FI    SV    

                                                             X                                    

Egyéb: -

IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (nyílt eljárás esetén; kivéve a közbeszerzési törvény 254. §-a  
szerinti tárgyalás kezdeményezése esetében)

 ����/ ��/��-ig   (év /hó/nap )

VAGY hónap(ok)ban:  ��� vagy napokban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

IV.3.8) Az ajánlatok felbontásának feltételei 

Dátum:    2009/03/27   (év/hó/nap)                                                                     Időpont: 10 óra

Helyszín: 4244 Újfehértó, Szent István út 10., Polgármesteri Hivatal I. em. 14. szoba 

Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek: A Kbt. 80. § (2) bekezdésében foglaltak.

VI. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK 

VI.1) A KÖZBESZERZÉS ISMÉTLŐDŐ  JELLEGŰ-E? (adott esetben)                                           igen      nem X

Igen válasz esetén a további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: 

VI.2) A SZERZŐDÉS EU ALAPOKBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKTTEL ÉS/VAGY PROGRAMMAL KAPCSOLATOS?
              igen X     nem 

Igen válasz esetén kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevét és bármely egyéb hivatkozási alapot: 

Észak-Alföldi Operatív Program (ÉAOP) 3.1.2. Önkormányzati utak fejlesztése 

Pályázati cím és azonosító: ÉAOP-3.1.2-2007-0067 „Újfehértó, Széchenyi út szélesítése és 
teljes felújítása csapadékvíz elvezetési rendszer és járda építésével”
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VI.3) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK (adott esetben)

VI. 3.1) A hiánypótlás lehetősége vagy annak kizárása Az ajánlatkérő az eljárás során              lehetőséget 
biztosít a Kbt. 83.§ (1) bekezdés szerinti hiányok pótlására.

A hiánypótlás biztosítása esetén a hiánypótlás köre: A hiánypótlás teljeskörű. 

VI.3.2.) Nyílt eljárás esetén az eredményhirdetés időpontja 2009. április 15. 10 óra

VI.3.3.) Nyílt eljárás esetén a szerződéskötés tervezett időpontja 2009. április 30. 10 óra 

VI.3.4.) Két szakaszból álló eljárások esetén a részvételi jelentkezések felbontásának feltételei 

Dátum:     ����/��/��   (év/hó/nap)                                                         Időpont: 
              

Helyszín: 
             
                                                                                
     

A részvételi jelentkezések felbontásán jelenlétre jogosult személyek 

VI.3.5.) Két szakaszból álló eljárások esetén a részvételi szakasz eredményhirdetési időpontja -

VI.3.6.) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai, az első 
tárgyalás időpontja (kivéve, ha az eljárás tárgyalás nélküli) - 

VI.3.7.1.) A dokumentáció megvásárlása vagy átvétele az eljárásban való részvétel feltétele?      

                                                                                                                                              igen X     nem 

VI.3.7.2.) A dokumentáció rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további információk 

Az „A” melléklet II., pontjában foglalt helyen, munkanapokon 8.00 -12.00 óráig, illetve az ajánlati határidő 
utolsó napján 8.00-10.00 óráig személyesen beszerezhető, illetve kérésre postai úton kerül megküldésre az 
ajánlattevő  részére,  amennyiben  a  dokumentáció  ellenértékének  megtérítését  az  ajánlattevő  igazolja.  A 
dokumentáció árát Ajánlatkérő a Kbt. 54.§ (6) bekezdésében meghatározott esetekben téríti vissza.

VI.3.8.1.)  Az  összességében  legelőnyösebb  ajánlat  kiválasztásának  bírálati  szempontja  esetén  az 
ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső 
határa:- 

VI.3.8.2.)  A módszer (módszerek)  ismertetése,  amellyel  az  ajánlatkérő  megadja  aVI.3.8.1)  szerinti 
ponthatárok közötti pontszámot: -

VI.3.9.)  A  III.2.2.)  és  a  III.2.3.)  szerinti  feltételek  és  ezek  előírt  igazolási  módja  a  minősített 
ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest 
szigorúbb(ak)-e?                                                                                                              igen X      nem 

VI.3.10.) Meg kell jelölni az ajánlatban 

a) az ajánlattevő által a szerződés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó 
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat?                                                       igen X      nem 

b)  a  közbeszerzésnek  azt  a  részét,  amellyel  összefüggésben  az  ajánlattevő  harmadik  személlyel 
szerződést fog kötni, e szervezet (személy) meghatározása nélkül?                           igen X      nem 

VI.3.11.) Egyéb információk: 

1. Az ajánlatokat cégszerűen aláírva, minden tartalommal rendelkező oldalát szignálva,        3 példányban 
(1 eredeti, 2 másolati példány), zárt borítékban (csomagolásban) kell benyújtani az ”A” melléklet III. 
pontjában  megjelölt  helyre.  Az  ajánlati  példányon  fel  kell  tüntetni,  hogy „eredeti”  vagy  „másolat” 
Eltérés esetén az eredeti  példány irányadó az értékelésnél.  A borítékon (csomagoláson) a következő 
szöveget kell feltüntetni:  „Újfehértó, Széchenyi út szélesítése és felújítása. Az ajánlat  2009. 03. 25-én 
1000 óráig nem bontható fel” Az ajánlatokat fűzve, kötve, vagy spirálozva minden oldalát folyamatos 
oldalszámozással ellátva kell benyújtani.

2. Az ajánlat  postai  benyújtásából  eredő kockázat  az  ajánlattevőt  terheli.  A postán feladott  ajánlatokat 
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ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattételi 
határidő lejártát megelőzően került sor.

3. Az ajánlatokat a felhívásban és a dokumentációban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek 
megfelelően kell elkészíteni.

4. Az ajánlat összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerült összes költség az ajánlattevőt terheli.

5. Az ajánlatban szerepeltetni kell az ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 70.§ (1) szerinti tartalommal.

6. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a Kbt. 71. § (3) bekezdése értelmében, a Kbt. 71. § (1) bekezdés a.) b.) 
pontja tekintetében.

7. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a Kbt. 72. § tekintetében.

8. Az  ajánlattevőnek  illetőleg a  közbeszerzés  értékének  10%-át  meghaladó  mértékben   igénybe venni 
kívánt alvállalkozónak az alábbi cégokmányokat kell eredeti vagy hiteles másolati formában csatolnia 
az ajánlathoz:

- az ajánlattételi határidőt megelőző 60 napnál nem régebbi cégkivonat, (amennyiben cégügyben el nem 
bírált módosítás van folyamatban, a cégbírósághoz érkeztetett változásbejegyzési kérelem),

-  az ajánlatot cégszerűen aláírók aláírási címpéldányát. (amennyiben az ajánlatot, illetve a szükséges 
nyilatkozato(ka)t  az  ajánlattevő  illetőleg  a  közbeszerzés  értékének  10%-át  meghaladó  mértékben 
igénybe  venni  kívánt  alvállalkozó  cégjegyzésre  jogosult  képviselőjének  felhatalmazása  alapján  más 
személy szignálja,  illetve írja alá,  a cégjegyzésre jogosult  személy által aláírt  felhatalmazást szintén 
csatolni kell.)

9. Az ajánlattevőknek valamint a  közbeszerzés értékének tíz  százalékát  meghaladó mértékben igénybe 
venni kívánt alvállalkozó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy mely pénzintézetnél vezetnek számlát.

10. Ha az ajánlatkérő az eredményhirdetéskor a második legkedvezőbb ajánlatot tevőt is meghatározza, az 
eljárás nyertesének visszalépése esetén ez utóbbival köt szerződést.

11. Ajánlatkérő a Kbt. 306. § (2) bekezdése alapján a szerződés megkötésének feltételéül szabja, hogy a 
nyertes  ajánlattevő  rendelkezzen legalább 100.000.000.-Ft nagyságrendű  érvényes 
felelősségbiztosítási keretszerződéssel. Az ajánlathoz csatolni kell a már meglévő érvényes biztosítási 
kötvény egyszerű  másolatát  vagy amennyiben az  ajánlattevő  az  ajánlattételi  időpontjában még nem 
rendelkezik ezzel, akkor a biztosító intézettől származó szándéknyilatkozatot, arra vonatkozóan, hogy 
ajánlattevő  nyertessége  esetén  a  megkövetelt  felelősségbiztosítást  vele  megköti.                A 
szándéknyilatkozatot az ajánlathoz csatolni kell.

12. Ajánlatkérő  az  ajánlattételt  ajánlati  biztosíték  adásához köti –  a  Kbt.   59.  §-ban  foglaltak 
figyelembevételével –  melynek összegszerű mértéke 3.000 .000,- Ft, azaz –hárommillió  forint. Az 
ajánlati biztosíték ajánlatkérő számlájára történő átutalással, bankgarancia nyújtásával vagy biztosítási 
szerződés alapján kiállított készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvénnyel teljesíthető. Átutalás 
esetén  az  ajánlati  biztosítékot Újfehértó  Város  Önkormányzatának  a  Szabolcs  Takarékszövetkezet, 
Újfehértói fiókjánál vezetett 68800013-11039141 számú számlájára kell átutalni, melynek pénzintézet 
által történő igazolását az ajánlathoz csatolni kell. Bankgarancia vagy a biztosítási szerződés alapján 
kiállított készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvény esetén a kedvezményezett ajánlatkérő kell, 
hogy legyen és az ajánlati kötöttség lejártát követő 10. napig érvényesnek kell lennie, az ajánlathoz 
mellékelni kell.

13. A közbeszerzés becsült értéke: nettó 306.000.000.-Ft

14. Érvénytelen az az ajánlat  amelyik nem tartalmazza az ajánlati  felhívás III.2.2 és  III.  2.3 pontjaiban 
felsorolt valamennyi igazolást. Amennyiben ajánlattevő a Kbt. 66. §. (2) bekezdése illetve a Kbt. 67. §. 
(4)  bekezdése  szerinti  szervezetek  erőforrásaira  kíván  támaszkodni,  abban  az  esetben  a  szervezet 
igazolásait is kell az ajánlatának tartalmaznia.

15. A  Kbt.  66.§  (2)  bekezdése  illetve  a  Kbt.  67.  §.  (4)  bekezdése  szerinti  szervezetek 
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kötelezettségvállalásáról szóló nyilatkozatából egyértelműen ki kell derülni, hogy melyik alkalmassági 
feltételre vonatkozik és az erőforrásait milyen módon kívánja Ajánlattevő rendelkezésére bocsátani.

16. Ajánlatkérő  helyszíni  bejárással  egybekötött  konzultációra  lehetőséget  biztosít,  melynek  időpontja: 
2009/03/12 10:00 óra. Találkozó: Újfehértó Város Polgármesteri Hivatal bejárata előtt, Újfehértó, Szent 
István u. 10.

17.  A jelen felhívásban nem szabályozottak vonatkozásában a Kbt. előírásai érvényesek.  

VI.4) E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK DÁTUMA:   2009/01/29 (év/hó/nap)
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A. MELLÉKLET
TOVÁBBI CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK

I) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK A KÖVETKEZŐ CÍMEKEN ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOKON SZEREZHETŐK BE

Hivatalos név:
NYÍR-JÓS Tervező és Szolgáltató Kft.
Postai cím:
Sólyom u. 17.
Város/Község:
Nyíregyháza

Postai irányítószám:
4400

Ország:
Magyarország

Kapcsolattartási pont(ok): 

Címzett: Jósvai Mihály

Telefon: 

42/596-531
E-mail: 
t.nyir-jos@chello.hu

Fax: 
42/596-530

Internetcím (URL):

II) CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK, AHONNAN A DOKUMENTÁCIÓ ÉS A KIEGÉSZÍTŐ IRATOK                                      (A 
VERSENYPÁRBESZÉDRE ÉS A DINAMIKUS BESZERZÉSI RENDSZERRE VONATKOZÓK IS) BESZEREZHETŐK 

Hivatalos név:
Újfehértó Város Polgármesteri Hivatala
Postai cím:
Szent István u. 10.
Város/Község:
Újfehértó

Postai irányítószám: 
4244

Ország:
Magyarország

Kapcsolattartási pont(ok): 

Címzett: Dr. Egyed Adrienn

Telefon: 

42/290-000
E-mail:
kozbeszerzes@ujfeherto.hu

Fax: 
42/290-003

Internetcím (URL):
www.ujfeherto.hu

III) CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK, AHOVÁ AZ AJÁNLATOKAT/RÉSZVÉTELI JELENTKEZÉSEKET KELL BENYÚJTANI

Hivatalos név:
Újfehértó Város Polgármesteri Hivatala
Postai cím:
Szent István u. 10.
Város/Község:
Újfehértó

Postai irányítószám: 
4244

Ország:
Magyarország

Kapcsolattartási pont(ok): 

Címzett: Dr. Egyed Adrienn

Telefon: 

42/290-000
E-mail: 
kozbeszerzes@ujfeherto.hu

Fax: 
42/290-003

Internetcím (URL):
www.ujfeherto.hu

Tóth András
Következik az „Újfehértó,  Rezeda utca külterületi  folytatásának felújítási  munkái ” tárgyú 
nyílt  közbeszerzési  eljárás  ajánlattételi  felhívásának  jóváhagyásáról  szóló  előterjesztés. 
Viszonylat  egy kicsi  volumenű  munkáról  van  szó,  9  millió  körüli  a  projekt  nagysága.  A 
közbeszerzési szabályai meghatározzák, hogy a hasonló közbeszerzési munkákat össze kell 
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vonni éven belül, ezért kell ebben is most dönteni. Van-e kérdés, észrevétel, vélemény? Ha 
nincs a napirendi pont vitáját lezárom. Ki az, aki a határozat-tervezetet elfogadja? 

A képviselő-testület  a  határozat-tervezetet  17  egyhangú  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és 
tartózkodás nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

20/2009. (I. 28.) számú

h a t á r o z a t a

Újfehértó, Rezeda utca külterületi folytatásának felújítási munkái

tárgyú nyílt közbeszerzési eljárás ajánlati felhívásának jóváhagyásáról

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET

1./ Az  Újfehértó,  Rezeda utca külterületi  folytatásának felújítási  munkái  tárgyú, Kbt. VI. 

fejezete  szerinti,  nyílt  közbeszerzési  eljárásban  az  ajánlati  felhívást  a  Közbeszerzési 

Értesítőben történő megjelentetésre a melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja.

Határidő: folyamatos
Felelős: jegyző

5  .   melléklet a 2/2006. (I. 13.) IM rendelethez  

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja
1024 Budapest, Margit krt. 85.  
Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757
E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés: http://www.kozbeszerzes.hu

AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS

A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki

A hirdetmény kézhezvételének dátuma____________________

KÉ nyilvántartási szám_________________________________

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK)
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Hivatalos név:
Újfehértó Város Önkormányzata
Postai cím:
Szent István u. 10.
Város/Község:
Újfehértó

Postai 
irányítószám:4244 

Ország:
Magyarország

Kapcsolattartási pont(ok):

Címzett: Tóth András polgármester

Telefon: 
42/290-000

E-mail:
polgarmester@ujfeherto.hu

Fax: 
42/290-003

Internetcím(ek) (adott esetben)
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.ujfeherto.hu

A felhasználói oldal címe (URL): 

További információk a következő címen szerezhetők be: 
 Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

X  Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.I mellékletet
A dokumentáció és további iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is) 
a következő címen szerezhetők be: 

 Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
X  Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:
 Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

X  Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

I.2) Az ajánlatkérő más ajánlatkérő(k) nevében folytatja le a közbeszerzési eljárást?              igen  nem X
II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA

II.1) MEGHATÁROZÁS

II.1.1) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés

Újfehértó, Rezeda utca külterületi folytatásának felújítási munkái.

II.1.2) A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye
(Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás,árubeszerzés vagy szolgáltatás –, amelyik leginkább megfelel a szerződés 
vagy a közbeszerzés(ei)  tárgyának)

a) Építési beruházás                          X b) Árubeszerzés                            c) Szolgáltatás                            

Kivitelezés

Tervezés és kivitelezés

Kivitelezés, bármilyen 
eszközzel, módon, az 
ajánlatkérő által meghatározott 
követelményeknek 
megfelelően

X

Építési koncesszió

Adásvétel

Lízing

Bérlet

Részletvétel

Ezek kombinációja/Egyéb

Szolgáltatási kategória            ��
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat  
lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében) 

Szolgáltatási koncesszió           

A teljesítés helye

Újfehértó Város közigazgatási területe 
A teljesítés helye 

             

A teljesítés  helye 
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NUTS-kód                  HU-323                              
  

NUTS-kód                 ����� 

                              
 

NUTS-kód                  ����� 

II.1.3) A hirdetmény a következők valamelyikére irányul

Közbeszerzés megvalósítása                           X                     Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozása  

Keretmegállapodás megkötése                       

II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben)

Keretmegállapodás több ajánlattevővel                              

A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek létszáma ��� 
VAGY, adott esetben, maximális létszáma ���

Keretmegállapodás egy ajánlattevővel         

A keretmegállapodás időtartama: 

Időtartam év(ek)ben: ��  VAGY  hónap(ok)ban: ���

A közbeszerzések összértéke a keretmegállapodás teljes időtartama alatt (csak számokkal): 

A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága (amennyire lehetséges): 

II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya

Vállalkozási szerződés, Újfehértó, Rezeda utca külterületi folytatásának felújítási munkáira.

II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) 

Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék (adott esetben)

Fő tárgy 45.23.31.42-6 ����-�  ����-�

További tárgy(ak)

45.23.32.00.-1 

����-�  ����-�
����-�  ����-�

����-�  ����-�
����-�  ����-�
����-�  ����-�

II.1.7) Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. mellékletből szükség 
szerint több példány használható)                                                                                                                igen      nem X

Igen válasz esetén az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be): 

egy részre                                    egy vagy több részre                     valamennyi részre                                

II.1.8) Elfogadhatók-e változatok (alternatív ajánlatok)?                                                                      igen      nem X

II. 2) SZERZŐDÉS SZERINTI MENNYISÉG VAGY ALKALMAZÁSI KÖR 

II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték ( valamennyi részt és opciót beleértve, adott esetben):
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Újfehértó Város  területén a  Rezeda utca külterületi  folytatása felújítási  munkáinak kivitelezése az 
alábbiak szerint:  
A tervezett 0430 hrsz aszfalt burkolatú út 4,00 m burkolatszélességű kétirányú forgalmi rendű, egy sávos út, mely a Rezeda 
lakóutca természetes folytatása. A pályaszerkezet megerősítése szükséges, mivel a burkolat felülete töredezett, kipergett, a 
közműjavítások helyén kátyúk keletkeztek, melyek javítását követően az egységes homogén felület előállítása miatt 5,00 
cm vastag AB 11 jelű aszfalt kopóréteg ráhelyezése indokolt. 
A teljes és tételes mennyiség a műszaki leírásban kerül meghatározásra

II.2.2) Vételi jog (opció) (adott esetben)                                                                                                    igen      nem X

Igen válasz esetén a vételi jog leírása: 
                                                                             

Ha ismert, a vételi jog opciók gyakorlásának tervezett ideje:  

hónap(ok)ban: ��    vagy    napokban: ����   (a szerződés megkötésétől számítva)

Az esetleges meghosszabbítások száma (ha van ilyen):   ���  vagy:    ���  és  ���  között  

Ha ismert, az árubeszerzésre vagy a szolgáltatásmegrendelésre irányuló ismétlődő jellegű szerződések esetében kérjük 
feltüntetni a további szerződések tervezett idejét:   

hónapokban: ��     vagy    napokban: ����  (a szerződés megkötésétől számítva)

II.3) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS, A TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE

Az időtartam hónap(ok)ban:   ��  vagy  napokban: ���� (a szerződés megkötésétől számítva) 

VAGY:  kezdés           ����/  ��/��     (év/hó/nap)   
             befejezés       2009/12/31  (év/hó/nap) 

III. SZAKASZ: JOGI, GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS TECHNIKAI INFORMÁCIÓK 

III.1) A SZERZŐDÉSRE VONATKOZÓ FELTÉTELEK 

III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek (adott esetben)

-Jóteljesítési  és  szavatossági  garancia  –alapja  a  teljes  nettó  ajánlati  ár,  melynek  mértéke  10%  (jóteljesítési)  és  5% 
(szavatossági)

-Késedelmi / hibás teljesítési kötbér: 50.000.Ft/nap

-Meghiúsulási kötbér: a nettó vállalási ár 20%-a.

III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre 

Előleg és szakaszszámla benyújtására nincs lehetőség. Csak végszámla nyújtható be. Szerződésszerű teljesítést követően 
kiállított számla alapján az ajánlatkérő az ellenszolgáltatást átutalással teljesíti a teljesítéstől számított 30 napon belül, a 
Kbt. 305.§ (3) bek. szerint.

III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy (adott esetben)

Nem követelmény. 

III.1.4) Vonatkoznak-e a szerződés teljesítésére egyéb különleges feltételek?  (adott esetben)              igen    nem X
Ha igen, a különleges feltételek meghatározása 

III.2) RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK
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III.2.1) Az ajánlattevő/a részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a 
szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is 

Az előírások teljesítésének igazolásához szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő vagy alvállalkozó, akivel szemben a Kbt. 60.§. (1) bekezdés a)-i) pontjaiban és a Kbt. 
61.§.  (1)  bekezdés  d)  pontjában  foglalt  kizáró  okok fennállnak.  Nem lehet  továbbá ajánlattevő  vagy a  közbeszerzés 
értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, akivel szemben a Kbt. 61.§. (1) bekezdés a)-c) 
pontjaiban, valamint a Kbt. 62.§. (1) bekezdésében foglalt kizáró okok fennállnak. 

Az eljárásban nem vehet részt az a Kbt. 60. § (4) bekezdésében meghatározott szervezet; mellyel szemben a Kbt. 60. § (1) 
bekezdés a)-i) pontjaiban felsorolt kizáró okok fennállnak.

Az ajánlattevőnek és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak az 
ajánlatban a Kbt. 63. § (1)-(6) bekezdésében meghatározott módon kell igazolniuk, hogy nem tartoznak a Kbt. 60. § (1) 
bekezdésében, a Kbt. 61. § (1) bekezdés a.)-d.) pontjaiban, valamint a Kbt. 61. § (2) bekezdésében foglalt kizáró okok 
hatálya alá. 

A Kbt.  66.  §  (2)  bekezdése  és  a  67.  §  (4)  bekezdése  szerinti  szervezet  az  ajánlatban  közjegyző  által  hitelesített 
nyilatkozattal igazolja, hogy nem tartozik a Kbt. 60. § (1) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá.

III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a 
megkövetelt igazolási mód:

A Kbt. 66.§. (1) bekezdés a) pontjában foglaltak alapján az 
ajánlattevőnek,  valamint  a  közbeszerzés  értékének  tíz 
százalékát  meghaladó  mértékben  igénybe  venni  kívánt 
alvállalkozójának a pénzügyi és gazdasági alkalmasságát az 
alábbiak szerint kell igazolni:

-Valamennyi  számlavezető  pénzügyi 
intézményétől származó, az ajánlattételi határidő 
lejártától  számított  60  napnál  nem  régebbi 
keltezésű  nyilatkozattal,  az  alábbi  kötelező 
tartalommal:

- ajánlattevő számlaszáma,
- mióta vezeti ajánlattevő bankszámláját,
- volt-e  30  napot  meghaladó  sorban  álló  tétel 

ajánlattevő számláján az elmúlt két évben (2007., 
2008.) és hányszor.

A Kbt. 66.§. (1) bekezdés b) pontjában foglaltak alapján az 
ajánlattevőnek,  valamint  a  közbeszerzés  értékének  tíz 
százalékát  meghaladó  mértékben  igénybe  venni  kívánt 
alvállalkozójának a pénzügyi és gazdasági alkalmasságát az 
alábbiak szerint kell igazolni:

-A 2007. évre vonatkozó számviteli  jogszabályok szerinti 
beszámoló másolatának benyújtása. 

A Kbt.  66.  §.  (2)  bekezdése alapján az ott  meghatározott 
szervezetek esetében az igazolás a kötelezettség vállalására 
vonatkozó nyilatkozatának benyújtásával történik.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i) 
(adott esetben): 

 Az ajánlattevő és a közbeszerzés értékének tíz százalékát 
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója 
alkalmatlan a szerződés teljesítésére, ha:

- ha a  pénzintézeti  nyilatkozatok szerint  az ajánlatok 
benyújtását  megelőző  két  évben  (2007.,  2008.) 
kettőnél  több  alkalommal  fordult  elő  30  napot 
meghaladó sorban állás a bankszámláján.

(külön-külön megfelelés)

- ha 2007. évi  beszámolója alapján  a mérleg szerinti 
eredménye negatív volt. 

(külön-külön megfelelés)

III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a 
megkövetelt igazolási mód:

A Kbt. 67.§. (2) bekezdés a) pontjában foglaltak alapján az 

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i) 
(adott esetben):

Az ajánlattevő  és  a  közbeszerzés  értékének  tíz  százalékát 
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ajánlattevőnek  valamint  a  közbeszerzés  értékének  tíz 
százalékát  meghaladó  mértékben  igénybe  venni  kívánt 
alvállalkozójának  a  teljesítéséhez  szükséges  műszaki, 
szakmai alkalmasságát az alábbiak szerint kell igazolni:

- Az ajánlatban be kell mutatni és a Kbt. 68. § (2) bekezdése 
szerint igazolni az előző két évben (2007., 2008.) összesen 
teljesített,  a  közbeszerzés  tárgyára  (útépítés,  útfelújítás) 
vonatkozó  építési  beruházásait.  A  bemutatásnak 
tartalmaznia kell  legalább az  ellenszolgáltatás  összegét,  a 
teljesítés helyét és idejét, továbbá nyilatkozatot arról, hogy 
a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően 
történt-e.
-Azon  szakemberek,  illetőleg  vezetők  végzettségének  és 
képzettségének ismertetése szakmai önéletrajz csatolásával, 
akiket  be kíván vonni a teljesítésbe,  különös tekintettel  a 
felelős műszaki vezetőre.

meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója 
alkalmatlan a szerződés teljesítésére, ha

- Nem rendelkezik az elmúlt két évben (2007., 2008.) 
összesen teljesített, a közbeszerzés tárgyára (útépítés, 
útfelújítás)  vonatkozó  nettó  20  millió  forint  értékű 
referenciával

       (együttes megfelelés)

- Aki  nem  rendelkezik  a  244/2006  (XII.  5.)  Korm. 
rendeletben  előírt  feltételek  szerinti  útépítési 
létesítményekre  vonatkozó  felelős  műszaki  vezetői 
jogosultsággal.             (együttes megfelelés)

III.2.4) Fenntartott szerződések  

A szerződés védett műhelyek számára fenntartott?                                                                               igen    nem X  

III. 3) SZOLGÁLTATÁS MEGRENDELÉSRE IRÁNYULÓ SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNLEGES FELTÉTELEK

III.3.1) A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos  foglalkozáshoz (képzettséghez) van-e kötve?    igen    nem 

Ha igen, a vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás: 

III.3.2) A szervezeteknek közölniük kell-e a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek nevét és 
képzettségét?                                                                                                                                    igen    nem  

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS

IV.1) AZ ELJÁRÁS FAJTÁJA

IV.1.1) Az eljárás fajtája 

Nyílt X 

Meghívásos

Gyorsított meghívásos A gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása: 

Tárgyalásos                                     Megtörtént-e már a részvételre jelentkezők kiválasztása, megjelölése? 
igen    nem 

Igen válasz esetén a kiválasztott részvételre jelentkezők nevét és címét a  
VI.3., További információk rovatban kell megadni 

A tárgyalásos eljárás jogcímének megjelölése: 

Gyorsított tárgyalásos                   A gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:

Versenypárbeszéd                          
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IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma 
(meghívásos és tárgyalásos eljárás, illetve keretmegállapodás esetén)

Létszám    ���  

VAGY: minimum  ��� és, adott esetben, maximum��� 

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: 

IV.1.3)  Az  ajánlattevők  létszámának  csökkentése  a  tárgyalás  vagy  a  versenypárbeszéd  során  (tárgyalásos  
eljárás, versenypárbeszéd) (adott esetben)
Igénybe veszik-e a többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, 
illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát?                                                                            igen             nem 

IV. 2) BÍRÁLATI SZEMPONTOK 

IV.2.1) Bírálati szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)

A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás                                                                             X 

VAGY

Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint                                                     

           az alábbiakban megadott részszempontok szerint (a részszempontokat súlyozással kell megadni)

Részszempont

1. 
             
                              
 

2. 
             
                              
 

3. 
             
                              
 

Súlyszám

           
   

           
   

           
   

Részszempont

4. 
             
                               

5. 
             
                               

6. 
             
                               

Súlyszám

          
    

          
    

          
    

IV.2.2) Elektronikus árlejtést alkalmaznak-e?                                                                             igen     nem X

Ha igen,  további információk az elektronikus árlejtésről (ha szükséges)

IV.3) ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK

IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben)

IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan korábbi közzétételre sor került-e?               igen      nem X

Igen válasz esetén

Előzetes összesített tájékoztató                            Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény       

A hirdetmény száma a KÉ-ben: (év/hó/nap)

Ajánlati/részvételi felhívás                          VAGY                  Egyszerűsített ajánlattételi felhívás (DBR)  
A hirdetmény száma a KÉ-ben:
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Egyéb korábbi közzététel               
A hirdetmény száma a KÉ-ben:

IV.3.3) A dokumentáció és egyéb iratok (a DBR kivételével) vagy ismertetők (versenypárbeszéd esetében) 
beszerzésének feltételei

A dokumentáció beszerzésének határideje 
Dátum:  2009/03/26  (év/hó/nap )                                                                      Időpont:10 óra

Kell-e fizetni a dokumentációért?                                                                                                    igen X     nem 

Igen válasz esetén, Ár (számokkal): 20.000. + Áfa    Pénznem: HUF

A fizetés  feltételei  és  módja:  Készpénzben  az  Újfehértó  Város  Polgármesteri  Hivatala  házipénztárában 
(Újfehértó  Város  Polgármesteri  Hivatala  I.  emelet  15.  szoba),  illetve  átutalással  a  Szabolcs 
Takarékszövetkezet, Újfehértói fiókjánál vezetett 68800013-11039141 számú számlájára. 

IV.3.4) Az ajánlattételi határidő, illetve a részvételi határidő 
Dátum:  2009/03/26   (év/hó/nap)                                                                      Időpont: 10 óra

IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére (ha ismert) 
(meghívásos és tárgyalásos eljárás, valamint versenypárbeszéd esetén)

Dátum:  ����/��/��   (év/hó/nap )

IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések benyújthatók 

   ES     CS     DA    DE     ET    EL    EN    FR    IT     LV   LT     HU   MT   NL   PL   PT   SK   SL    FI    SV    

                                                             X                                    

Egyéb: -

IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (nyílt eljárás esetén; kivéve a közbeszerzési törvény 254. §-a  
szerinti tárgyalás kezdeményezése esetében)

 ����/ ��/��-ig   (év /hó/nap )

VAGY hónap(ok)ban:  ��� vagy napokban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

IV.3.8) Az ajánlatok felbontásának feltételei 

Dátum:    2009/03/26   (év/hó/nap)                                                                     Időpont: 10 óra

Helyszín: 4244 Újfehértó, Szent István út 10., Polgármesteri Hivatal I. em. 14. szoba 

Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek: A Kbt. 80. § (2) bekezdésében foglaltak.

VI. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK 

VI.1) A KÖZBESZERZÉS ISMÉTLŐDŐ  JELLEGŰ-E? (adott esetben)                                           igen      nem X

Igen válasz esetén a további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: 

VI.2) A SZERZŐDÉS EU ALAPOKBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKTTEL ÉS/VAGY PROGRAMMAL KAPCSOLATOS?
                                                                                                                                                           igen      nem X 

Igen válasz esetén kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevét és bármely egyéb hivatkozási alapot:  

VI.3) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK (adott esetben)

VI. 3.1) A hiánypótlás lehetősége vagy annak kizárása Az ajánlatkérő az eljárás során              lehetőséget 
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biztosít a Kbt. 83.§ (1) bekezdés szerinti hiányok pótlására.

A hiánypótlás biztosítása esetén a hiánypótlás köre: A hiánypótlás teljeskörű. 

VI.3.2.) Nyílt eljárás esetén az eredményhirdetés időpontja 2009. április 15. 11 óra

VI.3.3.) Nyílt eljárás esetén a szerződéskötés tervezett időpontja 2009. április 30. 11 óra 

VI.3.4.) Két szakaszból álló eljárások esetén a részvételi jelentkezések felbontásának feltételei 

Dátum:     ����/��/��   (év/hó/nap)                                                         Időpont: 
              

Helyszín: 
             
                                                                                
     

A részvételi jelentkezések felbontásán jelenlétre jogosult személyek 

VI.3.5.) Két szakaszból álló eljárások esetén a részvételi szakasz eredményhirdetési időpontja -

VI.3.6.) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai, az első 
tárgyalás időpontja (kivéve, ha az eljárás tárgyalás nélküli) - 

VI.3.7.1.) A dokumentáció megvásárlása vagy átvétele az eljárásban való részvétel feltétele?      

                                                                                                                                              igen X     nem 

VI.3.7.2.) A dokumentáció rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további információk 

A  dokumentáció  előzetes  telefonegyeztetést  követően  Újfehértó  Város  Polgármesteri  Hivatala  fsz  2. 
szobában munkanapokon 8.00-12.00 óráig, illetve az ajánlattételi határidő utolsó napján 8.00-10.00 óráig 
személyesen beszerezhető, illetve kérésre postai úton kerül megküldésre az ajánlattevő részére, amennyiben 
a dokumentáció ellenértékének megtérítését az ajánlattevő igazolja. A dokumentáció árát Ajánlatkérő a Kbt. 
54.§ (6) bekezdésében meghatározott esetekben téríti vissza.

VI.3.8.1.)  Az  összességében  legelőnyösebb  ajánlat  kiválasztásának  bírálati  szempontja  esetén  az 
ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső 
határa:- 

VI.3.8.2.)  A módszer (módszerek)  ismertetése,  amellyel  az  ajánlatkérő  megadja  aVI.3.8.1)  szerinti 
ponthatárok közötti pontszámot: -

VI.3.9.)  A  III.2.2.)  és  a  III.2.3.)  szerinti  feltételek  és  ezek  előírt  igazolási  módja  a  minősített 
ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest 
szigorúbb(ak)-e?                                                                                                              igen X      nem 

VI.3.10.) Meg kell jelölni az ajánlatban 

a) az ajánlattevő által a szerződés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó 
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat?                                                       igen X      nem 

b)  a  közbeszerzésnek  azt  a  részét,  amellyel  összefüggésben  az  ajánlattevő  harmadik  személlyel 
szerződést fog kötni, e szervezet (személy) meghatározása nélkül?                           igen X      nem 

VI.3.11.) Egyéb információk: 

18. Az ajánlatokat 1 eredeti és 1 másolati példányban kell benyújtani. A borítékon (csomagoláson) fel kell 
tüntetni  „Újfehértó,  Rezeda  út  felújítása”  A borítékon  (csomagoláson)  más  nem  szerepelhet.  Az 
ajánlatokat  fűzve,  kötve,  vagy  spirálozva  minden  oldalát  folyamatos  oldalszámozással  ellátva  kell 
benyújtani.

19. Az ajánlat  postai  benyújtásából  eredő kockázat  az  ajánlattevőt  terheli.  A postán feladott  ajánlatokat 
ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattételi 
határidő lejártát megelőzően került sor.

20. Az ajánlatokat a felhívásban és a dokumentációban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek 
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megfelelően kell elkészíteni.

21. Az ajánlat összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerült összes költség az ajánlattevőt terheli.

22. Az ajánlatban szerepeltetni kell az ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 70.§ (1) szerinti tartalommal.

23. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a Kbt. 71. § (3) bekezdése értelmében, a Kbt. 71. § (1) bekezdés a.) b.) 
pontja tekintetében.

24. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a Kbt. 72. § tekintetében.

25. Az  ajánlattevőnek  illetőleg a  közbeszerzés  értékének  10%-át  meghaladó  mértékben   igénybe venni 
kívánt  alvállalkozónak  az  alábbi  cégokmányokat  kell  egyszerű  másolati  formában  csatolnia  az 
ajánlathoz:

- az ajánlattételi határidőt megelőző 60 napnál nem régebbi cégkivonat, (amennyiben cégügyben el nem 
bírált módosítás van folyamatban, a cégbírósághoz érkeztetett változásbejegyzési kérelem),

-  az ajánlatot cégszerűen aláírók aláírási címpéldányát. (amennyiben az ajánlatot, illetve a szükséges 
nyilatkozato(ka)t  az  ajánlattevő  illetőleg  a  közbeszerzés  értékének  10%-át  meghaladó  mértékben 
igénybe  venni  kívánt  alvállalkozó  cégjegyzésre  jogosult  képviselőjének  felhatalmazása  alapján  más 
személy szignálja,  illetve írja alá,  a cégjegyzésre jogosult  személy által aláírt  felhatalmazást szintén 
csatolni kell.)

26. Az  Ajánlatkérő  az  ajánlattételt  ajánlati  biztosíték  adásához köti –  a  Kbt.   59.  §-ban  foglaltak 
figyelembevételével –  melynek összegszerű mértéke 300.000,- Ft, azaz –háromszázezer  forint. Az 
ajánlati biztosíték ajánlatkérő számlájára történő átutalással, bankgarancia nyújtásával vagy biztosítási 
szerződés alapján kiállított készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvénnyel teljesíthető. Átutalás 
esetén  az  ajánlati  biztosítékot Újfehértó  Város  Önkormányzatának  a  Szabolcs  Takarékszövetkezet, 
Újfehértói fiókjánál vezetett 68800013-11039141 számú számlájára kell átutalni, melynek pénzintézet 
által történő igazolását az ajánlathoz csatolni kell. Bankgarancia vagy a biztosítási szerződés alapján 
kiállított készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvény esetén a kedvezményezett ajánlatkérő kell, 
hogy legyen és az ajánlati kötöttség lejártát követő 10. napig érvényesnek kell lennie, az ajánlathoz 
mellékelni kell.

27. Az ajánlattevőknek valamint a  közbeszerzés értékének tíz  százalékát  meghaladó mértékben igénybe 
venni kívánt alvállalkozó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy mely pénzintézetnél vezetnek számlát.

28. Ha az ajánlatkérő az eredményhirdetéskor a második legkedvezőbb ajánlatot tevőt is meghatározza, az 
eljárás nyertesének visszalépése esetén ez utóbbival köt szerződést.

29. A jelen felhívásban nem szabályozottak vonatkozásában a Kbt. előírásai érvényesek.
 
VI.4) E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK DÁTUMA:   2009/01/29 (év/hó/nap)

Tóth András
Következik  a  „Újfehértó  Város  Polgármesteri  Hivatalának  korszerűsítése  és 
szervezetfejlesztése”  tárgyú  egyszerű  közbeszerzési  eljárás  ajánlattételi  felhívásának 
jóváhagyásáról  szóló  előterjesztés.  Van  egy  nyertes  pályázatunk,  94  %-os  támogatási 
intenzitással. Az ehhez tartozó közbeszerzési eljárás lefolytatásáról szóló a határozati javaslat. 
Van-e kérdés, észrevétel,  vélemény? Ha nincs a napirendi pont vitáját  lezárom. Ki az,  aki 
elfogadja a határozat-tervezetet? 

A képviselő-testület  a  határozat-tervezetet  17  egyhangú  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és 
tartózkodás nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

21/2009. (I. 28.) számú

h a t á r o z a t a
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"Újfehértó Város Polgármesteri Hivatalának korszerűsítése és szervezetfejlesztése" 

tárgyú egyszerű közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásának jóváhagyásáról

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET

1./ Az "Újfehértó Város Polgármesteri Hivatalának korszerűsítése és szervezetfejlesztése" 

tárgyú, Kbt. 299.§ (1) bekezdés b.) pontja szerinti, egyszerű közbeszerzési eljárásban az 

ajánlattételi felhívást a melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja.

Határidő: folyamatos
Felelős: jegyző

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon, -és telefaxszáma, e-mail címe:

Név: Újfehértó Város Önkormányzata
Cím: 4244 Újfehértó, Szent István u. 10.
Telefon: 42/290-000
Fax: 42/290-003
E-mail: kozbeszerzes@ujfeherto.hu

2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége, műszaki leírás, minőségi követelmények:

Újfehértó  Város  Polgármesteri  Hivatalának  korszerűsítése  és  szervezetfejlesztése,  ennek 
keretében szolgáltatások elvégzése és informatikai fejlesztés.

A  műszaki  dokumentáció  tartalmazza  a  műszaki  leírást,  a  közbeszerzés  mennyiségi 
paramétereit, minőségi és egyéb követelményeket.

3. A szerződés meghatározása:
Megbízási szerződés.

4. A teljesítés elvárt legkésőbbi határideje: 
2009. június 15.

5. A teljesítés helye: 
Újfehértó Város Polgármesteri Hivatala, 4244 Újfehértó, Szent István u.10.

6. Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei: 
A beruházást az Európai Unió és az ajánlatkérő együttesen finanszírozza. Az ajánlatétel, a 
szerződés és a kifizetések pénzneme forint.

Előleg  nyújtására  nincs  lehetőség.  A  vállalkozási  díj  tekintetében  ajánlattevő  egy  db 
részszámlát és egy végszámlát jogosult benyújtani, melyek a Kbt. 305. § (3) bekezdésében 
foglaltaknak megfelelően a vonatkozó jogszabályok és az ÁROP-1.A.2/A-2008-0090 számú 
támogatási szerződésben foglaltaknak megfelelően kerülnek kiegyenlítésre. 
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7. Az ajánlatok bírálati szempontjai:
Az Ajánlatkérő az ajánlatokat a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás szempontja alapján 
bírálja el [Kbt. 57. §. (2) bekezdés a) pontja]. 

Az  ajánlati  árat  és  egyéb  díjakat  forintban  (HUF)  kell  meghatározni,  áfa  nélkül  (nettó). 
A kifizetés szintén forintban történik.

8. Az alkalmassági követelmények:

Pénzügyi, gazdasági alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és igazolási mód
Mind az ajánlattevőre, mind az általa a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben 
igénybe venni kívánt alvállalkozó(k)ra vonatkozóan külön-külön csatolni kell az ajánlathoz az 
alábbiakat:

• A Kbt. 66. § (1) bekezdés a) pontja alapján a pénzforgalmat lebonyolító valamennyi 
számlavezető  pénzintézettől  az  ajánlattétel  határidejét  megelőző  30  napnál  nem 
régebbi keltezésű nyilatkozatot az alábbi tartalommal:

- mióta  vezeti  az  ajánlattevő  /alvállalkozó  bankszámláját  az  adott 
pénzintézetnél,

- az ajánlattevő /alvállalkozó fizetési kötelezettségeinek pontosan eleget tesz-e,

- amennyiben nem tesz eleget, az ajánlattevő /alvállalkozó számláján az elmúlt 
1 év során volt-e sorban álló tétel.

Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő/alvállalkozó nyilatkozatát arról, hogy a fenti 
banki nyilatkozat(ok) kiállítóin kívül más pénzintézeteknél nem vezet bankszámlát.

• A Kbt. 66. § (1) bekezdés b) pontja alapján az utolsó lezárt  üzleti  évre vonatkozó 
számviteli jogszabályok szerinti éves beszámolóját. 

Az alkalmatlanná minősítés szempontjai

Alkalmatlan a szerződés teljesítésére az ajánlattevő és a közbeszerzés értékének tíz százalékát 
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, ha:

• A pénzügyi  intézménytől  származó nyilatkozat  alapján  a  fizetési  kötelezettségének 
nem tesz pontosan eleget; számláján az előző 1 évben 30 napnál hosszabb ideig sorban 
álló tétel volt. (külön-külön megfelelés)

• az  utolsó  lezárt  üzleti  évre  vonatkozó  számviteli  jogszabályok  szerinti  éves 
beszámolója  alapján  a  mérleg  szerinti  eredménye  negatív  volt.  (külön-külön 
megfelelés)

Műszaki, szakmai alkalmasság   megítéléséhez szükséges adatok és igazolási mód  
A  műszaki,  szakmai  alkalmassági  feltételeket  a  Kbt.  69.§  (4)  bekezdés  alapján  az 
ajánlattevőnek a teljesítésbe 10 %-ot meghaladóan bevonni kívánt alvállalkozójával együtt 
kell teljesítenie:
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• A Kbt.  67.  § (3) bekezdés  a.)  pontja  szerint  az előző 3 évben (2006, 2007, 2008) 
teljesített,  közbeszerzés  tárgyának  megfelelő  referenciamunkáinak  ismertetése. 
A referenciákról nyilatkozni kell.

• A  Kbt.  67.  §  (3)  bekezdés  d)  pontja  alapján  azoknak  a  szakembereknek 
(szervezeteknek),  illetőleg  vezetőknek  a  bemutatása,  szakmai  önéletrajzuk 
becsatolásával, akiket az ajánlattevő be kíván vonni a teljesítésbe.

Az alkalmatlanná minősítés szempontjai

Alkalmatlan a szerződés teljesítésére az ajánlattevő és a közbeszerzés értékének tíz százalékát 
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, ha:

• Nem  rendelkezik  legalább  1  db  az  előző  3  évben  (2006,  2007,  2008)  teljesített, 
közbeszerzés tárgyának megfelelő referenciával. (együttes megfelelés)

• Nem rendelkezik 1 fő 3 év projektmenedzsmenti tapasztalattal, 1 fő 3 év szervezési, 
tanácsadási, szakértői tapasztalattal, és 1 fő 3 év informatikai tapasztalattal rendelkező 
szakemberrel (együttes megfelelés)

9. A hiánypótlás lehetősége:
Ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét teljes körben biztosítja.

10. Az ajánlattételi határidő: 
2009. február 10. 1000 óra

11. Az ajánlatok benyújtásának címe:
Újfehértó Város Polgármesteri Hivatala
4244 Újfehértó, Szent István u. 10. fsz. 2. szoba.

12. Az ajánlattétel nyelve:
Magyar

13. Az ajánlatok felbontásának helye és ideje:
2009. február 10. 1000 óra, a 11. pont szerinti helyen.

14. Annak meghatározása, hogy az eljárásban lehet-e tárgyalni:
Ajánlatkérő az ajánlatokat tárgyalás tartása nélkül bírálja el.

15. A tárgyalás lefolytatásának menete: -

16. A szerződéskötés tervezett időpontja:
2009. március 16. 11 óra

17. Az ajánlattételi felhívás megküldésének napja: 
2009. január 29.

18. Egyéb információk:

Kizáró okok:
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- Az  eljárásban  nem  lehet  ajánlattevő  vagy  alvállalkozó,  aki  a  Kbt.  60.  §  (1) 
bekezdésében meghatározott kizáró okok valamelyikének hatálya alatt áll.

- Ajánlatkérő  az  eljárásból  kizárja  az  ajánlattevőt,  ha  az  ajánlattevő,  vagy  a 
közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt 
alvállalkozója a Kbt. 62. § szerinti kizáró okok valamelyikének hatálya alatt áll.

A kizáró okok fenn nem állásának igazolása:

- Ajánlattevőnek  illetőleg  a  közbeszerzés  értékének  tíz  százalékát  meghaladó 
mértékben igénybe venni  kívánt  alvállalkozójának nyilatkoznia  kell  arról,  hogy 
vele szemben nem állnak fenn a Kbt. 60. § (1) bekezdésben meghatározott kizáró 
okok.

Az ajánlat elkészítése, benyújtása és jelölése:

- Az  ajánlatot  zárt  borítékban  (csomagban)  cégszerűen  aláírva,  1  eredeti 
és  1  másolati  (eredetivel  mindenben megegyező)  példányban kell  benyújtani,  a 
következő felirattal: 

" Hivatal korszerűsítése és szervezetfejlesztése” 

 „Ajánlattételi határidő előtt nem bontható fel”.

- Az ajánlat minden tartalommal rendelkező oldalát folyamatos oldalszámozással, és 
az  ajánlattevő  cégszerű  aláírásával  kell  ellátni.  Az  ajánlat  lapjait  roncsolás 
mentesen nem bontható kötéssel/fűzéssel kell egymáshoz rögzíteni. 

- Az  ajánlatot  az  oldalszámokat  is  feltüntető  tartalomjegyzékkel  kell  ellátni. 
Az  ajánlatok  fedőlapján  fel  kell  tüntetni  az  „eredeti”  vagy  a  „másolat” 
megjelöléseket.  Az  ajánlat  eredeti  és  másolati  példánya  közötti  tartalmi  eltérés 
esetén  ajánlatkérő  az  „eredeti”  megjelölésű  ajánlatot  tekinti  irányadónak. 
Amennyiben  az  eredeti  megjelölés  hiányzik,  akkor  az  ajánlatkérő  az  ajánlat 
beadott példányai közül egyet kijelöl és ellátja az „eredeti” megjelöléssel.

- Az  ajánlat  elkészítésének  költsége  teljes  egészében  az  ajánlattevőt  terheli,  az 
semmilyen jogcímen nem hárítható át ajánlatkérőre.

- Az  ajánlatban  meg  kell  jelölni  a  közbeszerzésnek  azt  a  részét,  amellyel 
összefüggésben  az  ajánlattevő  harmadik  személlyel  szerződést  fog  kötni,  e 
szervezet (személy) meghatározása nélkül /Kbt. 71. § (1) bek. a) pont/

- Az ajánlatban  meg  kell  jelölni  az  ajánlattevő  által  a  szerződés  teljesítéséhez  a 
közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt 
alvállalkozókat /Kbt. 71. § (1) bek. b) pont/.

- Ajánlattevőnek csatolnia kell  megbízási  szerződés-tervezetét  a jelen ajánlattételi 
felhívásban meghatározott szerződéses feltételek alapján,

- Ajánlattevőnek  a  szerződéses  feltételek  alapján  kell  elkészítenie  ajánlatát. 
Ajánlattevő  a  szerződéses  feltételektől  kizárólag  Ajánlatkérő  előnyére  térhet  el. 
Amennyiben  ajánlattevő  az  előírt  szerződéses  feltételektől  az  ajánlatkérő 
hátrányára tér el, az ajánlatot ajánlatkérő érvénytelennek nyilvánítja.
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- Az ajánlatkérő az eljárás nyertesével vagy annak visszalépése esetén – amennyiben 
azt  az  eredményhirdetéskor  megnevezi  -,  a  következő  legkedvezőbb  ajánlatot 
benyújtóval köthet szerződést.

- A  Kbt.  20.  §  (3)  bekezdés  alapján  az  igazolások  egyszerű  másolatban  is 
benyújthatóak.

19. A csatolandó iratok megjelölését, sorrendjét az alábbi felsorolás tartalmazza:

• Ajánlattételi adatlap (Felolvasólap)
• Ajánlattevői nyilatkozat /Kbt. 70. § (1) bek./
• Cégkivonat 
• Aláírási címpéldány 
• Nyilatkozat a kizáró okokról
• Kbt. 71.§ (1) bek. a) és b) pontjai szerinti nyilatkozat
• Kbt. 71.§ (3) bek. szerinti nyilatkozata
• Nyilatkozat a számlavezető pénzintézet(ek)ről,
• Pénzintézeti igazolás(ok)
• Az utolsó lezárt üzleti év beszámolója
• Nyilatkozat a referenciákról
• Teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek önéletrajza

Tóth András
Következik  az  „Újfehértó  Sportpálya  rehabilitáció”  tárgyú  nyílt  közbeszerzési  eljárás 
ajánlattételi felhívásának  jóváhagyásáról szóló előterjesztés. Tavalyi évben megépítettük a 
futballpályát, korábbi testületi ülésen pályázatot nyújtottunk be az utcafronton – a jelenlegi 
szociális épület helyére- ifjúsági szálló megépítésére, reményeim szerint az is nyerni fog, de 
még  a  döntés  nem  született  meg.  Amennyiben  ez  megvalósul,  a  kettő  közötti  rész 
rehabilitálását is indokoltnak tartom, erre keresek lehetőséget. Próbáltam a projekt kialakítása 
során követni, hogy minél nagyobb társadalmi igényt elégítsünk ki, ki tudjunk alakítani olyan 
helyszínt, ahol nagyon sok ember elfér és lehetőség szerint bevétel lehetősége is legyen, tehát 
tudjuk  hasznosítani.  Maga  a  konstrukció  egy-,  az  egyben  át  lett  véve  a  konyha  fizetési 
konstrukciójánál,  a  munka  volumene  kisebb  mint  a  konyháé.  Van-e  kérdés,  észrevétel, 
vélemény? 

Ricska Zsolt
Ez az egy kiírás az, amikor fölmerült bennünk, hogy most kell-e egyáltalán ez, ismerve a 
költségvetésünket, tudjuk, hogy az önkormányzat hogy áll gazdaságilag. Aki az ÁSZ jelentést 
olvasta,  az  tudja,  hogy  vannak  problémák,  ebben  a  helyzetben  kell-e  most  ezzel 
foglalkoznunk. Elindítsuk-e ezt az eljárást, vagy sem. Ez az érdekes, hogy mennyire érinti a 
2009-2010-es költségvetést? 

Tóth András
Az, hogy mennyire érintheti, az majd akkor derül ki, ha az ajánlatok beérkeznek. Nyilván ez a 
konstrukció igyekszik azt  a kérdést  kezelni,  hogy most,  vagy nem most.  Épp erről szól a 
történet, hogy most vagy nem most. De van egy félbeszakadt beruházás, vannak előírások, 
pld, hogy az öltöző és pálya között kerítéssel el kell választani a játékosokat a szurkolóktól. 
Meggyőződésem,  hogy  egy  folyamatos  rehabilitált  területnek  a  karbantartása  lényegesen 
kisebb  erőforrást  igényel.  A városközpontban  nagyon  nehézkes  rendezvényt  szervezni,  a 
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Kisrét  az  már  kicsi  a  nagyszabású  rendezvényekhez.  Szükség  van  mindenképpen  egy 
tágasabb térre.  Ez  indokolja  a  dolgot.  Még egy dolog:  hivatkoztál  az  ÁSZ jelentésre,  ha 
pontosan elolvastad a jelentést, az egyfajta periodikusságot is tartalmaz, az ÁSZ jelentésben 
az van,  hogy kedvezőtlenül alakult a vizsgált időszakban, de a legrosszabb az 2006-2007. 
fordulóján volt,  azóta  pedig markáns  javulás  van.  Az időszak eleje és összehasonlításánál 
tényleg  volt  komoly  probléma,  de  2006-2007.  év  fordulóját  nevezte  meg  a  jelentés,  ami 
egyébként időközben visszavonásra került.  

Tóth János
Igény van-e rá? Igen van rá igény, hogy kulturális sport lehetőség legyen. Ez a jövő, ezért akár 
hajlandóak fizetni is. 

Ricska Zsolt 
Az, hogy van-e rá igény, az természetes, hogy igen. Azért vagyok bajban, hogy az igényeket 
rangsorolni  kell,  mi  a  fontosabb  társadalmi  igény,  mi  ezt  nem  látjuk,  polgármester  úr 
előterjeszti és mi döntünk, akkor tudnánk jól dönteni, hogy ha látnánk kb. egy évre előre, 
hogy mit szeretne a városvezetés csinálni. Nem csak egy négy éves munkaprogram készülne, 
amit a megválasztást követően a polgármester előterjeszt, hanem minden évben kellene ilyet, 
akkor a testület fel tudna állítani egy rangsort, hogy mi az, amit abban az évben meg szeretne 
csinálni. Most arról van szó, hogy rendben támogassuk, és majd megint lesz egy, igazán nem 
tudjuk, hogy lesz-e rá elég pénz, és esetleg később másik forrás, ami közbe merülhet föl, ilyen 
szempontból  van  az  ember  bajban,  hogy  mit  tegyen,  hogy  ezt  támogassa,  vagy  lesz  e 
fontosabb. A felelősség nyilván ott van a testület részéről, hogy finanszírozni kell nem csak 
most, hanem a későbbiekben is. 

Tóth András
Nem olyan rég döntöttünk egy pályázat benyújtásáról az ifjúsági szállóra, akkor nem nagyon 
hadakoztál ellene, - lehet, hogy épp azért, mert a pályázatkezelő a frakciótársad - ott ilyen 
elemzések nem voltak. Az a pályázat is erre épít, hogy továbbra gondoljuk a történetet úgy, 
hogy adott egy pálya, ideteszünk egy szálláslehetőséget, és a kettő közötti részt rehabilitáljuk 
úgy, hogy megtöltjük tartalommal, ez a tartalom gyakorlatilag piacot fog jelenteni annak a 
szálláshelynek is, akár egy edzőtábori lehetőséget tudunk biztosítani. Ezek a projektek segítik 
egymást oda-vissza, a másik az, hogy szeretnék én is programot letenni, akár közép, vagy 
éves programot, jelen pillanatban stratégiát tudok, ami a városfejlesztési stratégia, hogy kb. 
milyen irányt  képzelek el  és ezt  a testület  is  elfogadott.  Az uniós támogatási  rendszerhez 
kapcsolódva, mindig stratégia alkotás van, akciótervek vannak. A 2009-2010-es akciótervet a 
napokban fogadták el, ebben pontosítják, hogy mire lesz támogatás, milyen kondíciókkal. A 
társadalmi  vitára  bocsátott  programon  markáns  változások  vannak.  Nekünk  az  előkészítő 
munka során figyelni kell, hogy milyen „kecsegtetés” van, és milyen nagyságrendű. Olyan 
van,  hogy  mi  szeretnénk  megvalósítani  egy  programot,  de  azért  mert  nem  támogatják 
lemaradtunk. Az óvodánál nagyon jó pontszámot kaptunk, de a politika fölülírta a szakmai 
érveket, a II. fordulóban ezért nem tudtunk pályázni eredményesen. Most viszont megszűnt az 
a lehetőség, hogy azt a projektet be tudjuk adni még egyszer, folyik az átdolgozása azért, hogy 
azoknak a pályázati feltételeknek meg tudjunk felelni és legyen egy olyan projektünk, amit be 
tudunk nyújtani. Tehát kiszámíthatatlan. Ha lenne elég pénzünk és azt mondanánk, hogy ezt a 
pénzt  el  kell  költeni,  mi  parázspénz,  akkor  tudunk  programot,  de  amikor  ki  vagyunk 
szolgáltatva,  hiszen  az  alap  infrastruktúrát,  csak  nagyon  magas  támogatási  intenzivitású 
pályázati forrással lehet megvalósítani. Ezek határozzák meg alapvetően, és emiatt én nem 
vagyok képes arra, hogy előre lássam, hogy 2-3 évre lássam, hogy milyen ütemezés szerint 
fogok javasolni a testületnek. 

65



Tóth János
Amire szükség lenne, az egy futópálya, ez kimaradt. Felnőtt emberek, akiknek szüksége van 
erre, a kulturált 2-3 sávos futópálya, ezt kérem, hogy legyen kialakítva. 

Tóth András
Én kértem a  tervezőtől,  hogy lehetőség  szerint   minél  funkciógazdagabb legyen a  dolog. 
Apróbb elfoglaltsági lehetőség, pld. lengőteke ilyen kisebb volumenű dolgokat is próbáljunk 
meg beépíteni  és  számoljunk is  ezzel.  De maga az  elhelyezése  nehezen odatelepíthető,  a 
szomszédságában ott van a füves terület. Ennek a rehabilitálása is folyik, önkormányzati saját 
megoldásban, ott az edzőpályák körül nem okoz problémát az, hogy a füvön kell futni. De 
mindenképpen feltöltjük, ez egy megoldás lehet. 

Kovács Sándor
Én is részt  vettem ennek a sporttelep tervező előkészítői  munkálataiban.  Jelen pillanatban 
amit most láttok az asztalon az csak a belterület lefedését mutatja, ami a 4 ha-os területből 2 
ha-os  terület.  Én  is  kértem,  hogy ami  korábban külterület  volt,  és  most  már  belterületbe 
vontuk, egy új nagyméretű labdarúgópálya kerül kialakításra és még így is marad egy 5 ezer 
m2-es terület, aminek még a fejlesztése még nincs kitalálva. Én is kértem a tervezőket, hogy a 
kerítés nyomvonalában, -azt, hogy most belül, vagy kívül ez még majd eldől- kb egy 800 m-
es kocogó-pályát lehet kialakítani. Természetesen versenyeket nem lehet kialakítani, de lesz 
benne egy 150 m-es szakasz, ami burkolt felülten fog átmenni. Így szeparáltan tudunk majd 
kocogni. A másik dolog, hogy az, hogy kell az tény, azt, hogy ilyen konstrukcióban kell arra 
azt mondja polgármester úr, hogy nincs rá másik pályázat.

Tóth András
De van, ha EB, vagy világbajnokságot rendezünk! 

Kovács Sándor
Még nincs ugyan beárazva, de ez egy 200-250 millió körüli fejlesztést takar az a látványterv. 
Tanulva  a  konyha  beruházásán,  ha  200-250  millió  körülibe  fog  kerülni,  akkor  a  PPP-s 
konstrukción belül minimum 100 millióval többet kell  majd fizetni  azért,  hogy valaki  ezt 
előfinanszírozza.  Ha  10  évre  vállaljuk,  akkor  egy  30-35  millió  forintos  évi  kiadást  fog 
jelenteni a városnak. Ehhez adódik az elkészülő tanuszoda költségvetési terve, ami az első 
évben 55 millió forint  a záró évben 112-115 millió közötti,  tehát minden évben 70 millió 
pluszterhet fog jelenteni a városnak. Remélem, hogy a költségvetés tárgyalása során írásban, 
hozza olyan helyzetbe, hogy vázolja fel,  hogy 2010-es után, mi minden az a költségvetési 
teher, ami sújtja ezt az önkormányzatot. Nem arra kérem, hogy ezt a napirendet vesse el a 
testület, de valahol lassan megállj-t  kell parancsolni az álmoknak és elképzeléseknek. 

Tóth András
Tetszett  volna  decemberben  kétszer  is  olyan  döntést  hozni,  hogy  abból  évekig  tudnánk 
finanszírozni mind az uszoda a sportpálya dolgait. Akkor más volt a megközelítés. A másik 
igyekszem jogszerűen elkölteni ezeket, aztán, hogy hogyan fogod utólag ezt minősíteni, azt 
majd  meglátjuk.  A harmadik  egy megjegyzés,  hogy kisprojektekkel  foglalkoztál,  de  nem 
emlékszem olyan projektre, amelyeket az általad előzetesen becsült költségvetés 120 %-ában 
kitudtunk hozni. Van-e további észrevétel?

Budai János
Adjuk meg a  lehetőséget  a  tehetséges  gyerekeknek a  sportban  úgy,  hogy létesítményeket 
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hozunk létre. Korábban a gimiben a kosárlabdával nagy tehetségeket lehetett kihozni. Minden 
olyan előterjesztést támogatok, amit anyagilag betudjuk vállalni, és a tehetséges gyerekeket 
segíti. A másik az, hogy a szálláshelyekre is szükség van Újfehértón. Ez aktuális, nagyon jól 
összelehet kapcsolni edzőtáborokkal, stb.-vel. 

Tóth András
Ha nincs  egyéb kérdés,  észrevétel,  vélemény a napirendi  pont  vitáját  lezárom. Ki az,  aki 
elfogadja a határozat-tervezetet?

A  képviselő-testület  a  határozat-tervezetet  16  igen  szavazattal,  ellenszavazat  nélkül,  1 
tartózkodással elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

22/2009. (I. 28.) számú

h a t á r o z a t a

„Újfehértó, Sportpálya rehabilitáció”

tárgyú nyílt közbeszerzési eljárás ajánlati felhívásának jóváhagyásáról

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET

1./ Az  „Újfehértó,  Sportpálya  rehabilitáció”  tárgyú,  Kbt.  VI.  fejezete  szerinti,  nyílt 

közbeszerzési  eljárásban  az  ajánlati  felhívást  a  Közbeszerzési  Értesítőben  történő 

megjelentetésre a melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja.

Határidő: folyamatos
Felelős: jegyző

5  .   melléklet a 2/2006. (I. 13.) IM rendelethez  

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja
1024 Budapest, Margit krt. 85.  
Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757
E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés: http://www.kozbeszerzes.hu

AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS

A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki

A hirdetmény kézhezvételének dátuma____________________

KÉ nyilvántartási szám_________________________________

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
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I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK)

Hivatalos név:
Újfehértó Város Önkormányzata
Postai cím:
Szent István u. 10.
Város/Község:
Újfehértó

Postai 
irányítószám:4244 

Ország:
Magyarország

Kapcsolattartási pont(ok):

Címzett: Tóth András polgármester

Telefon: 
42/290-000

E-mail:
polgarmester@ujfeherto.hu

Fax: 
42/290-003

Internetcím(ek) (adott esetben)
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.ujfeherto.hu

A felhasználói oldal címe (URL): 

További információk a következő címen szerezhetők be: 
 Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

X  Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.I mellékletet
A dokumentáció és további iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is) 
a következő címen szerezhetők be: 

 Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
X  Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:
 Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

X  Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

I.2) Az ajánlatkérő más ajánlatkérő(k) nevében folytatja le a közbeszerzési eljárást?              igen  nem X
II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA

II.1) MEGHATÁROZÁS

II.1.1) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés

Újfehértó, Sportpálya rehabilitáció halasztott (10 év) fizetési konstrukcióban.

II.1.2) A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye
(Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás,árubeszerzés vagy szolgáltatás –, amelyik leginkább megfelel a szerződés 
vagy a közbeszerzés(ei)  tárgyának)

a) Építési beruházás                          X b) Árubeszerzés                            c) Szolgáltatás                            

Kivitelezés

Tervezés és kivitelezés

Kivitelezés, bármilyen 
eszközzel, módon, az 
ajánlatkérő által meghatározott 
követelményeknek 
megfelelően

x

Építési koncesszió

Adásvétel

Lízing

Bérlet

Részletvétel

Ezek kombinációja/Egyéb

Szolgáltatási kategória            ��
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat  
lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében) 

Szolgáltatási koncesszió           

A teljesítés helye A teljesítés helye A teljesítés  helye 
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Újfehértó, Debreceni u. 38.

NUTS-kód                  HU-323
             
                             
  

             
                             
  

NUTS-kód                 ����� 

             
                              
 

             
                              
 

NUTS-kód                  ����� 

II.1.3) A hirdetmény a következők valamelyikére irányul

Közbeszerzés megvalósítása                           X                     Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozása  

Keretmegállapodás megkötése                       

II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben)

Keretmegállapodás több ajánlattevővel                              

A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek létszáma ��� 
VAGY, adott esetben, maximális létszáma ���

Keretmegállapodás egy ajánlattevővel         

A keretmegállapodás időtartama: 

Időtartam év(ek)ben: ��  VAGY  hónap(ok)ban: ���

A közbeszerzések összértéke a keretmegállapodás teljes időtartama alatt (csak számokkal): 

             
                                                                                           
                                 

A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága (amennyire lehetséges): 

II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya

Újfehértó, Sportpálya rehabilitáció halasztott (10 év) fizetési konstrukcióban.                  Vállalkozási szerződés.

II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) 

Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék (adott esetben)

Fő tárgy 45.21.22.21-1 ����-�  ����-�

További tárgy(ak)
45.11.27.20-8 ����-�  ����-�

����-�  ����-�
����-�  ����-�
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II.1.7) Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. mellékletből szükség 
szerint több példány használható)                                                                                                                igen      nem X

Igen válasz esetén az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be): 

egy részre                                    egy vagy több részre                     valamennyi részre                                

II.1.8) Elfogadhatók-e változatok (alternatív ajánlatok)?                                                                      igen      nem X

II. 2) SZERZŐDÉS SZERINTI MENNYISÉG VAGY ALKALMAZÁSI KÖR 

II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték ( valamennyi részt és opciót beleértve, adott esetben):

Újfehértó, Debreceni u. 38. sz. alatti sportpályán 2 db műfüves kispályás futballpálya, 1 db aszfalt kézilabdapálya, 1 db 
aszfalt  kosárlabdapálya,  2  db  műanyag  burkolatú  teniszpálya,  kisebb  szabadtéri  sportlétesítmények,  400  fős  lelátó, 
valamint öltözők, vizesblokkok, gazdasági-gépészeti helyiségek,  parkolók építése. Ezen munkákhoz szorosan kapcsolódó 
fásítás, útburkolás, vízelvezetés, víz- és energiaellátás is a feladat részét képezi. A teljes és tételes mennyiség a műszaki 
leírásban kerül meghatározásra.

II.2.2) Vételi jog (opció) (adott esetben)                                                                                                    igen      nem X

Igen válasz esetén a vételi jog leírása: 
                                                                             

Ha ismert, a vételi jog opciók gyakorlásának tervezett ideje:  

hónap(ok)ban: ��    vagy    napokban: ����   (a szerződés megkötésétől számítva)

Az esetleges meghosszabbítások száma (ha van ilyen):   ���  vagy:    ���  és  ���  között  

Ha ismert, az árubeszerzésre vagy a szolgáltatásmegrendelésre irányuló ismétlődő jellegű szerződések esetében kérjük 
feltüntetni a további szerződések tervezett idejét:   

hónapokban: ��     vagy    napokban: ����  (a szerződés megkötésétől számítva)

II.3) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS, A TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE

Az időtartam hónap(ok)ban:   ��  vagy  napokban: ���� (a szerződés megkötésétől számítva) 

VAGY:  kezdés           ����/  ��/��     (év/hó/nap)   
             befejezés       2009/10/31  (év/hó/nap) 

III. SZAKASZ: JOGI, GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS TECHNIKAI INFORMÁCIÓK 

III.1) A SZERZŐDÉSRE VONATKOZÓ FELTÉTELEK 

III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek (adott esetben)

Jótállás, jóteljesítési biztosíték (Kbt. 53.§ (5) bek. a) pont szerint), késedelmi, és meghiúsulási kötbér

III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre 

Az  ajánlatkérő  a  Kbt.  53.§  (1)  bek.  alapján  az  ellenszolgáltatás  halasztott  fizetésében  kíván  megállapodni  a  nyertes 
ajánlattevővel  a  felhívásban  és  a  dokumentációban  meghatározott  kritériumok  alapján  az  ajánlatban  kidolgozott 
finanszírozási konstrukció szerint.

 Az  Önkormányzat  évente,  részletekben  téríti  meg  a  beruházás  ellenértékét.  Az  első  fizetési  részlet,  a  működés 
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megkezdésének éve december 31. szeptember napján esedékes. 

Az  Ajánlatkérő  biztosítékként  a  futamidővel  megegyező  időtartamra  vonatkozóan  kiállított  váltókat  ajánlja  fel.  A 
konstrukció részletes feltételeit a dokumentáció tartalmazza.

III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy (adott esetben)

Nem követelmény. 

III.1.4) Vonatkoznak-e a szerződés teljesítésére egyéb különleges feltételek?  (adott esetben)              igen    nem X
Ha igen, a különleges feltételek meghatározása 

III.2) RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK

III.2.1) Az ajánlattevő/a részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a 
szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is 

Az előírások teljesítésének igazolásához szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:

Kizáró okok:

Az eljárásban  nem lehet  ajánlattevő  vagy alvállalkozó,  aki  a  Kbt.  60.  §  (1)  bekezdésének,  a  61.  §  (1)  bekezdése d) 
pontjának és a  61.  §  (2)  bekezdésének hatálya  alá  tartozik.  Az eljárásban nem lehet  ajánlattevő vagy a közbeszerzés 
értékének  tíz  százalékát  meghaladó  mértékben  igénybe  venni  kívánt  alvállalkozó,  akivel  szemben  a  Kbt.  61.  §  (1) 
bekezdésének a)-c) pontjaiban meghatározott kizáró okok fennállnak. Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt 
és a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozót, aki a Kbt. 62. § (1) 
bekezdésének hatálya alá esik. 

A Kbt. 60. § (1) bekezdése szerinti kizáró okok megfelelően alkalmazandók a Kbt. 66. § (2) bekezdése és a 67. § (4) 
bekezdése szerinti szervezetekre is.

Igazolási mód:
Az ajánlattevőnek és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak az 
ajánlatban a Kbt. 63. § (1)-(6) bekezdésében meghatározott módon kell igazolniuk, hogy nem tartoznak a Kbt. 60. § (1) 
bekezdésében, a Kbt. 61. § (1) bekezdés a.)-d.) pontjaiban, valamint a Kbt. 61. § (2) bekezdésében foglalt kizáró okok 
hatálya alá.

A Kbt.  66.  §  (2)  bekezdése  és  a  67.  §  (4)  bekezdése  szerinti  szervezet  az  ajánlatban  közjegyző  által  hitelesített 
nyilatkozattal igazolja, hogy nem tartozik a Kbt. 60. § (1) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá.

III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a 
megkövetelt igazolási mód:

1.) a Kbt. 66.§ (1) bekezdés a) pontja alapján valamennyi 
számlavezető pénzintézet az ajánlattételi határidő lejártának 
napját  megelőző  60  napnál  nem  régebbi  nyilatkozata 
(eredeti vagy hiteles másolatban) az alábbi tartalommal:

-mióta vezeti a bankszámlá(i)t.

-számláján a 2007, 2008 évben előfordult-e sorban állás,

-a fizetési kötelezettségeinek eleget tesz-e.

2.) a Kbt. 66. § (1) bekezdés b.) pontja alapján az utolsó két 
lezárt  üzleti  évre  (2006,  2007)  vonatkozó  számviteli 
jogszabályok  szerinti  éves  beszámoló  (egyszerű  másolat) 
benyújtása.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i) 
(adott esetben): 

Alkalmatlan a szerződés teljesítésére az ajánlattevő, közös 
ajánlattevő  és  a  közbeszerzés  értékének  tíz  százalékát 
meghaladó  mértékben  igénybe  venni  kívánt  alvállalkozó, 
ha:

1.) bármely  pénzintézettől  származó  nyilatkozat  szerint 
számláján  a  2007,  2008  években  30  napot  meghaladó 
sorban  állás  fordult  elő,  illetve ugyanezen  időszakban 
fizetési  kötelezettségeinek  nem  tett  eleget.  (külön-külön 
megfelelés)

                                                                                  2.)  az 
utolsó  két  lezárt  üzleti  évre  (2006,  2007)  vonatkozó 
számviteli jogszabályok szerinti éves beszámolója alapján a 
mérleg  szerinti  eredménye  negatív  volt.  (külön-külön 
megfelelés)
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III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a 
megkövetelt igazolási mód:

1.) A Kbt. 67. § (2) bekezdés a.) pontja szerint az előző 3 év 
(2006,  2007,  2008)  legjelentősebb  mélyépítési 
beruházásainak  ismertetése,  kiemelve  a 
generálvállalkozóként  teljesített  sportpálya-kivitelezéseket. 
A  referenciákat  a  Kbt.  68.  §  (2)  bekezdés  szerint  kell 
igazolni.

2.) A Kbt. 67. § (2) bekezdés e) pontja szerint a teljesítésbe 
bevonandó  azon  szakemberek  megnevezése  szakmai 
önéletrajzuk,  illetve  végzettségük,  képzettségük 
ismertetésével,  akik  a  felelős  műszaki  vezetői 
tevékenységet  látnák  el.  A szakemberek  vonatkozásában 
becsatolandó  a  felelős  műszaki  vezetői  jogosultságot 
igazoló határozat másolati példánya is.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i) 
(adott esetben):

Alkalmatlan a szerződés teljesítésére az ajánlattevő, közös 
ajánlattevő  és  a  közbeszerzés  értékének  tíz  százalékát 
meghaladó  mértékben  igénybe  venni  kívánt  alvállalkozó, 
ha:

1.) a  2006.,  2007.,  2008.  évek  összességében  nem 
rendelkezik  legalább  egy,  minimum  nettó  100 millió  Ft 
értékű  mélyépítési  és  legalább  egy, minimum  nettó 
100 millió  Ft  értékű  magasépítési  referenciával  (együttes 
megfelelés);

2.) A szerződés teljesítéséhez nem rendelkezik legalább egy 
fő  a  244/2006.(XII.5.)  Korm.  rendelet  előírásainak 
megfelelő felelős műszaki vezetővel. (együttes megfelelés);

III.2.4) Fenntartott szerződések  

A szerződés védett műhelyek számára fenntartott?                                                                               igen    nem X  

III. 3) SZOLGÁLTATÁS MEGRENDELÉSRE IRÁNYULÓ SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNLEGES FELTÉTELEK

III.3.1) A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos  foglalkozáshoz (képzettséghez) van-e kötve?    igen    nem 

Ha igen, a vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás: 

III.3.2) A szervezeteknek közölniük kell-e a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek nevét és 
képzettségét?                                                                                                                                    igen    nem  

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS

IV.1) AZ ELJÁRÁS FAJTÁJA

IV.1.1) Az eljárás fajtája 

Nyílt X 

Meghívásos

Gyorsított meghívásos A gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása: 

Tárgyalásos                                     Megtörtént-e már a részvételre jelentkezők kiválasztása, megjelölése? 
igen    nem 

Igen válasz esetén a kiválasztott részvételre jelentkezők nevét és címét a  
VI.3., További információk rovatban kell megadni 

A tárgyalásos eljárás jogcímének megjelölése: 

Gyorsított tárgyalásos                   A gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:

Versenypárbeszéd                          
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IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma 
(meghívásos és tárgyalásos eljárás, illetve keretmegállapodás esetén)

Létszám    ���  

VAGY: minimum  ��� és, adott esetben, maximum��� 

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: 

IV.1.3)  Az  ajánlattevők  létszámának  csökkentése  a  tárgyalás  vagy  a  versenypárbeszéd  során  (tárgyalásos  
eljárás, versenypárbeszéd) (adott esetben)
Igénybe veszik-e a többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, 
illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát?                                                                            igen             nem 

IV. 2) BÍRÁLATI SZEMPONTOK 

IV.2.1) Bírálati szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)

A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás                                                                             X 

VAGY

Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint                                                     

           az alábbiakban megadott részszempontok szerint (a részszempontokat súlyozással kell megadni)

Részszempont

1. 
             
                              
 

2. 
             
                              
 

3. 
             
                              
 

Súlyszám

           
   

           
   

           
   

Részszempont

4. 
             
                               

5. 
             
                               

6. 
             
                               

Súlyszám

          
    

          
    

          
    

IV.2.2) Elektronikus árlejtést alkalmaznak-e?                                                                             igen     nem X

Ha igen,  további információk az elektronikus árlejtésről (ha szükséges)

IV.3) ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK

IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben)

IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan korábbi közzétételre sor került-e?               igen      nem X

Igen válasz esetén

Előzetes összesített tájékoztató                            Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény       

A hirdetmény száma a KÉ-ben: (év/hó/nap)

Ajánlati/részvételi felhívás                          VAGY                  Egyszerűsített ajánlattételi felhívás (DBR)  
A hirdetmény száma a KÉ-ben:
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Egyéb korábbi közzététel               
A hirdetmény száma a KÉ-ben:

IV.3.3) A dokumentáció és egyéb iratok (a DBR kivételével) vagy ismertetők (versenypárbeszéd esetében) 
beszerzésének feltételei

A dokumentáció beszerzésének határideje 
Dátum:  2009/03/31  (év/hó/nap )                                                                      Időpont:10 óra

Kell-e fizetni a dokumentációért?                                                                                                    igen X     nem 

Igen válasz esetén, Ár (számokkal): 70.000. + Áfa    Pénznem: HUF

A fizetés  feltételei  és  módja:  Készpénzben  az  Újfehértó  Város  Polgármesteri  Hivatala  házipénztárában 
(Újfehértó  Város  Polgármesteri  Hivatala  I.  emelet  15.  szoba),  illetve  átutalással  a  Szabolcs 
Takarékszövetkezet, Újfehértói fiókjánál vezetett 68800013-11039141 számú számlájára. 

IV.3.4) Az ajánlattételi határidő, illetve a részvételi határidő 
Dátum:  2009/03/31   (év/hó/nap)                                                                      Időpont: 10 óra

IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére (ha ismert) 
(meghívásos és tárgyalásos eljárás, valamint versenypárbeszéd esetén)

Dátum:  ����/��/��   (év/hó/nap )

IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések benyújthatók 

   ES     CS     DA    DE     ET    EL    EN    FR    IT     LV   LT     HU   MT   NL   PL   PT   SK   SL    FI    SV    

                                                             X                                    

Egyéb: -

IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (nyílt eljárás esetén; kivéve a közbeszerzési törvény 254. §-a  
szerinti tárgyalás kezdeményezése esetében)

 ����/ ��/��-ig   (év /hó/nap )

VAGY hónap(ok)ban:  ��� vagy napokban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

IV.3.8) Az ajánlatok felbontásának feltételei 

Dátum:    2009/03/31   (év/hó/nap)                                                                     Időpont: 10 óra

Helyszín: 4244 Újfehértó, Szent István út 10., Polgármesteri Hivatal I. em. 14. szoba 

Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek: A Kbt. 80. § (2) bekezdésében foglaltak.

VI. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK 

VI.1) A KÖZBESZERZÉS ISMÉTLŐDŐ  JELLEGŰ-E? (adott esetben)                                           igen      nem X

Igen válasz esetén a további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: 

VI.2) A SZERZŐDÉS EU ALAPOKBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKTTEL ÉS/VAGY PROGRAMMAL KAPCSOLATOS?
              igen     nem X

Igen válasz esetén kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevét és bármely egyéb hivatkozási alapot: 

VI.3) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK (adott esetben)

VI. 3.1) A hiánypótlás lehetősége vagy annak kizárása Az ajánlatkérő az eljárás során              lehetőséget 
biztosít a Kbt. 83.§ (1) bekezdés szerinti hiányok pótlására.
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A hiánypótlás biztosítása esetén a hiánypótlás köre: A hiánypótlás teljeskörű. 

VI.3.2.) Nyílt eljárás esetén az eredményhirdetés időpontja 2009. április 15. 12 óra

VI.3.3.) Nyílt eljárás esetén a szerződéskötés tervezett időpontja 2009. április 24. 10 óra 

VI.3.4.) Két szakaszból álló eljárások esetén a részvételi jelentkezések felbontásának feltételei 

Dátum:     ����/��/��   (év/hó/nap)                                                         Időpont: 
              

Helyszín: 
             
                                                                                
     

A részvételi jelentkezések felbontásán jelenlétre jogosult személyek 

VI.3.5.) Két szakaszból álló eljárások esetén a részvételi szakasz eredményhirdetési időpontja -

VI.3.6.) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai, az első 
tárgyalás időpontja (kivéve, ha az eljárás tárgyalás nélküli) - 

VI.3.7.1.) A dokumentáció megvásárlása vagy átvétele az eljárásban való részvétel feltétele?      

                                                                                                                                              igen X     nem 

VI.3.7.2.) A dokumentáció rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további információk 

Az „A” melléklet II., pontjában foglalt helyen, munkanapokon 8.00 -12.00 óráig, illetve az ajánlati határidő 
utolsó napján 8.00-10.00 óráig személyesen beszerezhető, illetve kérésre postai úton kerül megküldésre az 
ajánlattevő  részére,  amennyiben  a  dokumentáció  ellenértékének  megtérítését  az  ajánlattevő  igazolja.  A 
dokumentáció árát Ajánlatkérő a Kbt. 54.§ (6) bekezdésében meghatározott esetekben téríti vissza.

VI.3.8.1.)  Az  összességében  legelőnyösebb  ajánlat  kiválasztásának  bírálati  szempontja  esetén  az 
ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső 
határa:- 

VI.3.8.2.)  A módszer (módszerek)  ismertetése,  amellyel  az  ajánlatkérő  megadja  aVI.3.8.1)  szerinti 
ponthatárok közötti pontszámot: -

VI.3.9.)  A  III.2.2.)  és  a  III.2.3.)  szerinti  feltételek  és  ezek  előírt  igazolási  módja  a  minősített 
ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest 
szigorúbb(ak)-e?                                                                                                              igen X      nem 

VI.3.10.) Meg kell jelölni az ajánlatban 

a) az ajánlattevő által a szerződés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó 
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat?                                                       igen X      nem 

b)  a  közbeszerzésnek  azt  a  részét,  amellyel  összefüggésben  az  ajánlattevő  harmadik  személlyel 
szerződést fog kötni, e szervezet (személy) meghatározása nélkül?                           igen X      nem 

VI.3.11.) Egyéb információk: 

30. Az ajánlatokat cégszerűen aláírva, minden tartalommal rendelkező oldalát szignálva,  3 példányban (1 
eredeti,  2  másolati  példány),  zárt  borítékban  (csomagolásban)  kell  benyújtani  az  ”A” melléklet  III. 
pontjában  megjelölt  helyre.  Az  ajánlati  példányon fel  kell  tüntetni,  hogy „eredeti”  vagy „másolat”. 
Eltérés esetén az eredeti példány irányadó az értékelésnél. Az ajánlatokat fűzve, kötve, vagy spirálozva 
kell  benyújtani.  Az  ajánlatokat  fűzve,  kötve,  vagy  spirálozva  minden  oldalát  folyamatos 
oldalszámozással ellátva kell benyújtani. A zárt, jelzés nélküli borítékon (csomagoláson) a következő 
feliratot kell feltüntetni: „Sportpálya rehabilitáció” 

31. Postai úton történő feladás esetén az ajánlattevő köteles az ajánlatot kettős borítékkal (csomagolással) 
ellátni, olyan módon, hogy a belső boríték (csomagolás) zárt, jelzés nélküli legyen, amelyen kizárólag 
„Sportpálya rehabilitáció” felirat  szerepeltethető. Az ajánlat  postai  benyújtásából  eredő kockázat  az 
ajánlattevőt  terheli.  A  postán  feladott  ajánlatokat  ajánlatkérő  csak  akkor  tekinti  határidőn  belül 
benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határidő lejártát megelőzően került sor.
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32. Az ajánlatokat a felhívásban és a dokumentációban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek 
megfelelően kell elkészíteni. Az ajánlat összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerült összes 
költség az ajánlattevőt terheli.

33. Az ajánlatban szerepeltetni kell az ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 70.§ (1) szerinti tartalommal.

34. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a Kbt. 71. § (3) bekezdése értelmében, a Kbt. 71. § (1) bekezdés a.) b.) 
pontja, valamint a Kbt. 72. § tekintetében.

35. Az  ajánlattevőnek  illetőleg a  közbeszerzés  értékének  10%-át  meghaladó  mértékben   igénybe venni 
kívánt alvállalkozónak az alábbi cégokmányokat kell eredeti vagy hiteles másolati formában csatolnia 
az ajánlathoz:

- az ajánlattételi határidőt megelőző 60 napnál nem régebbi cégkivonat, (amennyiben cégügyben el nem 
bírált módosítás van folyamatban, a cégbírósághoz érkeztetett változásbejegyzési kérelem),

-  az ajánlatot cégszerűen aláírók aláírási címpéldányát. (amennyiben az ajánlatot, illetve a szükséges 
nyilatkozato(ka)t  az  ajánlattevő  illetőleg  a  közbeszerzés  értékének  10%-át  meghaladó  mértékben 
igénybe  venni  kívánt  alvállalkozó  cégjegyzésre  jogosult  képviselőjének  felhatalmazása  alapján  más 
személy szignálja,  illetve írja alá,  a cégjegyzésre jogosult  személy által aláírt  felhatalmazást szintén 
csatolni kell.)

36. Az ajánlattevőknek valamint a  közbeszerzés értékének tíz  százalékát  meghaladó mértékben igénybe 
venni kívánt alvállalkozó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy mely pénzintézetnél vezetnek számlát.

37. Ha az ajánlatkérő az eredményhirdetéskor a második legkedvezőbb ajánlatot tevőt is meghatározza, az 
eljárás nyertesének visszalépése esetén ez utóbbival köt szerződést.

38. Ajánlatkérő a Kbt. 306. § (2) bekezdése alapján a szerződés megkötésének feltételéül szabja, hogy a 
nyertes  ajánlattevő  rendelkezzen legalább 50.000.000.-Ft nagyságrendű  érvényes 
felelősségbiztosítási keretszerződéssel. Az ajánlathoz csatolni kell a már meglévő érvényes biztosítási 
kötvény egyszerű  másolatát  vagy amennyiben az  ajánlattevő  az  ajánlattételi  időpontjában még nem 
rendelkezik ezzel, akkor a biztosító intézettől származó szándéknyilatkozatot, arra vonatkozóan, hogy 
ajánlattevő  nyertessége  esetén  a  megkövetelt  felelősségbiztosítást  vele  megköti.                A 
szándéknyilatkozatot az ajánlathoz csatolni kell.

39. Ajánlatkérő  az  ajánlattételt  ajánlati  biztosíték  adásához köti –  a  Kbt.   59.  §-ban  foglaltak 
figyelembevételével  –  melynek  összegszerű  mértéke  1.000  .000,-  Ft, azaz  –egymillió   forint.  Az 
ajánlati biztosíték ajánlatkérő számlájára történő átutalással, bankgarancia nyújtásával vagy biztosítási 
szerződés alapján kiállított készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvénnyel teljesíthető. Átutalás 
esetén  az  ajánlati  biztosítékot Újfehértó  Város  Önkormányzatának  a  Szabolcs  Takarékszövetkezet, 
Újfehértói fiókjánál vezetett 68800013-11039141 számú számlájára kell átutalni, melynek pénzintézet 
által történő igazolását az ajánlathoz csatolni kell. Bankgarancia vagy a biztosítási szerződés alapján 
kiállított készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvény esetén a kedvezményezett ajánlatkérő kell, 
hogy legyen és az ajánlati kötöttség lejártát követő 10. napig érvényesnek kell lennie, az ajánlathoz 
mellékelni kell.

40. Ajánlatkérő  helyszíni  bejárással  egybekötött  konzultációra  lehetőséget  biztosít,  melynek  időpontja: 
2009/03/10 10:00 óra. Találkozó: Újfehértó Város Polgármesteri Hivatal bejárata előtt, Újfehértó, Szent 
István u. 10.

41.  A jelen felhívásban nem szabályozottak vonatkozásában a Kbt. előírásai érvényesek.  

VI.4) E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK DÁTUMA:   2009/01/29 (év/hó/nap)
A. MELLÉKLET

TOVÁBBI CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK

I) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK A KÖVETKEZŐ CÍMEKEN ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOKON SZEREZHETŐK BE
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Hivatalos név:
Újfehértó Város Polgármesteri Hivatala 
Postai cím:
Szent István u. 10.
Város/Község:
Újfehértó 

Postai irányítószám:
4244

Ország:
Magyarország

Kapcsolattartási pont(ok): 

Címzett: Dr. Egyed Adrienn

Telefon: 

42/290-000
E-mail: 
kozbeszerzes@ujfeherto.hu

Fax: 
42/290-003

Internetcím (URL):
www.ujfeherto.hu

II) CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK, AHONNAN A DOKUMENTÁCIÓ ÉS A KIEGÉSZÍTŐ IRATOK                                      (A 
VERSENYPÁRBESZÉDRE ÉS A DINAMIKUS BESZERZÉSI RENDSZERRE VONATKOZÓK IS) BESZEREZHETŐK 

Hivatalos név:
Újfehértó Város Polgármesteri Hivatala
Postai cím:
Szent István u. 10.
Város/Község:
Újfehértó

Postai irányítószám: 
4244

Ország:
Magyarország

Kapcsolattartási pont(ok): 

Címzett: Dr. Egyed Adrienn

Telefon: 

42/290-000
E-mail:
kozbeszerzes@ujfeherto.hu

Fax: 
42/290-003

Internetcím (URL):
www.ujfeherto.hu

III) CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK, AHOVÁ AZ AJÁNLATOKAT/RÉSZVÉTELI JELENTKEZÉSEKET KELL BENYÚJTANI

Hivatalos név:
Újfehértó Város Polgármesteri Hivatala
Postai cím:
Szent István u. 10.
Város/Község:
Újfehértó

Postai irányítószám: 
4244

Ország:
Magyarország

Kapcsolattartási pont(ok): 

Címzett: Dr. Egyed Adrienn

Telefon: 

42/290-000
E-mail: 
kozbeszerzes@ujfeherto.hu

Fax: 
42/290-003

Internetcím (URL):
www.ujfeherto.hu

9. napirendi pont megtárgyalása
9./ Előterjesztés Újfehértó Város településszerkezeti tervének – a 4 sz. főút – 49302. hrsz-ú 
      út és a 0558/3. hrsz-ú út által határolt része szántó külterületből gazdasági területre 
       történő - módosítására
      (Írásbeli előterjesztés alapján)

             Száma:3-36/2009. 
       Előadó: Tóth András polgármester 

Tóth András 
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Ez  összefüggésben  van  az  elmúlt  testületi  ülésen  tárgyalt  anyaggal,  akkor  kifejtettük  az 
álláspontunkat, hogy nem kérünk további szakvéleményt a kérdéssel kapcsolatban, jó lenne 
egy 2,5 éves folyamatot lezárni. Erre vonatkozik a végleges döntésre vonatkozó határozati 
javaslat. A Pénzügyi Bizottság egyhangúlag támogatta a határozat-tervezet elfogadását. Van-e 
kérdés, észrevétel, vélemény? Ha nincs a napirendi pont vitáját lezárom. Ki az, aki elfogadja a 
határozat-tervezetet? 

Puskás  László,  Ricska  Zsolt,  Elek  László,  Banka  Attila  elhagyta  az  üléstermet,  így  a 
képviselő-testület létszáma 13 főre változott. 

A képviselő-testület  a  12  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és  tartózkodás  nélkül  (1  nem 
szavazóval) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

23/2009. (I. 28.) számú

h a t á r o z a t a

Újfehértó város településszerkezeti tervének - a 4 sz. főút— 49302. hrsz-ú út és a 0558/3. 
hrsz-ú út által határolt része szántó-területből gazdasági területre történő - 

módosításáról

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET

A 4 sz. főút— 49302. hrsz-ú út és a 0558/3. hrsz-ú út által határolt területre vonatkozóan – az 
A+E Tervező Iroda mellékelt tervei alapján - a Város településszerkezeti tervét az alábbiak 
szerint módosítja: 

1.) A szerkezeti terv leírásának I. FEJEZET 3) pontja – „a beépítésre szánt terület határa az 
alábbiak szerint növekszik” - kiegészül az alábbi bekezdéssel:

- A 0558/4., 0558/5. és a 0558/6. hrsz. - ú ingatlanok területével.

2.)  A szerkezeti terv leírásának I. FEJEZET 3) pontja – „a funkciójában megváltozó 
      területek” - kiegészül az alábbi bekezdéssel:

- A 0558/4., 0558/5. és 0558/6. hrsz. - ú ingatlanok területe mezőgazdasági területről 
kereskedelmi – gazdasági területre változik.

Tervezett terület-felhasználási egységek (beépítésre szánt területek)

Általános használat 
szerint

Sajátos használat szerinti
megnevezés/jel

Megengedett 
szintterületsűrűség

i mutató (max.)
Gazdasági területek Kereskedelmi-szolgáltató Gksz 0,9

3.) A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV II. FEJEZET HÁLÓZATI ELEME, az M 47 
    (tervezett) országos külterületi gyorsforgalmi út 60 m-es szabályozása a Ny-i irány felé – a 
    mellékelt, T-1/M jelű terv szerint –módosul.

4.) Szerkezeti terv leírásának 3.3.5. pont KÖZMŰELLÁTÁS FEJLESZTÉSI JAVASLAT, 
VÍZELLÁTÁS című fejezete kiegészül egy új bekezdéssel:
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- Az újfehértói  0558/4.,  0558/5.  és  0558/6.  hrsz.  -  ú  ingatlanok az  előttük  lévő, 
üzemelő DN 80 méretű ivóvízvezetékre rácsatlakoznak.

5.)A Szerkezeti terv leírásának 3.3.5. pont KÖZMŰELLÁTÁS FEJLESZTÉSI JAVASLAT, 
SZENNYVÍZELVEZETÉS című fejezete kiegészül egy új bekezdéssel:

- A Téglás, Kossuth utcán üzemelő szennyvízcsatorna utolsó tisztítóaknájába (a 182. 
sz.  alatti  ingatlan  előtt)  az  0558/4.,  0558/5.  és  0558/6.  hrsz.  -  ú  ingatlanokon 
keletkező szennyvíz ráköthető.

6.) A Szerkezeti terv leírásának 3.3.5. pont KÖZMŰELLÁTÁS FEJLESZTÉSI JAVASLAT, 

CSAPADÉVÍZELVEZETÉS FEJLESZTÉSI JAVASLAT című fejezete kiegészül egy új 

bekezdéssel:

- A Kossuth utcában a temető felőli oldalon nyílt földmedrű csapadékcsatornába a 
0558/4., 0558/5. és 0558/6. hrsz. - ú ingatlanokon keletkező 

     csapadékvíz bevezethető.

7.) A Szerkezeti terv leírásának 3.3.5. pont KÖZMŰELLÁTÁS FEJLESZTÉSI JAVASLAT, 

FÖLDGÁZELLÁTÁS FEJLESZTÉSI JAVASLAT című fejezete kiegészül egy új bekezdéssel:

    - A Téglás, Kossuth utcán lévő középnyomású gázvezetékre a 0558/4., 0558/5. és 
      0558/6. hrsz. - ú ingatlanok ráköthetők.

Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester

10. napirendi pont megtárgyalása
10./ Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosításáról
       (Írásbeli előterjesztés alapján)

              Száma:3-36/2009. 
        Előadó: Tóth András polgármester 

Tóth András
Ez azért  szükséges,  hogy tudjuk üzemeltetni  az éttermet.  Az Ügyrendi  Bizottság tárgyalta 
egyhangúlag  támogatta  az  elfogadását.  Van-e  kérdés,  észrevétel,  vélemény?  Ha  nincs  a 
napirendi pont vitáját lezárom. Ki az, aki elfogadja a határozat-tervezetet? 

A képviselő-testület a 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta és az 
alábbi határozatot hozta:

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

24/2009. (I. 28.) számú

h a t á r o z a t a

A Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosításáról

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET

a 237/2007. (XI. 29.) számú határozattal elfogadott, Újfehértó Város Képviselő-testületének 
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Polgármesteri  Hivatala  alapító okiratát  2009. január  28.  napi hatállyal  az  alábbiak szerint 
módosítja:

1./ Az alapító okirat 14./  pontja kiegészül az alábbi szövegrésszel:

(14./ A hivatal tevékenységi köre, alaptevékenysége:)
TEÁOR 562903 Közétkeztetés

2./ Az alapító okirat 15./  pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(15./ A hivatal vállalkozási tevékenysége:)
TEÁOR
561001 Éttermi, cukrászdai szolgáltatás
562101 Rendezvényi étkeztetés m.n.s.
532005 Étel házhozszállítás

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

Felelős: jegyző
Határidő: 2009. január 28.

11. napirendi pont megtárgyalása
11./ Előterjesztés az óvodai előjegyzés és az általános iskolai beíratás időpontjának 
       meghatározásáról
      (Írásbeli előterjesztés alapján)

             Száma:3-13/2009. 
       Előadó: Juhász Istvánné alpolgármester 

Puskás  László  visszaérkezett  az  ülésterembe,  így  a  képviselő-testület  létszáma  14  főre 
változott. 

Tóth András

Szóbeli  kiegészítése  az  előterjesztőnek  nincs.  a  Társadalmi  Kapcsolatok  Bizottsága 
egyhangúlag támogatta. Van-e kérdés, észrevétel vélemény? Ha nincs a napirendi pont vitáját 
lezárom. Ki az, aki a határozat-tervezetet elfogadja?

A képviselő-testület a határozat-tervezetet 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül egyhangúlag elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

25/2009. (I. 28.) számú

h a t á r o z a t a

az óvodai előjegyzés és az általános iskolai beíratás időpontjának meghatározásáról 

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 
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1./  a 2009/2010-es tanévre történő általános iskolai beíratás és a 2009/2010-es nevelési évre 
szóló óvodai előjegyzés időpontját 

2009. április 15-től 2009. április 17-ig határozza meg.

2./ utasítja az általános iskola igazgatónőjét és az óvodavezetőt, hogy a beíratás (előjegyzés) 
időpontját  a  fentiek  szerint  tegyék  közzé,  és  végezzék  el  a  beíratás,  illetve  előjegyzés 
előkészítését. 

Határidő: azonnal, és  2009. április 17.

Felelős: polgármester,
              intézményvezetők

12. napirendi pont megtárgyalása
12./ Előterjesztés a 2009. évre tervezett kulturális programokról
       (Írásbeli előterjesztés alapján)

              Száma:3-27/2009. 
        Előadó: Juhász Istvánné alpolgármester 

Tóth András

Szóbeli  kiegészítése  az  előterjesztőnek  nincs.  a  Társadalmi  Kapcsolatok  Bizottsága 
egyhangúlag támogatta. Van-e kérdés, észrevétel vélemény? Ha nincs a napirendi pont vitáját 
lezárom. Ki az, aki a határozat-tervezetet elfogadja?

A képviselő-testület a határozat-tervezetet 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül egyhangúlag elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

26/2009. (I. 28.) számú

h a t á r o z a t a

a 2009. évre tervezett kulturális programokról

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET

Újfehértó 2009. évi Esemény-naptárát,  illetve az abban megjelölt városi rendezvényeket, a 
melléklet szerint elfogadja. 

Határidő: folyamatos
Felelős: alpolgármester

                                                                                     intézményvezetők 
   civilszervezetek vezetői

Újfehértó város 2009. évi Esemény-naptára
   

A program 
időpontja

A program neve Tervezett 
helyszín

Szervező
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január 1. péntek Újévi koncert Római katolikus templom
Római Katolikus Egyházközség

Február 13-14. IX. Fiatalok napja Bajcsy -Zsilinszky Endre 
Gimn. és Szakképző Isk. Zajti Ferenc Kulturális Központ

Február 27. péntek Fúvós koncert Színházterem Újfehértói Fúvós Egyesület

Március 7. szombat Tisztelet a nőknek - 
nőnapi ünnepség

Színházterem Újfehértó Város Önkormányzata

Március 15. vasárnap Ünnepi műsor nemzeti 
ünnepünk tiszteletére

48-as emlékpark, 
színházterem

ÁMIPSZ 
Mályváskerti Tagintézménye

Április 28. kedd Városnap Színházterem, közéleti 
kávéház

Újfehértó Város Önkormányzata

Május 1. péntek
de. : III. Birkanyúzó és 

-főző verseny;
du. :  Majális

(5 éves az unió- záróműsor)

Kisréti Szabadidőpark
Újfehértó Város Önkormányzata,
Lovas Sport Egyesület

Május 9. Májusi hangverseny
Erkel F. Tagintézmény aulája 

ÁMIPSZ Erkel Ferenc 
Tagintézménye

Május 16. Anyáknapi nótaest Színházterem Újfehértói Túrisztikai Barátok 
Egyesülete

Május 31. Gyermeknap Kulturális Központ Zajti Ferenc Kulturális Központ

Június 5. péntek Városi pedagógus nap        Színházterem Újfehértó Város Önkormányzata

Június 20. szombat X. Családi juniális Kisréti Szabadidőpark Családjaink Jövőjéért Újfehértón 
Egyesület

Július 10-12. péntek- 
vasárnap

II. Nemzetközi Fúvós, 
Kórus és Mazsorett 

Találkozó
Színházterem, Erkel Tagint. 
Fő tér

Újfehértói Fúvós Egyesület

Július 10-12. péntek - 
vasárnap

II. Újfehértói Fürtös 
Fesztivál Fő tér és a környező utcák Újfehértó Város Önkormányzata

Július közepe, v. vége 
szombat

VI. Fogathajtó verseny Lovas pálya Lovas Barátok Egyesülete

Augusztus 10-14. hétfő - 
péntek

X. kézműves napközi Helytörténeti Gyűjtemény 
udvara

Családjaink Jövőjéért Újfehértón 
Egyesület

 Augusztus eleje szombat IV. Autós –motoros 
találkozó

Kisréti Szabadidőpark Újfehértói fiatalok

Augusztus közepe 
szombat

V. Történelmi íjászverseny Homokbánya környéke a 4-
es út mellett

Hétvezér Íjász Egyesület

Augusztus 20. csütörtök Szent István napi 
ünnepség,

Lovas felvonulás

Görög katolikus templom, 
a Kulturális Központ 
melletti tér

 
Újfehértó Város Önkormányzata
Zajti Ferenc Kulturális Központ  

Szeptember 12. Fogathajtó verseny Sóstó Lovas Sport Egyesület

Szeptember 26. szombat Idősek Ünnepe;
 Idősek Ki mit tud?-ja

Színházterem Újfehértó Város Önkormányzata

Október 6. kedd Nemzeti gyásznap - ünnepi 
megemlékezés 

gyertyagyújtással
’48-as emlékpark

Családjaink Jövőjéért Újfehértón 
Egyesület 

Október 23. péntek Ünnepség nemzeti 
ünnepünk tiszteletére

Református templom, Rio-
ház előtti tér, színházterem

BZSE Gimnázium, 
ÁMIPSZ Művészeti 
Tagintézménye

November eleje X. Nemzetközi Egyházzenei 
Kórustalálkozó 

Görög katolikus templom KÉSZ helyi csoportja
görög katolikus egyházközség

November 12-13. KI MIT TUD? Színházterem Zajti Ferenc Kulturális Központ
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December 4-5. péntek - 
szombat

Városi Mikulás napok Színházterem, Fő tér Újfehértó Város Önkormányzata

December 17. csütörtök XXV..Karácsonyi 
hangverseny

görög katolikus templom ÁMIPSZ Erkel Ferenc 
Tagintézménye

December 24. csütörtök Betlehemezés és kántálás A város karácsonyfájánál  KÉSZ helyi csoportja

Elek László visszaérkezett az ülésterembe, így a képviselő-testület létszáma 15 főre változott. 

13. napirendi pont megtárgyalása
13./ Előterjesztés a kulturális szakemberek hétéves, szervezeti továbbképzési tervének 
       módosításáról
      (Írásbeli előterjesztés alapján)

             Száma:3-34/2009. 
       Előadó: Tóth András polgármester 

Tóth András

Szóbeli kiegészítésem nincs. A Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága egyhangúlag támogatta. 
Van-e kérdés, észrevétel vélemény? Ha nincs a napirendi pont vitáját lezárom. Ki az, aki a 
határozat-tervezetet elfogadja?

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

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

27/2009. (I. 28.) számú

h a t á r o z a t a

a kulturális szakemberek hétéves, szervezett továbbképzési tervének módosításáról

A KÉPVISELŐ- TESTÜLET

a Zajti Ferenc Helytörténeti Gyűjtemény, Művelődési Központ és Könyvtár módosított 
továbbképzési tervét a melléklet szerint jóváhagyja.

határidő: azonnal
felelős: polgármester

14. napirendi pont megtárgyalása
14./ Beszámoló a helyi Önszerveződő Közösségek pénzügyi támogatásának 2007. évi   
       felhasználásáról
      (Írásbeli előterjesztés alapján)

             Száma:3-10/2009. 
       Előadó: Juhász Istvánné alpolgármester 

Banka Attila és Ricska Zsolt megérkezett az ülésterembe, így a képviselő-testület létszáma 17 
főre változott. 
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Tóth András

Szóbeli  kiegészítése  az  előterjesztőnek  nincs.  A  Társadalmi  Kapcsolatok  Bizottsága 
egyhangúlag támogatta. Van-e kérdés, észrevétel vélemény? Ha nincs a napirendi pont vitáját 
lezárom. Ki az, aki a határozat-tervezetet elfogadja?

A képviselő-testület a határozat-tervezetet 16  igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül (1 nem szavazóval) elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

28/2009. (I. 28.) számú

h a t á r o z a t a

a helyi Önszerveződő Közösségek pénzügyi támogatásának 2007. évi felhasználásáról szóló 
elszámolások elfogadásáról

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET

az  önszerveződő  közösségek  részére  nyújtott  2007.  évi  önkormányzati  támogatások 
felhasználásáról szóló elszámolásokat az előterjesztésben foglaltak szerint elfogadja. 

határidő: azonnal
felelős: alpolgármester

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

Tóth András
Van-e a napirendi pont keretében valakinek bejelentése?

Buczkó Ágnes
Szeretném megköszönni,  hogy van  egy új  díjunk,  és  itt  mindenképpen  Dr.  Szűcs  Andrea 
aljegyzőnek a segítséget, hiszen a törvényességi háttérről őt gondoskodott. Neki is köszönöm. 
A másik az, hogy az Ügyrendi Bizottsági ülésen vetődött föl, hogy a kitüntetettekről, illetve a 
képviselő-testületekről valamiféle album, tabló, valami mementót állítsunk. Ez kezelhető és jó 
ötlet is lenne. A másik konyhával kapcsolatos, hogy azt, szokták mondani, hogy egy hajót is 
úgy bocsátanak útra, hogy előtte nevet adnak neki. Jó lenne elnevezni a konyhát. 

Tóth András 
Úgy hívják, hogy gyorsétterem. Megmondom őszintén, hogy most más gondjaim is vannak, ha 
ezek letisztulnak, akkor többet fogok gondolkozni a névvel. Azt gondolom, hogy fontosabb, 
hogy  először  ha  a  tartalommal  kapcsolatosan  van  észrevétele  valakinek,  addig  nem 
foglalkozom ezzel. 

Nagy József
Egyetértek  képviselő-asszonnyal,  eddigi  képviselő-testületből  minimum  kettőt  tudok,  hogy 
elment és nem tudjuk odatenni. A másik az, hogy egyre több dolgot lehet hallani az iskolákról. 
Megvan-e minden iskolánknak legalább egy portása,  aki  amíg legalább foglalkozás  van az 
iskolában addig ott van, és tudja, hogy mi történt? 

Tóth András
239  olyan  személy  van,  aki  közmunkára  fogható,  ebből  a  kvalifikáltabbaknak  szeretnénk 
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munkát  adni,  lehetőség  szerint  a  képzettségnek  megfelelően,  intézményekbe,  megfelelően 
körülhatárolt feladattal és reméljük, hogy ez fog segíteni. Jelenleg a jogosultság megállapítása, 
az  egészségügyi  alkalmasságok  vannak  folyamatban,  aztán  a  szerződéskötések  vannak, 
szeretnénk megnézni mindenkinek az élethelyzetét és olyan időintervallumra kötni a szerződést 
mindenkivel, hogy utána vissza tudjuk juttatni a rendszerbe. Hiszen vélhetően lesznek mások 
is, akik majd folyamatosan fognak az önkormányzati ellátási rendszerbe visszakerülni. Ezen is 
dolgozik a hivatal. 

Tóth János 
Mindannyian közlekedünk és látjuk a főútvonalak állapotát, a Debreceni és Szent István utak 
tele  vannak  kátyúkkal,  életveszélyesek.  Víz  áll  benne,  autók  sérülhetnek,  kérem,  hogy ezt 
minél sürgősebben kezdjék el. A másik dolog, régóta mondtam már, hogy gyalogátkelőhelyet 
kellene elhelyezni a Mályváskerti Iskola elé. Sokan megkeresnek ezzel, történt már ott baleset. 
Nem tudom, hogy esetleg a buszváró projektbe nem férne-e be? Úgyis új megvilágítás kell. 

Tóth András
A fő utak állapotára lehet, hogy az lenne a megoldás, hogy föl kellene szedni a burkolatot, és 
nem  kátyúzni.  Tavaly  a  Regionális  Tanács  döntött  abban,  hogy  támogatásra  javasolja  a 
Nagykálló-Korányi  út  –  Újfehértó  déli  csomópontpont  közötti  19  km-es  szakasznak  a 
rehabilitálását. Ez azt jelenti, hogy legkésőbb 2010. végéig új burkolatot fog kapni ez szakasz 
is.  Ráfogok  kérdezni  a  közútkezelőnek  a  vezetőjénél,  hogy hogyan  állnak  az  előkészítési 
munkálatok. A Szent István úton reménytelen, hogy azt a helyzetet kátyúzással meg fogjuk 
tudni oldani. Az lenne a megoldás, hogy sürgessük a burkolat felújítást.  Az iskola előtt erre 
figyelemmel,  nem  festetnék  most  föl  zebrát,  egyrészt  a  kialakításnak  költségei  vannak, 
másrészt, ha új burkolatot kap, akkor hosszú távon ez megoldott.  Alpolgármester Urat kértem 
meg,  hogy  a  sebességkorlátozásra  vonatkozóan  tegyen  lépéseket,  ez  folyamatban  van, 
igyekszünk  megfogni  a  kamionforgalmat.  Azt  nem  tudom,  hogy  az  autóbuszváró  milyen 
kialakítással fog megépülni. Itt megvannak a tervdokumentumok, kiírtuk a közbeszerzést, ahol 
a szakma igényelte a kialakítást azt meg is tettük. 

Szabóné Belme Ildikó
Szeretném megkérni azokat a képviselőket, akik a vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségüknek 
még nem tettek eleget, legyenek szívesek a hét folyamán ezt pótolni.

Budai János
Február 7-én fog a Máriapócsi Kegykép Újfehértóra érkezni, a Görög Katolikus Templomba 
lesz  kb  2  óra  időtartamig.  Az  apropó  abból  van,  hogy  a  székesegyházat  fölújítják  és  a 
Kegyképet átviszik addig az ideig Hajdúdorogra. Szeretettel hívok mindenkit. 

Puhola Józsefné

A konyhára  szeretnék  visszatérni,  az  étel  minőségével  kifogás  van,  és  amilyen  erősek  a 
kifogások,  akkor  ingyen  sem  fog  kelleni.  Ezt  a  franciás-  olaszos  ételeket  nem  nagyon 
fogadják el a lakosok. 

Tóth András

Az  elmúlt  időszakban  próbáltam  tapasztalatokat  szerezni,  személyes  bejárással,  étkezési 
szokásokat elemeztem. Próbáltam kitérni a 3. napirendi pont keretében az előterjesztésben, 
hogy mi is a filozófia, azt kértem a  főszakácsoktól, hogy olyan területen művészkedjenek, 
ahol igénylik. Ott igenis kérhetik az ilyen hajlamokat. Ez a felnőtt étkezésre vonatkozik. Van 
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olyan társadalmi réteg, aki igényli, hogy új ízeket kóstoljon meg, és választékos legyen, és 
nagyon sokan vannak  és főleg nekik szól a mai támogatási rendeletünk, hogy nekik sajnos 
arra van igényük, hogy a jelenlegi gazdasági körülmények között jól lakjanak. Én kifejezetten 
kértem, hogy célozzuk meg azt a réteget, akik  legszegényebbek és nekik olyat főzzünk, ahol 
az a fontos, hogy jóllakjon. Ezek a hagyományos vidéki ízek, amiket szeretnek. De vannak 
olyanok,  akik  azt  szeretik,  amit  el  tetszett  mondani.  Természetesen  azoknak  költségei  is 
másak.  Szeretnénk  három  menüt  kínálni.  Vannak  észrevételek,  hogy  az  óvodai  étkezés 
fűszeres. Képzeljék el, hogy olyan főszakács csinálja az óvodai étkeztetést, aki eddig is ezzel 
foglalkozott,  csak  a  reklamáció  nem  abból  az  óvodából  jött,  ahol  eddig  az  Ő  ételeit 
fogyasztották a gyerekek, hanem másik óvodából. A váltás, - nyilván az íz világ, amikor én 
megnősültem, nyilván az édesanyám főztje az más volt, mint az anyósom főztje, meg egészen 
más mint a feleségem főztje. Tehát ehhez előbb utóbb hozzászokik az ember. Nyilván ehhez 
pici türelem kell, aztán a problémák kisimulnak. Lesz majd egy telefonszám, ahol fogadni 
fogják az észrevételeket. Most egy gazdasági kontroling folyik a konyha ellen. 

Szilágyi Antalné

A Kossuth út kátyúzását sürgesse meg polgármester Úr a közútkezelő Kht-nál.

Tóth András

Csak tavasszal fogják megcsinálni. Nem győzik a nagyvárosokban sem. 

Nagy József

A városunk az elmúlt hét alatt kétszer is volt negatív hírrel volt a médiában. Otthon kihűlt két 
újfehértói  is,.   Épp a  mai  nap  történt  meg velem,  hogy van  két  fiú  a  körzetemben,  akik 
egyedül laknak, mindennap azt néztem, hogy mozognak-e, nem fagytak-e meg? Eljönnek és 
felajánlják nekik azt, hogy ingyen ehet, csak el kell jönni érte, és nem kell nekik. Nem azért, 
mert ismeri a „gombalevest”,  hanem egyszerűen nem kell. Sajnálom, hogy az, akik olyan 
körülmények között van, de a legtöbb nem óhajt tenni érte semmit. 

Tóth András

Nem az utolsók, hanem az első között van a szociális ellátórendszerünk, a minősítése, de 
senkit nem lehet kötelezni. 

Kovács Sándor

Miért  nem lehet  olyan  leveseket,  egyszerű  emberek  által  készített  ételeket  megkóstolni  a 
szakácsokkal, hogy az milyen, biztos van aki elkészítené és a receptet odaadná nekik. 

Tóth András

Van-e még 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 perckor bezárta. 

K. m. f. 

Tóth András                  dr. Mátyás B. Szabolcs 
polgármester     j e g y z ő
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14. napirendi pont megtárgyalása
14./ Beszámoló a helyi Önszerveződő Közösségek pénzügyi támogatásának 2007. évi   
       felhasználásáról
      (Írásbeli előterjesztés alapján)

             Száma:3-10/2009. 
       Előadó: Juhász Istvánné alpolgármester 
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Banka Attila és Ricska Zsolt megérkezett az ülésterembe, így a képviselő-testület létszáma 17 
főre változott.

 Tóth András

Szóbeli  kiegészítése  az  előterjesztőnek  nincs.  a  Társadalmi  Kapcsolatok  Bizottsága 
egyhangúlag támogatta. Van-e kérdés, észrevétel vélemény? Ha nincs a napirendi pont vitáját 
lezárom. Ki az, aki a határozat-tervezetet elfogadja?

A képviselő-testület a határozat-tervezetet 16 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül (1 nem szavazóval) elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

28/2009. (I. 28.) számú

h a t á r o z a t a

a helyi Önszerveződő Közösségek pénzügyi támogatásának 2007. évi felhasználásáról szóló 
elszámolások elfogadásáról

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET

az  önszerveződő  közösségek  részére  nyújtott  2007.  évi  önkormányzati  támogatások 
felhasználásáról szóló elszámolásokat az előterjesztésben foglaltak szerint elfogadja. 

határidő: azonnal
felelős: alpolgármester
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	2./ felhatalmazza a polgármestert a mellékelt megállapodás aláírására.
	3./ nyilatkozza, hogy megismerte a jelen határozat mellékletét képező feladatellátási és finanszírozási megállapodást, amelyet jóváhagy, és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására.
	VÉTELI JOGOT BIZTOSÍTÓ,
	OPCIÓS INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA
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