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Készült: Újfehértó Város Képviselő-testületének 2009. szeptember 03-ai (csütörtök) du. 16 
órai kezdettel a Közéleti Kávéházban megtartott nyilvános üléséről  

Jelen  voltak  :   Tóth  András,  Banka  Attila,  Buczkó  Ágnes,  Budai  János,  Elek  László, 
Gyermánné  Szabó  Katalin,  Juhász  Istvánné,  Kovács  Sándor,  Molnárné  Mészáros  Ágnes, 
Nagy József, Nagy Sándor, Puhola Józsefné, Puskás László, Suhaj István, Szabóné Belme 
Ildikó, Szilágyi Antalné, Tóth János képviselők
 
Tanácskozási joggal jelen voltak: Dr. Mátyás B. Szabolcs jegyző 

          Dr. Szűcs Andrea TKO vezetője
            

A Polgármesteri Hivatal részéről: Pincés Mihályné jegyzőkönyvvezető

Tóth András 
Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a megválasztott 18 fő képviselőből 14 fő jelen 
van, így a képviselő-testület határozatképes. 

Az írásos meghívóban szereplő napirendi pontokra teszek javaslatot azzal a kiegészítéssel, 
hogy  a  meghívóban  szereplő  7.  napirendi  pontjára  mivel  nem  érkezett  Kovács  Sándor 
alpolgármester  részéről  semmilyen  előterjesztés,  ezért  előterjesztés  hiányában  javasolom, 
hogy ne tárgyalja meg a napirendi pontot. Javasolom még két új napirendi pont felvételét, a 
költségvetési rendelet tárgyalását követően, hiszen két rendeletről van szó. Tehát 3. napirendi 
pontként  javasolom  a  helyi  állattartás  szabályairól  szóló  9/2005.  (V.25.)  VKT  rendelet 
módosításáról szóló előterjesztést, 4. napirendi pontként a  hulladékkezelési közszolgáltatásról 
és a köztisztaságról szóló többször módosított  9/2007. (II. 23) rendelet módosításáról szóló 
előterjesztést  javasolom pluszban  fölvenni,  ez  a  Pénzügyi  Bizottság  előterjesztése  alapján 
történne.  Van-e ezzel kapcsolatban észrevétel? Ha nincs. Ki az, aki a kiegészített, módosított 
napirendi javaslatot elfogadja?

A képviselő-testület 14 igen egyhangú igen szavazattal az alábbi napirendi pontot állapította 
meg:  

N a p i r e n d i  p o n t o k

1./ a) Tájékoztató a legutóbbi testületi ülés óta történt eseményekről, tárgyalásokról
          Száma: 3- 216/2009.  
          (Írásbeli előterjesztés alapján)
           Előadó: Tóth András polgármester

     b) Előterjesztés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról



         Száma: 3-210/2009.
         (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 az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól 
     szóló 7/2009. (II. 27.) rendelet módosítására
     (Írásbeli előterjesztés alapján)
     Száma: 3-207 /2009. 
     Előadó: Tóth András polgármester

3./ Előterjesztés a helyi állattartás szabályairól szóló 9/2005. (V.25.) VKT rendelet 
      módosításáról 
     (Szóbeli előterjesztés alapján, a rendelet-tervezet kiosztással)
      Előadó: Dr. Mátyás B. Szabolcs jegyző

4./ Előterjesztés a  hulladékkezelési közszolgáltatásról és a köztisztaságról szóló többször módosított 
      9/2007. ( II. 23) r e n d e l e t módosításáról 
     (Írásbeli előterjesztés alapján, kiosztással)
      Előadó: Nagy Sándor PB elnöke

5./ Előterjesztés önkormányzati feladatok ellátásához szükséges kifizetések finanszírozásáról
     (Írásbeli előterjesztés alapján)
     Száma: 3-207 /2009. 
     Előadó: Tóth András polgármester

6./ Előterjesztés a polgármester illetményének meghatározására
     (Szóbeli előterjesztés alapján)
     Előadó: Szabóné Belme Ildikó ÜB elnöke

7./ Előterjesztés az alpolgármesterek illetményének meghatározására
     (Írásbeli előterjesztés alapján)
     Száma: 3-208 /2009. 
     Előadó: Tóth András polgármester

8./ Előterjesztés önkormányzati tulajdonú ingatlanok minimális értékesítési árának 
     módosításáról
     (Írásbeli előterjesztés alapján)
     Száma: 3-213 /2009. 
     Előadó: Tóth András polgármester

9./ Előterjesztés önkormányzat részére felajánlott ingatlanrészre vonatkozó értékesítési 
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     ajánlatról (Lovas Györgyné)
     (Írásbeli előterjesztés alapján)
     Száma: 3-215 /2009
      Előadó: Tóth András polgármester

10./ Előterjesztés a Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Kistérségi társulás Újfehértói 
       Szociális Szolgáltató Központ módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító 
       okiratáról 
       (Írásbeli előterjesztés alapján)
       Száma: 3-220 /2009. 
       Előadó: Tóth András polgármester

  11./ Előterjesztés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2010. 
         évi fordulójához való csatlakozásáról, a pályázat kiírásáról és a pályázat 
         lebonyolításához szükséges költségvetési fedezet biztosításáról, szabályzat elfogadásáról 
         (Írásbeli előterjesztés alapján)
         Száma: 3-221 /2009. 
         Előadó: Tóth András polgármester

12./ Előterjesztés Újfehértó Város Tehetséges fiataljainak támogatására benyújtott pályázat 
        elbírálására
       (Írásbeli előterjesztés alapján)
        Száma: 3-205 /2009. 
        Előadó: Tóth András polgármester

13./ Beszámoló a 2008/2009. tanév/nevelési év szakmai munkájának értékeléséről, az 
       intézményvezetők éves beszámolója alapján 
       (Írásbeli előterjesztés alapján)
       Száma: 3-219 /2009. 
       Előadó: Juhász Istvánné alpolgármester

 14./ Beszámoló a 2009/2010. tanév/nevelési év indításának feltételeiről
       (Írásbeli előterjesztés alapján)
       Száma: 3-218 /2009. 
       Előadó: Juhász Istvánné alpolgármester

15./ Tájékoztató „Autóbusz váróhelyek építése Újfehértón” tárgyú uniós pályázat 
       előkészítéséről
       (Írásbeli előterjesztés alapján)
       Száma: 3-214 /2009. 
       Előadó: Tóth András polgármester

16./ Tájékoztató az önkormányzat gazdasági érdekeltségeiről
       (Írásbeli előterjesztés alapján)
       Száma: 3-209 /2009. 
       Előadó: Tóth András polgármester

17./ Tájékoztató az önkormányzat foglalkoztatást elősegítő, munkahelyteremtő 
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       intézkedéseiről
       (Írásbeli előterjesztés alapján)
       Száma: 3-211/2009. 
        Előadó: Tóth András polgármester

18./ Tájékoztató Érpatak Község Önkormányzata és Újfehértó Város Önkormányzata által 
        létrehozott társulások 2006. II. félévi, 2007. évi és 2008. évi beszámolójáról
       (Írásbeli előterjesztés alapján)
        Száma: 3-173/2009. 
        Előadó: Tóth András polgármester

19./ Közérdekű bejelentések, kérdések és interpellációk

1. napirendi pont megtárgyalása
1./ a) Tájékoztató a legutóbbi testületi ülés óta történt eseményekről, tárgyalásokról
          Száma: 3- 216/2009.  
          (Írásbeli előterjesztés alapján)
           Előadó: Tóth András polgármester

Tóth András
Van-e szóbeli kiegészítés az anyaghoz. Van-e kérdés, észrevétel, vélemény? 

Buczkó Ágnes
Mikor  lehet  más  módon,  másoknak  eljutni  Doberdo’ del  Lagoba,  vagy Ők  mikor  jönnek. 
Illetve a Spar áruház hol és merre épül, lehet többen tudják én biztos  hogy nem. A harmadik 
kérdésem, hogy a szociális kártya hogyan fog működni?

Tóth András
Doberdo’ del Lagoval kapcsolatban polgármester Úr megkérdezte, hogy jövőre ki megy kihez? 
A kezdeményezésük az, hogy egy évente egy váltott kapcsolat alakuljon ki. Úgy tűnik, hogy az 
Ő igényük ez.  Én azt válaszoltam, hogy Ők is, mi is,  aztán majd meglátjuk, hogy mi lesz 
belőle. Viszonylag sokat voltam külföldön azért, hogy az első kapcsolatok, a kapcsolatfelvétel 
megtörténjen,  illetve  a  dokumentumoknak  az  aláírása  megtörténjen.  Én  nem szándékozom 
ilyen  intenzitással  a  külföldi  kapcsolatokban  részt  venni,  legalábbis  kiutazás  szintjén. 
Mindenképpen  fontosnak  tartom,  hogy  a  kulturális  kapcsolatokat  ápoljuk.  Hasonló 
szisztémában,  mint  ahogyan  a  partnervárosi  kapcsolatokat  megoldottuk,  szerintem  a  jövő 
évben  mindenképpen  kellene  egy  kulturális  találkozót  tartani.  Ezzel  letudnánk  az 
ideutaztatásukat. És természetesen én annak vagyok a híve, hogy ha hívnak bennünket, akkor 
illik  megjelenni,  ha  meg  nem  hívnak,  akkor  nem  illik  tolakodnunk.  Finom  diplomáciai 
lépéséket teszünk abba az irányba, hogy ha fölvetődnek ilyen gondolatok, akkor rákérdezünk, 
hogy  komolyan  gondolta-e,  vagy  nem  komolyan,  aztán  majd  kiderül.  Tehát  amennyiben 
meghívás  van,  illik  a  meghívásnak  megfelelően  reprezentálni  magunkat.  Ha  kulturális 
csoportok hívnak, akkor kulturális csoportnak illik menni, ha városvezetést hívnak, akkor a 
városvezetésnek illik menni. Ehhez próbálom majd igazítani a reagálásainkat. A Spar áruház- a 
4-es út mellett, tudomásom szerint érvényes építési engedéllyel rendelkeznek, a Nyíregyházi-
Gyár utca sarkán.  A harmadik kérdésedre válaszolva a szociális kártya nekem nem tetszik. 
Vannak ajánlatok, hogy valamennyi szociális juttatást- ez a Monoki példát követve – tegyük rá 
egy kártyára, én úgy látom, hogy bizonyos pénzintézeti csoportok igyekeznek ebből profitálni, 
ígérnek itt mindenféle terminált telepíteni, meg egyebeket. Nálunk működik már egy utalvány 
rendszer,  az átmeneti  segélynél.  Én egyetértek azzal a kormányzati  állásponttal,  hogy azért 
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valamifajta önrendelkezést meg kellene kapni azoknak az embereknek, akik kapják, döntsék el 
Ők, hogy milyen módon és mire fogják ezt felhasználni. A korlátozások nem minden esetben 
indokoltak,  az  meg különösen nem,  hogy egy szűk körben elérhető kártyával  rendezzük a 
dolgokat. Úgy gondolom, hogy ami együttműködés kialakult a számlavezető bankunkkal, tehát 
az,  hogy nagyon sokan,  akik  valamilyen  szociális  juttatásban részesülnek  ott  megnyitottak 
bankszámlát,  nagyon kedvezményes díjjal  vezeti  a bank az Ő számlájukat.  Aki igényelte a 
kártyát,  mindenki megkaphatta, tehát gyakorlatilag úgy is értelmezhetjük- a szociális kártya 
már így működik – csak egy szabadon választott módon, nem pedig egy testület által diktált 
módon. Több megkeresés érkezett, hogy mi döntsünk, hogy a kifizetés rendje úgy fog történni, 
hogy egy bizonyos cégnek, egy bizonyos kártyájára fogjuk tenni a pénzt, szerintem ez nem 
elfogadható a mi mozgásterünknek meg a segélyezettek mozgásterének is. Nem kívánok ilyen 
előterjesztést tenni, de ha van valakinek ilyen ingerenciája, akkor a lehetősége megvan, hogy 
terjessze elő ezt a dolgot. 

Gyermánné Szabó Katalin és Kovács Sándor képviselők megérkeztek az ülésterembe, így a 
képviselő-testület létszáma 16 főre változott. 

Szilágyi Antalné
Tisztelt polgármester Úr, és Képviselő-testület!

A június 24-ei megbeszélés konkrétan miről szólt?  

Tóth András
Amikor állami utak mellett van egy beruházásunk, mint pld. a kerékpárút, vagy maga a 4912-
es  Főútnak  a  beruházása,  vagy a  4-es  út  mellett  a  Spar  Áruházhoz  kapcsolódó  forgalmi 
kapcsolatok - ilyenkor az Állami Közútkezelőnek a véleményét ki kell kérni, ebben folytattuk 
az egyeztetést. Én kezdeményeztem, meg akartuk látogatni az igazgató urat, de Ő maga jött ki 
kollegáival.  A leglényegesebb,  hogy sikerült  megállapodnunk,  hogy egy szabványon aluli 
eltérést  Ők  támogatnak  a  kerékpárútnak  a  vonatkozásában,  tehát  nem  kell  a  „Homoki 
kocsmát” megvennünk, hanem ki lesz kerülve. Anyagi vonzatában ez a legjelentősebb. Ha 
egyéb nincs. Ki az, aki elfogadja a tájékoztatást a kiegészítéssel együtt?

A képviselő-testület a tájékozatót 16 egyhangú igen szavazattal tudomásul vette. 

     b) Előterjesztés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
         Száma: 3-210/2009.
         (Írásbeli előterjesztés alapján)
         Előadó: Tóth András polgármester

Tóth András
Szóbeli kiegészítésem nincs. Van-e a napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, észrevétel, 
vélemény? Ha nincs a napirendi pontot lezárom. Ki az, aki a tájékoztatót tudomásul veszi?

A képviselő-testület a tájékoztatót 15 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, (1 
nem szavazóval) tudomásul vette. 

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

Tóth András
Május 28. és augusztus 31-e között polgármesteri hatáskörben az alábbi döntések születtek: 
Átmeneti segélynél 80 db, megállapító, 13 db elutasító, temetési segélynél sajnos nagyon sok 
– 27 megállapító, 2 elutasító, köztemetést 1 esetben rendeltem el, illetve kellett egy eljárást 
megszüntető  végzést  hoznom  köztemetés  ügyben.  Lakásfenntartási  támogatás  103 
megállapító, 19 elutasító, 3 db eljárást megszüntető, támogatást megszüntető 13 db. Korábbi 
döntést kijavító 2 db, felülvizsgálat 3 esetben, korábbi döntést módosító 4 db, visszafizetést 
előíró  3  db,  felülvizsgálat  7  esetben  történt.  Szociális  étkeztetési  támogatás  –  most  már 
lecsengett a nagy hullám, de még mindig volt 123 megállapító és 37 megszüntető, kiegészítő 
gyermekétkeztetési  kedvezmény  2  db  megállapító.  Helyi  közlekedési  támogatás  17  db 
megállapító. A Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 16 
megállapító és 15 elutasító volt május végétől augusztus végéig. Van-e kérdés? Ki az, aki 
elfogadja a tájékoztatást?

A képviselő-testület a tájékozatót 16 egyhangú igen szavazattal tudomásul vette. 

2. napirendi pont megtárgyalása
2./ Előterjesztés az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól 
     szóló 7/2009. (II. 27.) rendelet módosítására
     (Írásbeli előterjesztés alapján)
     Száma: 3-207 /2009. 
     Előadó: Tóth András polgármester

Tóth András
Féléves  beszámoló  fog hamarosan  a  testület  elé  kerülni  és  annak érdekében,  hogy a  reál 
folyamatokhoz igazítsuk hozzá  a költségvetési rendeletünket is, ennek érdekében történtek 
meg  javaslatok  egyes  előirányzatok  módosítására.  Maga  a  rendelet  normaszövege  így 
alaposan  megmagyarázza  a  jogcímet,  illetve  a  vonatkozó  előirányzat  módosításokat, 
bemutattuk az egyes intézményi előirányzatokra gyakorolt hatását a javaslatoknak. Kérem a 
rendelet  elfogadását.  Valamennyi  bizottság tárgyalta,  a  Társadalmi  Kapcsolatok Bizottsága 
egyhangúlag a másik két bizottság nagyarányú szótöbbséggel támogatta a rendelet-tervezet 
elfogadását. Van-e kérdés, észrevétel, vélemény? 

Nagy Sándor
Módosító javaslatot  szeretnék beterjesztetni  a költségvetési  rendelet  módosításához,  hiszen 
egy menetben el lehetne rendezni. Most § szerűen nem fogom mondani, technikailag - ha 
elfogadják  -  át  lehet  vezetni  rajta.  Ennek  a  lényege  az,  hogy az  elmúlt  időszakban  több 
alkalommal többször szóba került a mezei lopások helyzete a város közigazgatási területén, 
illetve egy másik nagyon komoly probléma merült fel – ez a kismotorosoknak a közlekedési 
kultúrája a város minden pontján. Nem csak a város központi részén. Ezzel kapcsolatban arra 
szeretnék  javaslatot  tenni,  hogy ezeknek  a  kérdéseknek  a  kezelését  nagyban  segítene,  ha 
motoros-járőröket tudna a rendőrség mozgatni, ennek egyetlen problémája van, hogy motoros 
rendőr-járőr egyedül nem teljesíthet  szolgálatot.  Az Újfehértói  Rendőrőrs jelen pillanatban 
rendelkezik egy kisrobogóval, amelyet a szomszédtelepülés vásárolt a rendőrség számára. Én 
azt szeretném kérni, hogy 250.000.-Ft egyszeri támogatást, kimondottan a robogóvásárlásra 
biztosítson a képviselő-testület. Ezt az általános tartalék terhére, azzal, hogy én biztos vagyok 
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abban, hogy ez nagyban segítené a két problémának a kezelését. Csak megjegyezném, hogy a 
táblázatok  egy jelentős  részénél  lemaradt  az  e Ft-  ra  való  utalás,  tehát  akár  forintban  is 
érthetők lennének a dolgok, de nyilván ez csak gépelésnek az ördöge. 

Tóth András
Ki az, aki a módosító indítványt elfogadja? Nyilván elfogadás esetén a kodifikáció meg fog 
történni.  

A képviselő-testület  a  javaslatot  10  igen  szavazattal,  5  ellen  szavazattal,  1  tartózkodással 
elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

208/2009. (IX. 03.)

h a t á t o z a t a

az Újfehértó Rendőrőrs részére -  robogó jármű vásárláshoz -  támogatás biztosításáról 

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET

1. / az Újfehértó Rendőrőrs részére - a mezei lopások elkerülése és a kismotoros járművezetők 
közlekedési  kultúrájának  ellenőrzése  céljából  -   robogó  jármű  vásárlásához   250.000.-Ft 
támogatást biztosít. 

2./ a támogatás fedezetét a 2009. évi költségvetésében az általános tartalék terhére biztosítja.

3./ felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés megkötésére.

 Határidő : folyamatos
   Felelős: polgármester

Tóth András
Ki az, aki a módosítással együtt elfogadja a rendelet-tervezetet? 

A  képviselő-testület  a  rendelet-tervezetet  15  igen  szavazattal,  ellenszavazat  nélkül,  1 
tartózkodással elfogadta és az alábbi rendeletet alkotta meg:

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

24/2009. ( IX. 07. ) 

r e n d e l e t  e

az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 
többször módosított 7/2009. (II. 27.) rendelet módosítására
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Újfehértó Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló módosított  1992. évi 
XXXVIII.  tv.  65.§.  (1)  bekezdése  alapján  az  önkormányzat  2009.  évi  költségvetéséről  és 
végrehajtásának  szabályairól  szóló  módosított  7/2009.  (II.  27.)  rendeletét  (továbbiakban:  R)  az 
alábbiak szerint módosítja:

1. §.

Bevételi oldalon az „Önkormányzat költségvetési támogatása”: előirányzata emelkedik:
 az önkormányzat által szervezett közfoglalkoztatásra leutalt 32.408 eFt-tal 
 rendszeres szociális segély jogcímen 20.347 eFt-tal 
 az időskorúak járadéka jogcímen 3.723 eFt-tal 
 ápolási díj és az utána befizetett járulékok jogcímen 53.466 eFt-tal 
 a normatív lakásfenntartási támogatás jogcímen 24.316 eFt-tal.
 rendelkezésre állási támogatás 23.397 eFt-tal

Ezzel egyidejűleg kiadási oldalon a Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzata
 a  Személyi jellegű juttatások előirányzata 27.464 eFt-tal, 
 a  Munkaadói járulékok 15.292 eFt-tal 
 az Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata 114.901 eFt-tal emelkedik. 

2. §.

Az  „Önkormányzat  költségvetési  támogatása”  előirányzaton  belül  a  Központosított  támogatás 
előirányzata a leutalásra került jogcímeken 13.249 eFt-tal emelkedik:

 közforgalmi közlekedési támogatás 4.951 e Ft,
 könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 218 eFt, 
 óvodáztatási támogatás 110 e Ft
 nyári gyermekétkeztetési támogatás 7.952 e Ft
 közműfejlesztési támogatás 18 e Ft

Ezzel egyidejűleg emelkednek az alábbi kiadási előirányzatok:
 Polgármesteri Hivatal 

o Működési célú kiadás, egyéb támogatás 4.951e Ft-tal, 
o Beruházási, felhalmozási kiadások, pénzügyi befektetések 18 e Ft-tal,
o Ellátottak pénzbeli juttatásai 110 e Ft-tal,
o Dologi kiadások 7.952 e Ft-tal

 Zajti Ferenc Kulturális Központ „Dologi kiadások” 218 eFt-tal. 

3. §.

A helyi  szervezési  intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások (prémium évek program,  álláshely 
megszüntetés) jogcímen leutalt 15.159 eFt-tal, illetve a bérpolitikai intézkedések támogatására utalt 
21.924 e Ft-tal megemelkedik a „Központosított támogatások” előirányzata.
A leutalt  támogatás  felhasználásaként  a  „Személyi  juttatások”  előirányzata  28.087  eFt-tal  és  a 
„Munkaadói  járulékok”  előirányzata  8.996  eFt-tal  emelkedik  intézményi  bontásban  az  alábbiak 
szerint:

Intézmény Személyi juttatások Munkaadói járulékok
Polgármesteri Hivatal 11.424 3.656
Zajti F. Kulturális Központ 325 103
ÁMIPSZ 10.942 3.504
Lengyel Laura Óvoda 4.106 1.317
Játékvár Bölcsőde 1.290 416
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4. §.

Az  2008  évi  ÖNHIKI  elszámolás  címén  jóváhagyott  és  pótlólag  villamos  energia  áremelés 
kompenzálására leutalt összeggel a „Támogatás értékű bevételek” előirányzata 749 eFt-tal emelkedik 
és ezzel egyidejűleg ugyanilyen mértékben a „Működési célú hitel” előirányzata csökken.

5. §.

Belvízvédelemre  284  e  Ft  került  leutalásra,  a  bevételi  oldalon  az  „Önkormányzat  költségvetési 
támogatása”  előirányzaton  belül  Vis  maior  támogatásként,  ezzel  egyidejűleg  emelkedik  a 
Polgármesteri Hivatal kiadási oldalán a „Működési célú kiadás, egyéb támogatás” . 

6. §.

Támogatás értékű bevételek az alábbi jogcímen kapott támogatásokkal emelkednek: 
 a gyermektartásdíj megelőlegezés 674 eFt, 
 mozgáskorlátozottak támogatása 3.780 eFt,
 gyermekvédelmi támogatás 188 eFt
 szakértői bizottság támogatása 170 e Ft-tal.

Ezzel egyidejűleg a Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatai:
 a Személyi jellegű juttatások 129 eFt-tal, 
 a Munkaadói járulékok 41 e Ft-tal,
 az Ellátottak pénzbeli juttatásai  4.642 eFt-tal, emelkednek.

7. §.

Az Európai  Parlamenti  választás  költségeihez  leutalt  2.046  e  Ft  összegű  támogatás,  testvérvárosi 
találkozó támogatása 1.748 e Ft,  mammográfiai szűrés lebonyolításának támogatására kapott 1.500 e 
Ft  a  Polgármesteri  Hivatal  Támogatás  értékű  bevételek  előirányzatát  növeli,  ezzel  egyidejűleg  a 
Polgármesteri Hivatal alábbi kiadási előirányzatai emelkednek:

 Személyi jellegű juttatások 885 e Ft-tal
 Munkaadói járulékok  283 e Ft-tal
 Dologi kiadások 4.126 e Ft-tal.

8.§.

Támogatásértékű működési bevételek előirányzata emelkedik:
 az OKM által az Útravaló program keretében nyújtott 895 eFt,
 Bázis program hozzájárulás címén  371 eFt-tal.

Ezzel egyidejűleg kiadási oldalon az ÁMIPSZ „Személyi jellegű kiadások” előirányzata 895 eFt-tal, a 
Dologi kiadások előirányzata 371 eFt-tal emelkedik

9. §.

A 2008. évi jövedelem különbség mérsékléssel érintett önkormányzatok támogatása jogcímen leutalt 
4.612 e Ft növeli  bevételi  oldalon a „Támogatás értékű bevételek” előirányzatát,  és ugyanennyivel 
csökken a „Működési hitel” előirányzata is. 

10. §.

Az áprilisi mutatószám felmérést követően a feladatmutatóhoz kötött normatíva lemondás és pótigény 
miatt összességében az önkormányzat költségvetési támogatása 1.033 e Ft-tal csökken, egyidejűleg a 
Működési hitel előirányzata ugyanilyen összeggel növekszik.

11. §.
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A  szociális  és  gyermekjóléti  alapszolgáltatási  feladat-átadása  miatt  a  Polgármesteri  Hivatal 
előirányzatainak rendezése: normatíva lemondás összegével, 8.100 eFt-tal csökken az önkormányzat 
költségvetési támogatása, egyidejűleg ugyanilyen összeggel emelkedik a Működési hitel előirányzata. 

12. §.

A Képviselő-testület 160/2009. (V. 27.) számú határozata alapján a Magyar Vöröskereszt részére 100 e 
Ft,  a  208/2009.  (IX.  03.)  számú  határozatával  az  Újfehértó  Rendőrőrs  részére  –robogó  jármű 
vásárlásához - 250 e Ft támogatást biztosít. Összességében 350 e Ft-tal emelkedik a „Működési célú 
kiadás, egyéb támogatás” előirányzata, ezzel egyidejűleg ugyanilyen összeggel csökken az Általános 
tartalékok előirányzata.

13.§.

2009.  évi  költségvetés  tervezésekor  a  Béke  tér  és  térsége  útfelújítására  kapott  támogatás  összege 
Támogatás  értékű  bevételként  került  tervezésre.  A 15.139 e  Ft  támogatás  azonban Központosított 
támogatásként  került  leutalásra.  Ennek megfelelően a  támogatás  összegével  csökken a  Támogatás 
értékű  bevétel,  ezzel  egyidejűleg  emelkedik  az  „Önkormányzat  költségvetési  támogatása” 
előirányzaton belül a Központosított támogatás.

14.§.

Széchenyi  út  szélesítése  és  csapadék elvezetés  projekt  saját  erejének részleges  kiváltására  elnyert 
támogatás összege 20.655 e Ft, melyből 2009. évet érintő támogatás 19.611 e Ft. A tárgyévet érintő 
összeggel megemelkedik a Támogatásértékű bevételek előirányzata.  A kiadások átütemezése miatt a 
pótlólag elnyert támogatáson felül további 1.000 e Ft-tal, összességében 20.611 e Ft-tal  csökken a 
Fejlesztési célú hitel előirányzata.

Az autóbusz váróhelyek építése pályázat visszamondása miatt a bevételi oldalon a Támogatásértékű 
bevételek előirányzata 78.848 e Ft-tal,  a fejlesztési hitel  9.746 e Ft csökken, egyidejűleg a kiadási 
oldalon  a  Beruházási,  felhalmozási  kiadások,  pénzügyi  befektetések  előirányzata  88.594  e  Ft-tal 
csökken.

Elbírált, támogatásban nem részesült uniós pályázatok saját ereje felhasználásának elmaradása miatt 
11.216.016 forinttal, hazai forrás elnyerésére benyújtott pályázatok megvalósítása átütemezése miatti 
saját erő csökkenés miatt 62.555 e forinttal csökken a Beruházási, felhalmozási kiadások, pénzügyi 
befektetések előirányzata, egyidejűleg 73.771 e forinttal csökken a Fejlesztési célú hitel előirányzata.

15.§.

A  képviselő  testület  134/2009.   (V.  06.)  számú  határozatában  kötelezettséget  vállalt,  hogy  a 
támogatásban  részesült  Újfehértó-Bököny  Víziközmű  Beruházási  Társulás  részére  az  Újfehértói 
fejlesztésre eső 2009. évet terhelő saját erőt 1.295 e Ft-ot, átadott pénzeszközként biztosítja a társulás 
számára.  Az eredeti  költségvetésben ilyen  jogcímen tervezett  3.168 e Ft  Beruházási,  felhalmozási 
kiadások,  pénzügyi  befektetések  előirányzat  ennek  megfelelően  1.873  e  Ft-tal  csökken,  ezzel 
egyidejűleg a bevételi oldalon a Fejlesztési célú hitel előirányzata is csökken 1.873 e Ft-tal. 
A fejlesztésre eső ÁFA összegét 9.361 e Ft tagi kölcsönként biztosítja az Önkormányzat a társulat 
részére, emiatt a Beruházási, felhalmozási kiadások, pénzügyi befektetések előirányzata 9.361 e Ft-tal 
nő, , egyidejűleg a visszafizetésre kerülő tagi kölcsön miatt a támogatási értékű bevételek előirányzata 
9.361 e Ft-tal emelkedik.

16. §.
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Az 1-15- §-ban részletezett előirányzat módosítások következményeként a R. 3.§.-a helyébe az alábbi 
szövet kerül:
„

3. §.
A költségvetés bevételei és kiadásai

A Képviselő-testület a 2009. évi költségvetését 

2.454.383 eFt. bevétellel
2.787.878 eFt. kiadással 
220.590 eFt működési célú

                                               112.905 eFt fejlesztési célú hitellel

állapítja meg az alábbi bevételi forrásösszetétel mellett:
                       eFt

Önkormányzati finanszírozású intézmények működési 
bevétele

245.381

Önkormányzatok sajátos működési bevételei 708.470
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 20.000
Központi költségvetési támogatás 904.920
Támogatás értékű bevételek 575.612
Hitel  (forrás  kiegészítésre  önhibáján  kívüli, 
forráshiányos önkormányzati támogatási kérelem)

Fejlesztési célú hitel

220.590

112.905

17.§.

Az 1-15. §.ban részletezett előirányzat módosítások következményeként a R. 5.§. (1) helyébe az alábbi 
szöveg kerül:

5.§.
(1) Az önkormányzat az általa fenntartott intézmények kiadási előirányzatát, az 

általános tartalékot az alábbiak szerint állapítja meg:
                                       eFt

Személyi jellegű kiadás 726.936
Munkaadói járulékok 229.388
Dologi kiadás 535.765
Működési célú kiadás, egyéb támogatás 80.295
Beruházási,  felhalmozási  kiadások,  pénzügyi 
befektetések

680.127

Általános tartalék
Céltartalék

92.377

Ellátottak pénzbeli juttatásai 224.915
Hiteltörlesztés
Hitel kamatok

178.999
39.076

18.§.

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

19.§.
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A rendelet 4. számú melléklete helyébe e rendelet 2. számú melléklete kerül.

20.§.

A rendelet 6. számú melléklete helyébe e rendelet 3. számú melléklete kerül.

21.§.

E  rendelet  a  kihirdetés  napján  lép  hatályba,  mellyel  egyidejűleg  az  Önkormányzat  2009.  évi 
költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló többször módosított 7/2009.(II.27.) rendeletet 
módosító 19/2009. (VI.30.) számú rendelet 3.§. és 4.§.-a, valamint a 22/2009.(VII.24.) számú rendelet 
1. §.-a,   5.§. - 6.§.-a hatályát veszti.
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3. napirendi pont megtárgyalása
3./ Előterjesztés a helyi állattartás szabályairól szóló 9/2005. (V.25.) VKT rendelet 
      módosításáról 
     (Szóbeli előterjesztés alapján, a rendelet-tervezet kiosztással)
      Előadó: Dr. Mátyás B. Szabolcs jegyző

Tóth András
Szóbeli előterjesztés kérem, a jegyző Urat, hogy ismertesse. 

Dr. Mátyás B. Szabolcs
A rendeletünk tartalmaz egy olyan szabályt, hogy 50 m-en belül – ha állattartás van akkor 
nem lehet élelmiszer egységet, illetve vendéglátó helyet működtetni, illetve megnyitni. Ennek 
kijavítására  úgy gondoltuk kollegáimmal együtt,  hogy ha már a vállalkozásoknak segíteni 
nem tudunk, akkor már legalább akadályokat ne emeljünk, ezért arra tettünk javaslatot, hogy a 
rendelet szövegéből, amely az 50 m-es védőkörzetre utal,  vegyük ki az élelmiszer bolt  és 
vendéglátó egységekre utaló szavakat. Így kértük az Ügyrendi Bizottságot, hogy támogassa 
ezt a rendelet módosítást. Az Ügyrendi Bizottság pedig úgy foglalt állást a tárgyalása során, 
hogy ne csak erre a két egységre legyen igaz ez az 50 m-es védőkörzet elhagyása, hanem 
valamennyi  –  ott  felsorolt  esetben-  idetartozik  az  iskolák,  egyéb  olyan  egészségügyi 
intézmények, amelyek esetében sem indokolt az 50 m-es védőkörzet. Én előterjesztőként az Ő 
véleményüket  sajátomként  elfogadtam,  ezért  innentől  az  előterjesztésünk  arra  vonatkozik, 
hogy ne csak ezt a két szót, tehát a vendéglátó és élelmiszerbolt kerüljön elhagyásra, hanem 
az egész bekezdés, amely ott egy hosszas fölsorolással zárja ki a védőkörzeten belüli létesítés 
lehetőségét. Ennek megfelelően kérnénk a rendelet módosítását, hogy az 50 m-es védőkörzet 
kerülhessen ki az állattartás szabályai közül. 

Tóth András 
Az Ügyrendi Bizottság tárgyalta, többségi szavazattal ezt a befogadott álláspontot képviselte. 
Van-e kérdés, észrevétel, vélemény?

Gyermánnné Szabó Katalin
Egészségügyi  szempontból  megengedhető-e  az,  hogy  bármilyen  közelsége  az  állattartás 
legyen? Ha jól értettem jegyző úr azt mondta, hogy 50 m-es körzetben. Mi is az iskolánkkal 
körbe vagyunk a körzettel, és most akkor ott bárki, bármilyen állatot tarthat? Egészségügyi 
szempontból kérdezem, hogy ez megengedhető-e?

Dr. Mátyás B. Szabolcs 
Ez egy jó példa, mert iskoláról van szó, és ha ott a működési engedélyt kiadó szerv komolyan 
vette volna a rendeletünket és megvizsgálta volna, hogy ott a szomszédban 50 m-en belül 
vannak-e állatok, akkor lehet, hogy nem adhatta volna ki az engedélyét az iskolának. Mert az 
állattartási  rendeletünk úgy rendelkezik,  hogy ha  az  állatok  tartása  van  hamarabb és  oda 
történne egy intézmény működtetésének engedélyezése, vagy egy vendéglátó, vagy élelmiszer 
bolt,  akkor annak van elsőbbsége, aki hamarabb ott volt.. Ezt szeretnénk feloldani, egyébként 
az egészségügyi tekintetre van egy bizonyos védőtávolság ami 15 m-ben határozza meg az 
állattartó épület,  illetőleg a működő egységnek a távolságát.  Én azt  gondolom, hogy ez a 
távolság megfelelő kell hogy legyen. Illetőleg nem annyira jellemző itt a központon belül, 
hogy  itt  akkora  állattartás  folyik,  mint  évekkel  ezelőtt.  Ezért  a  rendeletmódosítás  a 
megítélésem szerint indokolt lenne. 
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Tóth András
Bár megígértem, hogy visszafogott leszek ennél a napirendnél, de azért hadd mondjam el, 
hogy, nem vagyok benne biztos, hogy az üzletek működési rendjét, illetve annak a működési 
kiadását,  vagy  egy  iskola  működési  engedély  kiadását  éppen  az  állattartási  rendelet 
szabályozza. Én ezt vitatom. Azt máshol kell szabályozni. Az állattartás szabályait kell ebben 
a rendeletünkben. Én inkább az előterjesztői érvelésre szeretnék hivatkozni, amikor jegyző úr 
azt mondta, hogy nagyon jó hivatkozási pont volt a fellebbezések során az, hogy van egy élő 
rendeletünk.  Nekem  az  a  kérdésem,  most  akkor  a   hatóságnak  a  gyakorlata  az  milyen 
jogszabályon  alapult. Ha a fellebbezéseknél ez egy jó indok volt. Akkor a hatósági intézkedés 
akkor nem vette figyelembe az élő rendeletünket? Mert nekem úgy tűnik az előterjesztésből, 
meg  az  érvelésből,  hogy  a  kialakult  gyakorlathoz  próbáljuk  most  ezzel  hozzáigazítani  a 
szabályzást. Kérdésem az, hogy akkor nem a hatályos szabályozásnak megfelelő volt eddig a 
hatósági munka? 

Dr. Mátyás B. Szabolcs 
Nem. Sajnos el kell mondanom, hogy vannak olyan rosszhiszemű szomszédok, akik mindent 
elkövetnek, hogy bizonyos működő egységek ne nyílhassanak meg. Illetőleg megnehezítik ott 
egymás dolgait, illetve olyan helyzeteket teremtenek a hatóság számára, amit tényleg nagyon 
nehezen  tudunk  kezelni.  És  úgy  ítéltük  meg,  hogy  pld.  ebben  az  esetben  is  mindenféle 
lehetőséget egyes  személyek megpróbálnak felhasználni arra,  amit  a II.  fokon mérlegelési 
jogkörben – szerintem - az Ő javukra ítélnek és ezzel azokat a vállalkozási lehetőségeket, 
vagy  megélhetőségi  lehetőségeket  megpróbálják  nehezíteni,  amit  mi  amúgy  is  gyors 
ügyintézésünkkel épp ellenkezőleg segíteni akarunk. Ennek elkerülése végett, ha viszont az 
állattartás  megfelelő  körülményeit  azok a  szakhatóságok komolyan  vennék,  akkor  esetleg 
pont  másképp  is  sülhetne  ez  a  dolog.  Csak  az  a  baj,  hogy  a  szakhatóságokkal  való 
együttműködés  nem  a  legmegfelelőbb-  ezt  nyugodtan  elmondhatom-  és  erre  tekintettel 
próbálunk meg a közeljövőben nagyobb hangsúlyt, illetve több szakhatóságokkal ezekben az 
egyedi  ügyekben  -  akár  az  állattartás  körülményeit  is  jogszabályszerűen  betartatni  és 
megvizsgálni. 

Tóth András
A hatósági  munka legyen jogszerű  és  amennyiben a  szabályozás  rossznak tűnik,  akkor  a 
szabálymódosítás meg legyen gyors. Van-e még egyéb? Ha nincs, a napirendi pont vitáját 
lezárom. Ki az, aki elfogadja a rendelet-tervezetet?

A képviselő-testület 11 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal, 3 tartózkodással elfogadta és az 
alábbi rendeletet alkotta meg:

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

25/2009. ( IX. 04.)

r e n d e l e t  e

A helyi állattartás szabályairól szóló 9/2005. (V.25.) VKT rendelet módosításáról

Újfehértó Város Önkormányzat az Alkotmány 44/A. (2) bekezdésében biztosított jogkörében 
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eljárva, az állategészségügyről szóló 2005. évi CLXXVI. törvény (a továbbiakban: Áeü.) és 
az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény (a továbbiakban: Ávt.) 
felhatalmazása alapján a helyi állattartás szabályairól szóló 9/2005. (V.25.) VKT rendeletét 
(továbbiakban: rendelet) az alábbiak szerint módosítja:

1. §

A rendelet 5.§ (7) bekezdése hatályát veszti.

2.§.

Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. 

4. napirendi megtárgyalása
4./ Előterjesztés a  hulladékkezelési közszolgáltatásról és a köztisztaságról szóló többször 
     módosított  9/2007. ( II. 23) r e n d e l e t módosításáról 
     (Írásbeli előterjesztés alapján, kiosztással)
      Előadó: Nagy Sándor PB elnöke

Nagy Sándor Pénzügyi Bizottság elnöke
Tisztelt Képviselő-testület!
Tegnap  a  Pénzügyi  Bizottság  egy  elég  hosszú  egyeztetés  után,  egy  témakörben  csak  a 
kérdések kapcsán  merült  fel  világosan,  hogy az  általuk emlegetett  8,  17  %-os  díjemelés 
összességében emelkedik még az 5 %-os ÁFA-val, amit automatikusan tudnak érvényesíteni a 
jelenlegi rendeletünk szerint. Mindezeket figyelembe véve, figyelembe véve a jogalkotásról 
szóló törvényt, amiben szintén vita volta a Fodor úrral a Kft- képviselőjével a bizottság arra 
tett  javaslatot,  hogy szeptember  1-jétől  egy 4 %-os  emelésre  kerüljön sor.  De közben ezt 
egyeztettük Dr. Szűcs Andrea TKO vezetőjével, hogy ez sértené a lakosság érdekeit,  tehát 
csak a kihirdetés napjától. Ez pár napot jelentene csak, ezt a bizottság tagjainak mondom, 
hogy  ennyiben  térne  el  a  javaslat.  Visszamenőleg  abszolút  nem  lehet,  ahogyan  azt  Ők 
szeretnék elérni. A bizottság úgy ítélte meg, hogy 2009. december 31-ig ez a 4 %-os díjemelés 
megtörténne. A korábbi levelükben egyébként is jelezték, - ezt Fodor úr is megerősítette, hogy 
várhatóan december környékén újból fogunk találkozni a kérelmükkel, hiszen akkorra eldől a 
szakolyi  hulladéklerakónak,  illetve  ibrányi  hulladéklerakónak  a  sorsa,  hogy  decembert 
követően  meghosszabbítják-e  még újból  a  működését,  amennyiben nem akkor  nyilván  az 
ártalmatlanítási díj miatt szintén vissza fogják hozni a testület elé. Ennek egy a lényege, hogy 
a  kihirdetés  napjától,  egy 4 %-os emelésre kerülne sor,  ami összességében 9 %-ot  jelent, 
hiszen  az  ÁFA  emelés  is  benne  van,  nyilván  ez  a  cég  szempontjából  nem  jelent 
többletbevételt, hiszen Ők ezt továbbfizetik. 

Tóth András
Én beszéltem ma a Fodor úrral, keressük a konszenzust, egyetértek vele, hogy a kihirdetés 
napja  kicsit  bizonytalan,  mert  töredékhónapok,  meg  nagyon  nehéz  igazságot  tenni,  mert 
akiknek  szerdán  viszik  a  kukát  azoknak  szerdán  még  annyi,  akiknek  csütörtökön  viszik 
azoknak  meg  már  ennyi.  Talán  célszerű  lenne  a  negyedév  fordulót  választani.  Tehát  egy 
negyedévfordulót javasolunk,  október  1-je és Ő továbbra is  szeretne egy 8 %-os emelést. 
Megérkezett  Fodor  Úr,  Tisztelettel  köszöntöm!  Önnek  jelzem,  hogy  most  ismertettem  a 
reggeli beszélgetésünk lényegét, hogy október 1-jétől, és a bizottság álláspont 4-% helyett 8 
% legyen az emelés mértéke, illetve Fodor Úr jelezte, hogy amennyiben nem akkor Ők élni 
szeretnének a  jogukkal,  hogy az el  nem ismert  költségeikre vonatkozóan a  jogi  lépéseket 
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megtegyék. Van-e kérdés, észrevétel, vélemény? 

Gyermánné Szabó Katalin
A kihelyezett szelektív-hulladékgyűjtő edény szállítása kinek a feladata? Mert nekem az  a 
tapasztalatom, hogy nagyon ritkán ürítik ezeket az edényeket. A környezete ezeknek nagyon 
csúnya, hordja a papírt a szél, az üvegek szét vannak törve. Ezt tisztázni kellene, már az előző 
évben is eljártam ebben az ügyben és nem igazán van megoldás, akkor el lett szállítva, de 
azóta sem. 

Fodor József
Tisztelettel köszöntöm Önöket!
A szelektív hulladékgyűjtő-edényekkel az a probléma, hogy a bennük összegyűlő hulladék az 
egy vegyes hulladék, amivel igazából nem nagyon lehet mit kezdeni, sajnos más városokban 
is.  Ez  csak  alátámasztja  azt  a  fajta  kezdeményezésünket,  ami  a  zsákos-  egyedi  lakossági 
szelektívhulladék-gyűjtésnek  a  „jóságát”  igazolja.  A  kérdésre  válaszolva,  508-900-as 
telefonszámon  lehet  bejelentetni,  és  valahogy  megoldjuk  ezek  elszállítását.  A 
közbeszerzésnél,  amikor  ki  lett  írva,  akkor ez nem volt  tárgya a pályázatnak.  Ebben nem 
láttam, hogy X, vagy Y db számú szelektívhulladék-gyűjtő edényzet elszállítása. Persze nem 
akarok ezzel szemben mentegetőzni és „mosakodni”. A lényege ennek, hogy vegyes lakossági 
hulladék gyűlik benne, időnként azt el kell vinni. Az igazi kérdés az, hogy kifizesse a révészt? 
Azért mondom, hogy az ilyen megtűrt szívességi szolgáltatás, megcsináljuk, elvisszük. Akkor 
kerülne  a  helyére,  hogy  vagy  megszüntetni  az  egészet,  mi  szakmailag  ezt  javasolnánk 
bármennyire is pályázati pénzekből létesültek ezek annak idején. Nem működik ez igazán, itt 
Nyíradonyban is „bukfenc” minősíthetetlen, hogy milyen hulladék van benne. Ez az egyik 
javaslat, a másik javaslat pedig az, hogy valami pénzt kellene hozzá rendelni a szállításnak, 
addig  amíg  kitalálunk  mellé  valami  okosat,  de  ebben  az  évben  nem  fogunk  ezzel 
kapcsolatosan kitalálni,- addig, ha nagyon éget a probléma el fogjuk vinni. 

Tóth András
Én hajlok arra,  hogy szüntessük meg ezeket a gyűjtőszigeteket oly módon, hogy szívesen 
bevinném  ezeket  a  városi  intézményeinkhez  és  a  városüzemeltetésben  keletkezett 
hulladékoknál  megtudnánk  a  tényleges  szelektívhulladék-válogatást  csinálni.  Egyrészt  az 
intézményekben fölmerülő hulladékok vonatkozásában. Ez nekünk is előnyös lenne, hiszen 
nem vegyes hulladék lenne- nekünk sem közömbös, hogy hány nagykukát és kiskukát kell 
elszállítanunk  –  illetve  akkor  garantált  szelektív  lenne.  Ténylegesen  egy  vállalása  volt  a 
cégnek  ez,  ez  nem  volt  benne  a  kiírásban.  Egy  más  gazdasági  környezetben,  egy 
százegynéhány  forintos  kőolaj  ár  mellett  volt  ez.  Akkor  amikor  az  olajár  ilyen  jelentős 
mértékben csökkent  ott  maradt  kupacban,  hegyekben  a  feldolgozatlan  műanyag hulladék, 
mert  olcsóbb  volt,  olajból  előállítani  elsődleges  nyersanyagot,  mint  hulladék 
újrahasznosításából. Ez a gazdasági háttere. Nyilvánvalóan  a szolgáltatóknak sem üzlet már, 
nagyon sokan hátrányt szenvedtek, akik korábban hasznot élveztek ebből, hogy az olajár az 
így változott, illetve az a recesszió, ami a világban változott sem éppen javított a pozíción. 
Arra törekszem, hogy ezek a szelektívhulladék-gyűjtőpontok az intézményekhez kerüljenek 
át, ez egy jelentős költségcsökkentés számunkra is. Ez nem biztos, hogy épp egyezik a cég 
érdekeivel, de erre látok lehetőséget.  

Fodor József
Teljesen egyetértek,  azzal amit a  polgármester Úr mondott,  ha lehet azt biztosítani, hogy 
ezekben az edényekben olyan hulladék gyűjtődik tisztán, amilyen célból ezek kihelyeződtek, 
akkor  a  bennük  összegyűjtött  hulladéknak  van  helye  az  újrahasznosítási  láncban.  Azt  mi 
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nagyon  szívesen  elvisszük  és  elszállítjuk.  Most  is  támogatják  még  a  lakossági 
szelektívgyűjtést, ez a támogatott rész, ezért kellenek azok a speciális többoldalú szerződések. 
Való igaz, hogy a gazdasági helyzet olyan, hogy hegyekben állnak a kikötőkben a szelektíven 
összegyűjtött  műanyag és  papírhulladékok.  A papírhulladékot  0  Ft-ért  szeretnék  átvenni  a 
nagyfelhasználónak – Kína- nem kell. Mindenki arra vár, hogy egy-két év múlva elindulnak a 
fejlődés folyamatai és újra szükség lesz ezekre az anyagokra. Ezért támogatja még ma is az 
Állam a szelektívhulladék-gyűjtést. Ettől jön ki kb. 0 szaldósra a gyűjtés. Nehogy az eddig 
felkorbácsolt kedélyek és kedv kárba vesszen. 

Puskás László megérkezett az ülésterembe, így a képviselő-testület létszáma 17 főre változott. 

Tóth János
Kérem, hogy a szemétszállítási napokon ahol a kukás autókból borítják a kukát, látszik, hogy 
kb.  100  m-enként  megáll  és  az  aszfaltra  szemét  kerül.  Legyen  szíves,  hívja  fel  az 
alkalmazottak  figyelmét  arra,  hogy az  autóba kerüljön a  szemét.  Nem egyszeri  eset,  nem 
egyszer tapasztaltam. 

Nagy Sándor
Továbbra  is  javasolom  a  Pénzügyi  Bizottságnak  a  javaslatát  támogatni.  Nyilván  a 
szolgáltatónak  joga  van,  esetleg  megpróbálni  érvényesíteni  az  általa  vélelmezett 
többletkiadásait,  nyilván  a  megrendelőnek  joga  azért  részleteiben  belemenni,  hogy miből 
adódik az ilyen mértékű emelés, mint amire javaslatot tettek. Természetesen ahhoz is joga 
van, hogy ezt a fajta szolgáltatást visszaadja. És esetleg új közbeszerzés keretében – biztos 
vagyok benne, hogy nem kellene többet fizetni az önkormányzatnak ezért a tevékenységét. 
Amit Tóth János felvetett azzal kapcsolatban a cég nem azt az ürítő-autót biztosítja, amire 
rendszeresítve vannak a kukák. Mert ha a két-hátfalas autó járna az utcán, amely az egyik a 
szögletes 110 l-es, a másik a kerek 120 literes kukákat ürítené, akkor ez a fajta probléma nem 
merülne fel. Amikor ezt megemelik néha egy- egy kukánál nehezen emelik fel, és nem biztos 
hogy beletalálnak. Nyilván ez hosszútávon ez egészségügyi és egyéb szempontból sem egy 
szerencsés dolog, hogy főleg nyári időszakban a levegővel érintkezik, és ez úgy kerül ürítésre. 

Fodor József
Ki vannak oktatva a szedők, sietségükben ha mellékerül, - mert előfordul - akkor seperjék 
össze  a  járműbe.  Ha  ilyet  tapasztalnak,  akkor  az  508-900-as  számon  hívják,  mi  azonnal 
szólunk a  gépkocsivezetőknek,  aki  vissza fog fordulni  és  a  szedők fel  fogják takarítani  a 
közterületet.  Higgyék el minden alkalommal kioktatásra kerülnek ezzel kapcsolatban, de a 
szedők olyan munkát végeznek, hogy körükben elég nagy a fruktuáció és nyilván aki dolgozik 
az hibát is elkövet. A cégnek az autói a létező legkorszerűbb autók, a gépjármű parkunk 18 db. 
Átlagéletkora nincs 5 év, a műszaki állapotuk megfelelő, illetve nagyon jó. Annyira jó, hogy a 
megyében nem ismerünk még egy olyan szolgáltatót, akinek hasonló átlagéletkorú és hasonló 
műszaki  állapotú  gépjárműparkja  lenne.  Erre  büszkék  is  vagyunk,  és  ennek  a  műszaki 
állapotát  folyamatosan  fenntartjuk,  sőt  javítjuk,  mert  a  cég  beruházásai  mindig  arra 
vonatkoznak, hogy az átlagos életkora a gépjárműparkja egyre kevesebb és kevesebb legyen. 
Jogában  áll  most  is  a  képviselő-testületnek,  hogy  az  általunk  előterjesztett  kalkulációt 
tételesen górcső alá venni. Megtehette volna, megteheti bármikor, természetesen állunk elébe. 
Elmondtam a bizottsági ülésen is, hogy nyitottak vagyunk és várjuk Önöket, a szakembereket, 
az Önök által megbízott szaktekintélyeket jöjjenek el, tekintsenek bele a könyvelésbe, nézzék 
meg a könyvelésben az  adatainkat,  ismerkedjenek meg a cég életével és működésével és 
bizonyosodjanak meg arról, hogy amit leírtunk az abban foglaltak fedik a valóságot, reálisak 
és igazak. A díjemelés igaz nagymértékű, de a Pénzügyi Bizottságon részleteztem, hogy a 
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költségek  növekedés  mindössze  4,20-30   %.  A  nettó  díjnövekedés  8,17  % os  mértékét 
amellett, hogy a költségek 4, valahány tized %-kal növekedtek mindössze az okozza, hogy a 
szolgáltatást igénybevevő lakóingatlanok száma több mint 100-al csökkent a tavalyi évhez 
kétest.  A költségek ebben a  vonatkozásban ugyanolyanok,  mert  ugyanabba az utcába kell 
menni,  ugyanolyan  személyzettel,  ugyanolyan  gépjárművekkel,  tehát  a  fajlagos 
díjszámításánál a nevezőben lévő szám miután kisebb lett, innentől fogva az értéke ennek a 
hányadosnak- tehát a díj magasabb ilyen arányban. Az 5 %-os ÁFA emelésről a vállalat nem 
tehet.  Ennyit  tudok  ehhez  hozzátenni  és  még  annyit,  hogy  természetesen  nem  áll 
szándékunkban, meg sem fordult a fejünkben, hogy magunk bújjunk ki ebből a szerződésből. 
Eddig is  eleget  kívántunk tenni  és  ezután  is  eleget  kívánunk tenni  a  szerződésben vállalt 
kötelezettségüknek. Nem két évre rendelkeztünk be Újfehértón, hanem 10 évre. Köszönöm 
szépen. 

Tóth András
Van-e még egyéb? Ha nincs a napirendi pont vitáját lezárom. A cégnek volt egy módosító 
javaslata,  hogy  akkor  október  1-jével,  ezt  előterjesztőként,  mint  módosító  javaslatot 
előterjesztem, erről szavazni fogunk. A másik a 8 % ra vonatkozó kezdeményezést senki nem 
terjesztette  elő  módosító  indítványként,  tehát  erről  nem  fogunk  szavazni.  Javasolom  a 
képviselő-testületnek, hogy ne a kihirdetés napjától legyen ez hatályos, hanem október 1-jétől, 
Ki az, aki elfogadja?

A képviselő-testület a módosító javaslatot 17 egyhangú igen szavazattal elfogadta. 

Tóth András
Ki az, aki ezzel a korrekcióval a Pénzügyi Bizottság javaslatát elfogadja és a 4 %-os emelést 
támogatja?

A  képviselő-testület  a  rendelet-tervezetet  15  igen  szavazattal,  1  ellenszavazattal,  1 
tartózkodással elfogadta és az alábbi rendeletet alkotta meg:

 26/2009. ( IX. 04. ) 

r e n d e l e t  e

A hulladékkezelési közszolgáltatásról és a köztisztaságról szóló többször módosított
9/2007. (II. 23.) rendelet módosításáról 

Újfehértó  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  hulladékgazdálkodásról  szóló 
2000. évi XLIII. törvény (Hgt.) 23. §-ában kapott felhatalmazás alapján a hulladékkezelési 
közszolgáltatásról és a köztisztaságról szóló többször módosított 9/2007. (II. 23.) rendeletét (a 
továbbiakban: rendelet) az alábbiak szerint módosítja:

1.§.

A rendelet mellékletének (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
 
(2)  Újfehértó  Város  Képviselő-testülete  a  települési  szilárd  hulladék  gyűjtésének, 
szállításának és kijelölt ártalmatlanító helyen történő lerakásának és ártalmatlanításának díját 
az alábbiak szerint állapítja meg:
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1 db 120 liter űrtartalmú gyűjtőedény ürítése esetén  az alapszolgáltatás – legmagasabb - díja: 
179.- Ft + ÁFA/Ürítés

2.§.

Ez a rendelet 2009. október 01. napján lép hatályba, amellyel egyidejűleg a hulladékkezelési 
közszolgáltatásról  és  a  köztisztaságról  szóló  módosított  9/2007.  (II.23.)  rendelet 
módosításáról szóló 21/2007. (VI.29.) számú rendelet valamint a 22/2008. (VII.25.) rendelet 
1.§. (2) bekezdése hatályát veszti.

5. napirendi pont megtárgyalása
5./ Előterjesztés önkormányzati feladatok ellátásához szükséges kifizetések finanszírozásáról
     (Írásbeli előterjesztés alapján)
     Száma: 3-207 /2009. 
     Előadó: Tóth András polgármester

Tóth András
Utaltam az előterjesztésben arra, hogy folyamatban van a tárgyalásom a Takarék Bankkal, 
időközben a megbeszélések alapján a 3. számú mellékletet csatoltam, egy újabb határozati 
javaslatot  egy  működési  célú  hitelfelvételének  kezdeményezéséről  További  kiegészítésem 
nincs. A Pénzügyi Bizottság tárgyalta a korábban megkapott határozati javaslatot egyhangú 
szavazattal,  a  3.  számú határozat-tervezetet  többségi  szavazattal  támogatta.  Van-e  kérdés, 
észrevétel, vélemény? 

Nagy Sándor
A kiosztott határozat-tervezettel kapcsolatban szeretném kérni, hogy ha most meg is hozza a 
képviselő-testület a döntést, ha jól értelmeztem a Pénzügyi Bizottság ülésén- a tárgyalásokat 
követően visszakerül a testület elé?

Tóth András
Nem.  A banknak  a  képviselője  azt  az  álláspontját  fejtette  ki,  hogy  vélhetően  a  korábbi 
információk  alapján  a  hitel-  prolongációja  menni  fog.  Én  kezdeményeztem,  hogy  ettől 
nagyobb összegű hitelfelvételre lenne szükségünk. Abban állapodtunk meg, hogy egy 50-100 
millió  forint  körüli  összeg  tűnik  reálisnak,  hogy  a  banki  hitelminősítés  szerint  a  város 
megkaphatja.  A kondíciókat  is  tisztáztuk,  nyilván  a  banknak  az  érdeke,  hogy egy  tartós 
ügyfélkapcsolatot  alakítson  ki  velünk.  A mostani  banki  gyakorlatnak  megfelelően  most  a 
határozat-tervezet  tartalmaz  egy  BUBOR   plusz  4,5  %-os   maximális  kamatterhet,  ez 
összességében felhatalmazást fog adni, hogy a polgármester megköthesse a szerződést. 

Nagy Sándor
Csak azért kérdeztem meg, mert a javaslat mellett nincs könyvvizsgálói vélemény, miután ez 
újabb hitelfelvétel. Én az átütemezéssel egyetértek, mert más lehetőségünk nincs. Viszont ez 
egy újabb 50 millió forinttal növeli meg az önkormányzat hiteleit. Úgy gondolom, hogy a 
korábban megismert könyvvizsgálói vélemények alapján mindenféleképen szükség lenne arra. 
Gondoltam, hogy visszajön tegnap azért nem vetettem föl bizottsági ülésen. Tehát akkor én 
értettem félre. 

Tóth András
Nem arról  van szó,  hogy összességében növekszik a  hitelállományunk,  hanem egyrészt  a 
költségvetésünket elfogadtunk több mint 200 milliós hiánnyal, illetve hitelfelvétellel,  - így 
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állítottuk be. Ennek a realizálásáról van szó. És nem újabb hitelfelvételek vannak alapvetően, 
hanem a hitelnek a prolongációja. Tehát az 50 millió forint az mindenképpen. A további 50 
millió meg egy fillérrel nem több attól, mint amit az idei évben a tőketörlesztésre fordít az 
önkormányzat.  Ennek  a  fele  már  realizálódott   június  30-án.  Ennek  az  50  milliós  plusz 
igénynek a felét már tőketörlesztésként kifizettük, illetve a másik fele esedékes lesz, részben 
szeptemberben egy kisebb összeg- másik nagyobb tétel, pedig december végén. Tehát ez az 
50  millió  forint  egyáltalán  nem  eredményezi  összességében  a  rövid  és  hosszúlejáratú 
hitelállománynak  a  bővülését.  De  még  mindig  lényegesen  kisebb,  mint  a  költségvetési 
rendeletünkben elfogadott hitelnagysága.  Van-e további észrevétel? Ha nincs a napirendi pont 
vitáját lezárom. 

Ki az, aki az 1. számú határozat-tervezetet elfogadja? 

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

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

209/2009. (IX. 03.)

h a t á t o z a t a

folyószámla-hitelkeret igénybevételéről

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET

1. Az évközi  likviditási  gondok megoldására  folyószámla  fedezet  biztosítása  céljából 
50.000 ezer forint folyószámla-hitelkeret igénybevételét engedélyezi 2009. szeptember 
29. – 2010. szeptember 28. közötti időszakra.

2. Kötelezettséget  vállal  arra,  hogy a  hitel  és  kamatai  megfizetéséhez  a  fedezetet  az 
Önkormányzat 2009. és 2010. évi költségvetésében biztosítja.

Határidő : folyamatos
Felelős: polgármester

Tóth András
Ki az, aki az 2. számú határozat-tervezetet elfogadja? 

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

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

210/2009. (IX. 03.)

h a t á t o z a t a

rulírozó hitel igénybevételéről

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET
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1. A folyamatban lévő beruházások átmeneti  finanszírozása céljából 40.000 ezer forint 
rulírozó  hitel  igénybevételét  engedélyezi  2009.  szeptember  15.  –  2010.  augusztus  31. 
közötti időszakra a SZABOLCS Takarékszövetkezettől.

A hitel kamata BUBOR+3%

2.  Kötelezettséget  vállal  arra,  hogy a  hitel  és  kamatai  megfizetéséhez  a  fedezetet  az 
Önkormányzat 2009. és 2010. évi költségvetésében biztosítja.

Határidő : folyamatos
Felelős: polgármester

Tóth András
Ki az, aki az 3. számú határozat-tervezetet elfogadja? 

A  képviselő-testület  a  határozat-tervezetet  14  igen  szavazattal,  2  ellenszavazattal,  1 
tartózkodással elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

211/2009. (IX. 03.)

h a t á t o z a t a

működési célú hitel felvételéről

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET

1., Az átmeneti likviditási gondok megoldására 100.000 ezer forint összegű működési célú 
hitel felvételét kezdeményezi 2009. szeptember 30 - 2010. augusztus 31 közötti időszakra a 
Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt-től.
A hitel kamata legfeljebb BUBOR+4,5%.

2., Kötelezettséget vállal arra, hogy a hitelt kamataival együtt megfizeti, az ehhez szükséges 
forrást az Önkormányzat 2010. évi költségvetésében biztosítja.

Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester

6. napirendi pont megtárgyalása
6./ Előterjesztés a polgármester illetményének meghatározására
     (Szóbeli előterjesztés alapján)
     Előadó: Szabóné Belme Ildikó ÜB elnöke

Szabóné Belme Ildikó
A  képviselő-testület  kiosztással  megkapta  a  határozat-tervezetet,  amelyet  az  Ügyrendi 
Bizottság  többségi  szavazattal  támogatott.  A  polgármester  Úr  illetményének 
meghatározásakor a törvény azt írja elő, hogy van egy illetményalap, ami 38.650.- Ft., és a 10 
ezer főt meghaladó kisváros esetén a szorzó, amit alkalmazni lehet az illetményalaphoz az a 
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12,5 és 13,5 között van, itt kerülhet megállapításra a polgármester illetménye, ami azt jelenti, 
hogy 483.125.-Ft és 521.775.-Ft között  lehet megállapítani a polgármester illetményét.  Az 
Ügyrendi Bizottság többségi  szavazattal  a 13-mas szorzót  támogatta,  amelyet  a  határozat-
tervezetben meg is kaptak, ezt szeptember 15-ével javasoljuk elfogadásra. 

Tóth András
Tájékoztatom  a  képviselőket,  hogy  az  SZMSZ  idevonatkozó  rendelkezése  értelmében 
bejelentem  érintettségemet,  tájékoztatom  a  testületet,  hogy  az  illetménycsökkentéséhez 
szükséges  írásos  nyilatkozatot  megtettem,  és  tekintettel  arra,  hogy  én  magam 
kezdeményeztem az illetménynek a rendezését, én szeretnék részt venni a döntéshozatalban 
is. Van-e kérdés, észrevétel, vélemény? 

Buczkó Ágnes
Adott  egy  helyzet,  mi  képviselők  a  tiszteletdíjunk  egy részéről  már  lemondtunk,  néhány 
hónapja, nem határoztuk meg, hogy meddig. Polgármester úrét most itt látjuk, a következő 
napirendi  pontban,  pedig  az  alpolgármesterekét.  Én  úgy gondolom,  hogy egy helyzetben 
vagyunk valamilyen szinten. Tehát én azt szeretném, ha egyformán történne meg a lemondás, 
illetve ha nem,  és akkor én ezt indítványozom, hogy akkor mindenkié kerüljön vissza az 
eredeti szintre. A polgármester Úré is maradjon itt, és a miénket is, - a képviselőkét is vigyük 
vissza- mert a magunk részéről a felajánlás megtörtént. Néztem, hogy mennyi a megtakarítás, 
tudom, hogy egy csepp víz is számít a tengerben, mert anélkül kevesebb lenne a tenger, mint 
ahogyan ismerjük. De én azt hiszem, hogy ezt nyugodt szívvel megtehetjük, azt, hogy október 
1-jével, vagy november 1-jével azt nem tudom. Remélem, hogy erre van lehetőség. 

Tóth András
Ha egyéb nincs a napirendi pont vitáját lezárom. Ki az, aki elfogadja az Ügyrendi Bizottság 
javaslatát?

A  képviselő-testület  a  határozat-tervezetet  10  igen  szavazattal,  4  ellenszavazattal,  3 
tartózkodással elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

212/2009. (IX. 03.)

h a t á t o z a t a

a polgármester illetményének megállapításáról

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET

a  polgármesteri  tisztség  ellátásának  egyes  kérdéseiről  és  az  önkormányzati  képviselők 
tiszteletdíjáról  szóló módosított  1994. évi  LXIV. törvény 3.  §.  (2)  bekezdésében foglaltak 
alapján, 2009. szeptember 15. napjától Tóth András polgármester illetményét bruttó 502 450.- 
Ft/hó összegben állapítja meg. 

                  Határidő: folyamatos
                  Felelős:  jegyző

7. napirendi pont megtárgyalása
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7./ Előterjesztés az alpolgármesterek illetményének meghatározására
     (Írásbeli előterjesztés alapján)
     Száma: 3-208 /2009. 
     Előadó: Tóth András polgármester

Tóth András 
A Pénzügyi Bizottság tárgyalta, egyik határozat-tervezetet sem támogatták. Tájékoztatom a 
képviselőt-testületet,  hogy  a  tegnapi  napon  Puskás  László  alpolgármester  úr  az 
illetménycsökkentésének  feltételeként  megszabott  nyilatkozatát  visszavonta,  tehát  az  Ő 
esetében nincs lehetőség, ettől függetlenül, az általam előterjesztett javaslatot kérem, hogy 
fogadja el a testület,  hiszen itt  a jogalap van másképp megfogalmazva.  A jelenlegi döntés 
értelmében  ami  hatályos,  alpolgármester  mint  főfoglalkozású  alpolgármester  kapja  a 
tiszteletdíját,  ebben  a  javaslatban  pedig  változatlan  összeggel,  az  ötv.  hivatkozással,  mint 
társadalmi megbízatású alpolgármester kapná az illetményét. Juhász Istvánné esetében pedig 
él a hozzájáruló nyilatkozata, tehát ott lehetőség van a változtatásra, amennyiben ez módosító 
indítvány  formájában  fogalmazásra  kerül,  ha  nem lenne  módosító  indítvány,  akkor  az  Ő 
esetében is kérem, hogy az előbbi formai indokok miatt fogadjuk el. Ha a testület nem akarja 
csökkenteni az illetményét, akkor is legalább a jogalapot korrigáljuk ezzel. Alpolgármester Úr 
jelezte, hogy kívánja indokolni a döntését. 

Puskás László
2009. júniusában tettem azt a nyilatkozatomat, amelyben én is hozzájárultam ahhoz, hogy az 
illetményemet csökkentsük annak tudatában, hogy valamiféle egységes elv fog kialakulni az 
alpolgármesterek  tekintetében  is.  Én  úgy  gondolom,  hogy  az  elmúlt  időszakban  az 
tapasztalható, hogy ez az egységes elv nem fog kialakulni. Én azt gondolom, hogy azzal, hogy 
a  főállású  jogviszonyom megváltozott,  és  társadalmi  megbízatásban  látom el  továbbra  az 
alpolgármesteri  tisztséget,  ezzel  már  jelentős  megtakarítást  értem  el  az  önkormányzat 
számára.  Ha nem tud egy ilyen egységes elv  kialakulni,   akkor  én nem vagyok hajlandó 
hozzájárulni ahhoz, hogy gyakorlatilag igazából csak az én kontómra menjen ez a tiszteletdíj 
csökkentés. 

Buczkó Ágnes
Nem kaptam választ, az előbbi kérdésemre. Milyen módon lehet azt megtenni, hogy a miénk 
is kerüljön vissza? 

Tóth András
Én úgy éreztem, hogy a kérdés az a képviselőknek szól. Én a képviselők nevében nem tudok 
nyilatkozni. Ahhoz, hogy a képviselő-testület döntsön ilyen kérdésben kell egy előterjesztés. 
Amennyiben a mai döntések abba az irányba mutatnak, hogy a testületnek az a szándéka, 
hogy  itt  ne  változzanak  a  jövedelmek  számottevően,  akkor  én  javaslatot  fogok  tenni 
polgármesterként, hogy akkor korrigáljuk vissza, amennyiben én úgy látom. Ha nem, akkor is 
megvan a lehetősége, hogy megfogalmazzon módosító indítványt. Nincs napirenden a kérdés, 
ahhoz, hogy ezzel tudjunk foglalkozni, ehhez napirendre kell venni. Ha a mai ülés napirendi 
pontjain végigmegyünk, utána bárki kezdeményezheti. 

Nagy Sándor
Szeretném előrebocsátani,  hogy az  elmúlt  időszak  történései  vezettek  oda,  hogy most  itt 
tartunk. Ezek a javaslatok, most tudjátok micsoda? „Nem a kútba, csak a kávára .. „. Ezek 
után én nem is kívánok ennek a napirendnek a keretében részt venni a szavazásban, elnézést 
kérek, ki fogom kapcsolni a gépemet. 
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Tóth András
Ha  elolvastad  az  előterjesztést,  én  megindokoltam  azt,  hogy  miért  ilyen  tartalommal 
terjesztem  elő.  Hivatkoztam  arra,  hogy  a  javaslatommal  ellentétesen  egy  más  szervezeti 
struktúrát  hozott  létre  a  képviselő-testület.  Feltételeztem  azt,  hogy  van  a  jövedelmekre 
vonatkozóan is  elképzelése.  Én,  mint előterjesztésre jogosult  erre megadom a lehetőséget, 
hiszen ez fölmerült. A tiszteletdíjakat a képviselők esetében ténylegesen csökkentettük, meg 
kell adni a lehetőséget arra, hogy mind a polgármester, mind az alpolgármesterek esetében ez 
hasonlóképpen megtörténhessen. Viszont nem tudom, hogy a múltkor kialakult többségnek mi 
az álláspontja. Hogyan kezeli azt a kérdést, hogy van főállású, van társadalmi megbízatású 
alpolgármesterek, és egyébként meg az én döntésem folyamán különbözőek a kompetenciák. 
Én  azt  mondtam,  hogy  mint  előterjesztő  megadom  a  lehetőséget,  tessék  megfogalmazni 
módosító  indítványként  azt,  ami  egyébként  kialakul  a többségben.  Én úgy érzem, hogy a 
kritikád az előterjesztésre vonatkozott, ezért próbálom meg helyretenni. Akkor teljes a dolog, 
ha ehhez elhangzanak módosító  indítványok, illetve Juhász Istvánné esetében elhangozhat 
módosító indítvány, Puskás László esetében nem. 

Nagy Sándor elhagyta az üléstermet, így a képviselő-testület létszáma 16 főre változott. 

Juhász Istvánné 
Bejelentem érintettségemet, illetve akkor amikor megtettem azt a nyilatkozatot átgondoltam a 
döntésemet, és ezt a döntésemet nem kívánom megváltoztatni. Állok elébe. 

Szabóné Belme Ildikó
Az a  véleményem,  hogy nem tartom korrektnek,  hogy a  képviselő-testület  tiszteletdíjáról 
szavaztunk,  illetve  a  nehéz  gazdasági  helyzetben  polgármester  Úr  tiszteletdíját  is 
csökkentettük és ezzel valaki nem ért egyet, illetve nagyon ragaszkodik a pénzhez. Én nem 
tartom korrektnek. Köszönöm. 

Puhola Józsefné
Csatlakozom Ildikóhoz, mert én is ott voltam, amikor a többségi álláspont megszületett és úgy 
született meg, hogy mindeni egyöntetűen lemond és én most úgy érzem, hogy a képviselők be 
vannak csapva és az alpolgármesterek meg csak egy személy az,  aki lemond. Ott  mind a 
három hozzájárult ahhoz, egyébként meg a képviselő-testületi tagok sem járultak volna hozzá. 

Tóth  András
Hadd pontosítsam akkor, Juhász Istvánné esetében van-e módosító indítvány, amivel effektíve 
realizálható az a díjcsökkentés, illetménycsökkentés, amihez egyébként hozzájárult, meg ami 
a képviselőknek is, jól hallom – a képviselőknek is a szándéka. A határozati javaslathoz van-e 
olyan  módosító  indítvány,  amivel  ezt  el  lehet  érni.  Mert  különben  akkor  erről  fogunk 
szavazni, ami változatlanságot fog jelenteni. Ha többen megfogalmazták ezt etikai kérdésként, 
akkor kérem szépen, hogy valaki fogalmazzon meg egy olyan módosító indítványt, amiben 
valamilyen mértékben csökkenti  Juhász Istváné alpolgármester Asszonynak a tiszteletdíját. 
Leírtam, hogy miért így terjesztettem elő, elmondtam az előbb is. Itt hallottunk három olyan 
érvelést,  ami  abba  az  irányba  mutat,  hogy  igen  is  csökkentsük,  de  mégsem hangzott  el 
módosító indítvány. 

Puhola Józsefné
Javasolom, hogy 20 %-kal csökkentsük akkor, mint a képviselő-tagokét. 
Puskás László
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Lehet, hogy nem voltam érthető, amikor azt mondtam, hogy ha van egy egységes elv, akkor 
ugyanúgy visszaadom a hozzájárulásomat. Ha nincs egységes elv, akkor nem. Továbbra is 
tartom magam ahhoz,  hogy a  három alpolgármester  esetében  egy egységes  elvet  lehetne 
kialakítani és egységesen lehetne csökkenteni  mindenkinek a  jövedelmét,  akkor ugyanúgy 
hajlandó vagyok továbbra is megadni a hozzájárulásomat. De mivel nincs egy ilyen egységes 
elv, ezért én nem gondolom azt, hogy engem kellene a leghátrányosabban érintsen, maga a 
tiszteletdíjak körül  kialakult  helyzet.  Köszönöm szépen.  Illetve bejelentem érintettségemet 
jelzem, hogy nem kívánok részt venni a szavazásban. 

Kovács Sándor
Nagyon sajnálom, hogy ez ide került és már nagyon szégyellem magam. 

Nagy  Sándor  visszaérkezett  az  ülésterembe,  így  a  képviselő-testület  létszáma  17  főre 
változott. 

Kovács Sándor 
Nagyon sajnálom és nagyon szégyellem magam, hogy ez a téma újra és újra idekerül, és bár 
azt  is  sajnálom,  hogy  a  FIDESZ  Frakció  engem  okol  ennek  az  egész  helyzetnek  a 
kialakulásáért.  Elmondom,  hogy  miért.  Induljunk  ki  abból,  hogy  a  polgármester  Úr 
fizetésének a csökkenése hány %-os?  Minden esetre néhány százalékos 10 % alatti.  Jelen 
pillanatban a három alpolgármester feketebárányát képezi a városnak. Elmondom, hogy miért 
látom én ezt így. Ugyan a Sándor 16 éves tevékenysége után mindenki azt látta, hogy annyi a 
teendő, - sőt a polgármester Úr kampánypapírján is azon a nyolc oldalon papíron is az volt, 
hogy három alpolgármesterrel lehet ezt a szekeret kimozdítani abból az állapotából ahová ez a 
város  került.  Azt  tetszenek  elfelejteni,  hogy  a  három  alpolgármester  egyéni  körzetet 
megnyerve jutott a képviselő-testületbe. És ismerve az eddigi kialakult gyakorlatot,  meg a 
korábbi években kialakult gyakorlatot, legalább bizottság elnöki posztot kaptak volna, ha nem 
főállású alpolgármesterek. Ez azt jelenti, hogy legalább 150 ezer forintos nettó tiszteletdíjat 
kaptak volna, ha nem kapnak alpolgármesteri titulust. Ha ezeket összehasonlítjuk a 220 ezer 
forintos  bérekkel,  ami  jelen  pillanatban  mind a  három alpolgármesternek  jár,  akkor  is  ha 
megszorozzuk  3-mal,  akkor  is  nem  egészen  egy  alpolgármesteri  bérért  dolgozik  három 
alpolgármester. Felejtsük már el, hogy itt három alpolgármester három alpolgármester béréért 
dolgozik ebben a városban. Ez nem volt így az elmúlt három esztendőben sem és nem lesz az 
ciklus hátralévő időszakában sem. Itt összesen egy alpolgármesteri bért fizetett meg pluszban 
a város, illetve 220 ezer forintot, ahhoz képest, minthogyha bizottsági elnökök lennének. Az 
sem vitatható el, hogy a kialakult helyzet, amíg valamilyen szinten a polgármester el nem 
szakította az alpolgármesterek között a „babát, vagy a bábut” ezek az alpolgármesterek igenis 
végezetek a város érdekében komoly szakmai munkát, és kimerem mondani, hogy volt olyan 
időszak, amikor kétszer annyit is, amilyen javadalmazásban részesítette Őket a város. Most 
pedig gazdasági nehézség van, mindenki a három alpolgármesteren kívánja leverni ennek az 
egész városnak a gondját, nyűgét, baját. Számos olyan döntést hoztunk sajnos, ami milliókkal 
hátrányos helyzetbe hozta a város költségvetését, és ott amikor a képviselő-testület egyszer, - 
volt  egy  olyan  megállapodás,  amikor  a  polgármester  úr  elment,  megkezdte  a 
száztizenvalahány napos, nem létező szabadságát, akkor volt egy időszak, amikor kialakult a 
konszenzus az alpolgármesterek és a képviselő-testület között, viták árán, de kialakult egy 
ilyen  helyzet,  hogy a  20 %-os  csökkenésbe belemennek a  képviselők is,  bele  mennek az 
alpolgármesterek  is.  És  bele  mennek  azok  a  köztisztviselői  és  közalkalmazotti  szférában 
dolgozó  emberek  is,  akik  azért  fognak  küzdeni,  hogy  munkahelyek  ne  szűnjenek  meg 
Újfehértón,  legalábbis  az  a  negyven  valahány  ne,  amikor  ez  a  dolog  szóba  volt.  Aztán 
következett az a történet, amikor a polgármester vissza jött és ennek a döntésnek, már ez a 
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csapat, ez a képviselő-testület Puskás László irányításával már nem tudott érvényt szerezni. A 
közös megállapodás ez volt, amit nem mi rúgtunk föl, hanem a helyzet rúgta fel azzal, hogy a 
polgármester visszajött és utána visszadobta a labdát a képviselő-testületnek azzal, hogy Ő 
még  mindig  megtakarítást  lát  a  képviselő-testület  bérében.  Akkor  sem szavaztam meg  a 
képviselők 20 %-os bérének csökkentését, amikor a testület úgy döntött róla. De a testület 
ámblokk,  magára  nézve  egy  kötelező  döntést  hozott,  több  mint  tízen  megszavazták  a 
tiszteletdíj  csökkentését.  De  azért  azt  is  hozzá  kell  tennem,  hogy  itt  van  a  jogásza  az 
önkormányzatnak.  Mi  jogilag  védve  vagyunk,  elvileg  Önök  nem  tudják  szabályozni  a 
miénket, nincs hatáskörük rá. Egy olyan dologban akarnak közös álláspontra jutni velünk, mi 
főállásban végezzük a  tevékenységünket,  Önök meg tiszteletdíjért  dolgoznak.  Illetve most 
már a társadalmi megbízatásban. Valószínű, azt már polgármester Úr is elfelejti, - hogy úgy 
adta  be  a  testületnek,  hogy innentől  kezdve  mennyire  jó  lesz  a  testületnek,   mert  külön 
munkahelyet  vállalhatnak,  de  igen  ám,  ahogy  Puskás  alpolgármester  Úr  elmondta,  attól 
kezdve elveszítette az étkezési hozzájárulását, a ruhapénzt és egyéb olyan juttatást, ami vele 
jár.  Tehát  az  ő  fizetése  azzal  a  döntéssel,  hogy  átment  társadalmi  megbízatású 
alpolgármesterré, kb. 13 %-ot romlott. És most még 20 %-ot elvár tőle a képviselő-testület? 
Ez azt jelenti, hogy Ő 33 %-ot fog adni, a 20 %-kal szemben. A Hajnikáét meg tudjuk, Őneki 
azonnal gondoskodott a város arról, hogy nem hogy csökkent összességében a fizetése, hanem 
emelkedett.  Nagy  család  vagyunk,  ki  lehet  ezt  mondani  hangosan  is.  A  másik 
alpolgármesternek  meg  szinte  a  vállalkozása  tönkre  ment  amiatt,  mert  főállású 
alpolgármesterként nem tudott olyan gondot fordítni a vállalkozására, neki is egzisztenciális 
nehézségei  vannak.  Nem  találta  meg  a  „másik  lábát”  az  életének,  azért  tessenek  azt 
figyelembe  venni,  hogy  amikor  megválasztottak  minket  főállású  alpolgármesternek,  a 
jogunkról is lemondtunk, hogy nem működhetünk vállalkozásban. Jól mondom, Jegyző Úr? 
Nekem  is  volt  korábban  vállalkozásom  a  bátyámmal,  de  nem  működhet  benne.  Nem 
származhat külön jövedelmem olyan tevékenységből, ami más tevékenységet érint. Ha ilyen 
helyzetbe akarnak bennünket hozni, hogy menjünk innen és ne a közügyek gyakorolásával 
foglalkozzunk, akkor meg adjanak egy kifutási időt. Ez lehet, hogy már csak 2010. február, de 
akkor legyen meg a lehetőség. Aki 3 évig feláldozta vállalkozását a közügyek miatt, hogy 
még legyen egy éve, hogy majd legalább új munkahelyet keressen magának. Azt jogtalannak 
tartom, hogy egyik napról a másikra kitesszük egy társadalmi megbízatásúvá,  és oldja meg az 
életét, de azonnal. Van akinek sikerül, mert segítenek neki, de van akit meg magára hagynak. 
Ezért nem jogos. Ő áldozatot hozott, meg én is, bizonyos tekintetben. Azt gondolom, hogy 
azzal a juttatással, meg bérrel, arányos munkát tettem le a város asztalára. Én úgy gondolom, 
ezért ragaszkodom a fizetésemhez, nem azért, mert konok vagyok, mert azt gondolom, hogy 
többet  dolgoztam azért  a  fizetésért,  mint  amennyit  kaptam az elmúlt  három hónapban,  és 
részemről  volt  áldozat,  hogy  ennyi  pénzért  alpolgármestert  játszottunk.  Maguk  meg  úgy 
gondolják,  hogy nem dolgoztunk ezért  a  fizetésért,  én meg szégyellem,  hogy maguk úgy 
gondolják, hogy 220 ezer forint bruttó keresetért az elmúlt időszakban nem dolgoztak meg az 
alpolgármesterek. Aki meg nem dolgozott, azt nagyon sajnálom, az meg érezze szégyennek a 
tevékenységét. Én a sajátomat nem érzem szégyennek. A polgármester Úrét nem minősítem, 
Ő biztos megdolgozott a pénzéért, de nem kellett volna ebbe a játékba bele menni. Ez volt a 
cél. Elérte. Összeugrasztott mindenkit, mindenkivel. Ő majd hazamegy és mosolyog egyet az 
asztalnál, megint sikerült kiborítani a bilit, és majd a város ezen fog megint csámcsogni, hogy 
a képviselők mennyi pénzről mondanak le. Ennek a városnak nem az a baja, hogy mennyiért 
képviselők  a  képviselők,  és  mennyiét  alpolgármesterek  az  alpolgármesterek.  Súlyos 
döntéseket,  -  menjünk vissza  az  iskolaeladásáig,  a  100 millió  forintos  bevétel  kiesésig,  - 
ennek a városnak az lesz a baja 2010. után, hogy olyan döntéseket hoztunk, hogy nem tudjuk 
miből fogjuk üzemeltetni. Akkor be fogjuk dobni az összes képviselői tiszteletdíjunkat, még 
az is kevés lesz ahhoz,  hogy az egész dolog működjön. Ez az igazság,  csak még nagyon 
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messze van. Csak még senki nem akar erről a témáról beszélni. De egy év múlva a nyakába 
zúdul a városnak majd ez a probléma is, csak én szóltam előre, hogy ha majd odaérünk, akkor 
majd ne érje váratlanul a képviselőket. 2010- re olyan helyzetbe kerülünk, hogy lehet, hogy a 
90 %-unkat innen leváltják. Beleértve magamat is, de akkor megérdemeltük mindannyian, de 
nem a tiszteletdíj 10-20 %-os csökkentés lesz a probléma, hanem mert egyéb más döntéseket 
hoztunk. Bocsánat, hogy egy kicsit vehemesebben beszéltem, nem szándékozom mindig így 
beszélni, de azt gondolom, hogy valakinek el kell mondani, hogy régóta nem arra megy a 
játék. Tudom, itt mindenki még egy éven belül meg akarja őrizni a képviselői mandátumát. 
Nem fog sikerülni, Tisztelt képviselő-társaim. Sajnos nem olyan munkát végeztünk az elmúlt 
4 év alatt. Tudom kellemetlen még hallgatni is, de nekem meg kellemetlenebb, mert nekem 
kell elmondani ennél az asztalnál, mert mindenki csak hallgat. Ha problémátok van, akkor a 
hátam mögött keresitek meg a polgármestert, meg a jegyzőt, hogy hogy lehetne megfúrni az 
alpolgármestereket.  De  tudom,  tisztelt  képviselő-társaim,  Ti  vagytok  azok,  akik  ezt 
csináljátok. Te és a másik, meg a harmadik is. Csak az a probléma, hogy nem meritek szemtől 
szembe felvállalni  a problémát.  Itt  van a helye,  nem hátulról  kell  furkálni a  másikat.  Azt 
mondom, hogy ez a város nagy asztala.  Nem csak a szalagokat kell  átvágni és jól  érezni 
magunkat, a problémákat is ki kell beszéljük magunkból. Az a baj, hogy mindenki csak az 
eszem-iszom, dínom-dánomban akar részt  venni,  ha baj  van,  akkor  meg húzza el  a  belét, 
azonnal hagyjuk abba a képviselő-testület, inkább ne beszéljünk a gondokról, inkább menjünk 
az ajtón kívülre, mert akkor nincs ilyen probléma. Én meg ezt látom problémának, hogy nem 
ülünk le órákon keresztül beszélgetni, hogy ne menjünk bele hülyeségekbe. Belehúztuk saját 
magunkat, meg ezt a várost egy csomó olyan dologba, nézd meg, 100 milliót vettünk fel, meg 
50-et  meg még fogunk jövő év végéig.  Visszafizetem, ha egyszer  megnyerem a lottót,  itt 
megígérem mindenkinek, hogy az elmúlt négy év alpolgármesteri fizetését,  egy összegben 
visszafizetem a városnak, hogy még az sem legyen, hogy egy életen keresztül rám mondják, 
hogy mennyit loptam ebben a városban. Megígérem, hogy vissza fogom fizetni.  

Gyermánné Szabó Katalin
Attól  sokkal  okosabb  vagyok,  hogy  összeugorjak  valakivel.  Már  megjártam  néhányszor, 
megtanultam a leckét. Békés emberként szeretnék élni és dolgozni, még akkor is, ha nem 
értek egyet valakivel. Az a véleményem, hogy az alpolgármesterek esetében én úgy látom, 
úgy érzem, hogy a többségi akarattal mennek szemben.

Tóth András
Ha nincs egyéb észrevétel, a napirendi pont vitáját lezárom. Nem kívánok most reagálni. Az 
1.  számú határozat-tervezethez nincs módosító javaslat.  Ki az,  aki  az  1.  számú határozat-
tervezet  eredeti  szövegét.  Ennek  a  lényege,  Puskás  László  illetménye  megállapítása, 
tekintettel  arra,  hogy Ő visszavonta  a  hozzájárulását,  nincs  lehetőség  módosító  indítvány 
megtárgyalására.  Ettől  függetlenül   én  kértem  annak  érdekében,  hogy  igazodjunk  az 
önkormányzati törvénynek a megfelelő §-saihoz, változatlan illetménnyel, de más jogcímen 
szavazzuk meg részére- mint társadalmi megbízatású alpolgármester részére. Erről szavazunk 
most. Ki az, aki elfogadja ezt a javaslatot? 

A képviselő-testület 4 igenszavazattal, 3 ellenszavazattal, 7 tartózkodással (3 nem szavazóval) 
nem fogata el. 

Tóth András
A 2. számú határozat-tervezethez Puhola Józsefné részéről érkezett módosító indítvány, mely 
szerint  20  %-kal  csökkentsük  az  itt  megállapított  220  ezer  forint/hó  összeget,  és  a 
költségtérítést is. Hiszen, ha csökken az alap, akkor annak a költségtérítése is csökkenni fog. 
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Ki az, aki elfogadja azt, hogy Juhász Istvánné illetménye csökkenjen 20 %-kal szeptember 15-
ével? 

A  képviselő-testület  10  igen  szavazattal,  1  ellenszavazattal,  3  tartózkodással  (3  nem 
szavazatóval) elfogadta a módosító javaslatot. 

Tóth András
Tekintettel  arra,  hogy a jogalapban is módosítást  indítványoztam, most az új  összegekkel, 
tehát  a  220 ezet  mínusz  20  %, illetve  a  44  ezer  és  annak a  mínusz 20  %-ka,  de a  más 
jogcímmel  együtt  most  még  egyszer  fogunk  szavazni  a  határozat-tervezetről.  Ki  az,  aki 
elfogadja a határozat-tervezetet?

A képviselő-testület  11  igen  szavazattal,  ellenszavazat  nélkül,  3  tartózkodással  (3  nem 
szavazatóval) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

213/2009. (IX. 03.)

h a t á t o z a t a

Juhász Istvánné alpolgármester illetményének megállapítására

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET

a  polgármesteri  tisztség  ellátásának  egyes  kérdéseiről  és  az  önkormányzati  képviselők 
tiszteletdíjáról  szóló módosított  1994. évi  LXIV. törvény 4.  §.  (2)  bekezdésében foglaltak 
szerint 2009. szeptember 15. napjától Juhász Istvánné társadalmi megbízatású alpolgármester 
illetményét bruttó 176.000 Ft/hó összegben, költségátalányát illetménye 20 %-ában állapítja 
meg, mely összegszerűen 35.200 Ft/hó  

       Határidő: folyamatos 
Felelős:   jegyző

Nagy Sándor, Suhaj István elhagyta az üléstermet, így a képviselő-testület létszáma 15 főre 
változott. 
8. napirendi pont megtárgyalása
8./ Előterjesztés önkormányzati tulajdonú ingatlanok minimális értékesítési árának 
     módosításáról
     (Írásbeli előterjesztés alapján)
     Száma: 3-213 /2009. 
     Előadó: Tóth András polgármester

Tóth András
Szóbeli kiegészítésem nincs, a Pénzügyi Bizottság tárgyalta, egyhangú szavazattal támogatta 
az elfogadását. Van-e kérdés, észrevétel, vélemény? Ha nincs a napirendi pont vitáját lezárom. 
Ki az, aki elfogadja a határozati javaslatot?

A  képviselő-testület  a  határozat-tervezetet  11  igen  szavazattal,  ellenszavazat  nélkül,  1 
tartózkodással (3 nem szavazóval) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
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ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

214/2009. (IX. 03.)
h a t á t o z a t a

Önkormányzati tulajdonú ingatlanok minimális értékesítési árának módosításáról

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET

1. a 194/2008.(VIII.21.) számú határozatával értékesítésre kijelölt Újfehértó 1486/2 hrsz-
ú 2650 m2 területű, az 1520 hrsz-ú 1917 m2 területű, valamint az 1524/9 hrsz-ú 1 ha 
9725 m2 területű kivett beépítetlen terület megjelölésű értékesítésre kijelölt ingatlanok 
minimális értékesítési árát 375 Ft/m2 (300 Ft/m2+áfa) összegre módosítja azzal, hogy 
az ingatlanok értékesítésével kapcsolatos valamennyi költséget a vevő viseli. 

       2. felkéri a polgármestert a nyilvános értékesítés vagyonrendelet szerinti lebonyolítására.

Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester

Nagy Sándor visszaérkezett az ülésterembe, így a képviselő-testület létszáma 16 főre 
változott. 

9. napirendi pont megtárgyalása
9./ Előterjesztés önkormányzat részére felajánlott ingatlanrészre vonatkozó értékesítési 
     ajánlatról (Lovas Györgyné)
     (Írásbeli előterjesztés alapján)
     Száma: 3-215 /2009
      Előadó: Tóth András polgármester

Tóth András
Szóbeli  kiegészítésem,  hogy  megerősítem  azt,  hogy  én  nem  támogatom  az  ½-es 
tulajdonhányad megszerzését, bár úgy van megfogalmazva, hogy pozitív döntésre irányul a 
javaslat,  én  nem  támogatom  és  nem  javasolom  ennek  elfogadását,  illetve  ellenajánlat 
megfogalmazását  sem.  A Pénzügyi  Bizottság  tárgyalta,  egyhangú  szavazattal  úgy döntött, 
hogy nem támogatja az adás-vételt. Van-e kérdés, észrevétel, vélemény? Ha nincs a napirendi 
pont vitáját lezárom. Ki az, aki elfogadja a határozati javaslatot?

A  képviselő-testület  a  határozat-tervezetet  0  igen  szavazattal,  12  ellenszavazattal,  4 
tartózkodással nem fogadta el. 

10. napirendi pont megtárgyalása
10./ Előterjesztés a Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Kistérségi társulás Újfehértói 
       Szociális Szolgáltató Központ módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító 
       okiratáról 
       (Írásbeli előterjesztés alapján)
       Száma: 3-220 /2009. 
       Előadó: Tóth András polgármester
Tóth András
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Szóbeli kiegészítésem nincs. Az Ügyrendi Bizottság egyhangú 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 15 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül (1 nem szavazóval) elfogadta és az alábbi határozatot hozat:

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

215/2009. (IX. 03.)

h a t á t o z a t a

A Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Újfehértói Szociális 
Szolgáltató Központ módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratáról

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET

a Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa fenntartásában 
működő   Dél-Nyírségi  Többcélú  Önkormányzati  Kistérségi  Társulás  Újfehértói  Szociális 
Szolgáltató Központ módosított és egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát a határozat 
melléklete szerint megismerte és  annak tartalmával egyetért.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

Melléklet a 215/2009. (IX. 03.) számú határozathoz

Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás 
Újfehértói Szociális  Szolgáltató Központ

Alapító Okirata
(módosításokkal egységes szerkezetben)

1./  Az  intézmény  neve:  Dél-Nyírségi  Többcélú  Önkormányzati  Kistérségi  Társulás 
Újfehértói Szociális  Szolgáltató Központ
Az intézmény rövidített neve: Újfehértó SZOSZOK

2./ Az intézmény székhelye, telephelyei:
2.1/ Az intézmény székhelye: 4244. Újfehértó, Kodály Zoltán u. 39. (ellátott szociális 
feladat:  szociális  étkeztetés,  házi  segítségnyújtás,  időskorúak  gondozóháza-  férőhely 
száma: 17 fő, tanyagondnoki szolgáltatás)

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

nappali  ellátása-férőhely száma:  40 fő,  pszichiátriai  betegek közösségi  alapellátása, 
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás)  

b./  4244 Újfehértó, Eötvös u. 26 ( ellátott szociális ellátás: idősek nappali ellátása- 
férőhely száma: 60 fő)
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3./  Az  intézmény  alapító,  irányító,  felügyeleti  szerve:  Dél-Nyírségi  Többcélú 
Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa
4320 Nagykálló, Somogyi Béla u. 5-7.

4./ Alapítás időpontja: 2007. július 01. jogutódlással

5./ Létrehozásáról  rendelkező  határozat:  A  Dél-Nyírségi  Többcélú  Önkormányzati 
Kistérségi Társulás Társulási Tanácsának 56/2007.  (V.25.) számú határozata

6./  Jogszabályban  meghatározott  közfeladata:  A  szociális  igazgatásról  és  szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III.  törvény (Sztv.) alapján a személyes gondoskodás keretébe 
tartozó, az Sztv. 57. §. (1) bekezdésének a)-h, j) pontjai szerinti szociális alapellátási formák 
közül a 60 § (1) bekezdése szerinti falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás, a 62 § (1) 
bekezdése szerinti étkeztetés, a 63 § (1) bekezdése szerinti házi segítségnyújtás,  65. §-ának 
(1)  bekezdése  szerinti  jelzőrendszeres  házi  segítségnyújtás,  65/A  §-a  szerinti  közösségi 
ellátások,  65/F  §-a  szerinti  nappali  ellátás,   valamint  Sztv.82§-a   szerinti  időskorúak 
gondozóházának fenntartása. 

7./ Az intézmény működési területe:
- Újfehértó Város közigazgatási területe

(ellátott  szociális  feladat:  az  időskorúak gondozóháza,  nappali  ellátás,  szociális  étkeztetés, 
házi segítségnyújtás, tanyagondnoki szolgáltatás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás)

- Dél-Nyírségi  Többcélú  Önkormányzati  Kistérségi  Társulás  társult  településeinek 
közigazgatási területe

(ellátott  szociális  feladat:  közösségi  ellátások:  pszichiátriai  betegek közösségi  alapellátása, 
nappali ellátás: szenvedélybetegek nappali ellátása.)

8./ Az intézmény jogállása, gazdálkodási jogköre, típusa:
Az  intézmény  jogi  személy.  Az  intézmény  önállóan  működő  és  gazdálkodó,  az 
előirányzatok  felett  rendelkezési  jogosultság szempontjából  teljes  jogkörrel  rendelkező 
költségvetési szerv. 

Az  intézmény  alaptevékenységét  a  Dél-Nyírségi  Többcélú  Önkormányzati  Kistérségi 
Társulás Társulási  Tanácsa által  megállapított  költségvetésből látja el,  mely a  Társulás 
költségvetésének részét képezi.
Az  intézmény  alaptevékenysége  jellege  alapján  közszolgáltató,  fajtája  alapján 
közintézmény, amely szociális ellátást végző költségvetési szerv.

9./ Az intézmény jogelődje:
Név: Újfehértó Város Önkormányzata Szociális Szolgáltató Központ
Székhelye: 4244 Újfehértó, Kodály Zoltán u. 39.
Alapító: Újfehértó Város Önkormányzata
Alapítás éve: 1998

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

a./ Szociális étkeztetés 
b./ Házi segítségnyújtás 
c./ Tanyagondnoki szolgáltatás 
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d. /Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 
e./  Közösségi ellátások (pszichiátriai betegek közösségi alapellátása)
f./ Nappali ellátás (Idősek Klubja,  Szenvedélybetegek nappali ellátása)
g./ Idősek átmeneti elhelyezése.(Idősek Gondozóháza)

Szakágazat száma: 873000 
TEÁOR: 8730

Szakfeladat megnevezése: Szakfeladat száma:
Átmeneti ellátást biztosító ellátások 853181
Házi segítségnyújtás 853233
Családsegítés 853244
Szociális étkeztetés 853255
Nappali szociális ellátás 853266
Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás 853288
Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások
elszámolásai 751922

2010. 01.01-től hatályos 
Szakfeladat megnevezése: Szakfeladat száma:
Időskorúak átmeneti ellátása 873012
Házi segítségnyújtás 889922
Családsegítés 889924
Szociális étkeztetés 889921
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás 889928
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 889923
Közösségi szolgáltatások 889926
Idősek nappali ellátása 881011
Szenvedélybetegek nappali ellátása 889912
Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi 
társulások elszámolásai 841901

11./  Az  intézmény  kiegészítő  tevékenysége:  Az  intézmény  kiegészítő  tevékenységet 
alaptevékenysége körében folytathat. 
A  kiegészítő  tevékenységből  származó  bevétel  a  költségvetés  tervezett  összkiadásaihoz 
viszonyítva legfeljebb 10%-os mértéket érhet el.

Szakfeladat megnevezése: Szakfeladat száma:
Intézményi étkeztetés kiegészítő, kisegítő tevékenységként 751950
Szociális, gyermekvédelmi, gyermekjóléti intézményekben
végzett kiegészítő, kisegítő tevékenységek 751954
A költségvetési szervek által végzett egyéb kiegészítő
kisegítő tevékenységek 751958

12./ A feladat ellátását szolgáló vagyon:
12.1/ Az  intézmény   üzemeltetésében  lévő  ingatlanok  -  a  Dél-Nyírségi  Többcélú 
Önkormányzati  Kistérségi  Társulás  és  Újfehértó  Város  Önkormányzata  között  2007. 
V.25. napján létrejött feladatellátási és finanszírozási megállapodás alapján -:

a.)   Újfehértó  Belterület,  233  helyrajzi  szám  alatt  található  3116  m2  területű  , 
Újfehértó, Kodály Z. u. 39. szám alatti Újfehértó Város önkormányzata tulajdonában 
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lévő korlátozottan forgalomképes ingatlan.
b.)  Újfehértó  Belterület,  75.  helyrajzi  szám alatt  található  1068 m2 területű  4244. 
Újfehértó,  Mártirok  u.  6.  szám alatti  Újfehértó  Város  önkormányzata  tulajdonában 
lévő korlátozottan forgalomképes ingatlan leltár szerint átadott része.
c.) Újfehértó Belterület,  138 helyrajzi  szám alatt  található  1403 m2 területű 4244. 
Újfehértó, Eötvös u. 26. szám alatti Újfehértó Város önkormányzata tulajdonában lévő 
korlátozottan forgalomképes ingatlan.

12.2/ Leltár szerinti ingó vagyon: érték szerinti és mennyiségi nyilvántartások alapján.

13./ Üzemeltetésbe adott vagyon feletti rendelkezési jog:

A jelen alapító okirat 11. pontjában meghatározott ingó- és ingatlan vagyon használatára a 
rendes  gazdálkodás  szabályainak  figyelembe  vételével  jogosult  az  intézmény,  az 
államháztartásról  szóló  1992.  XXXVIII.  törvényben,  valamint  annak  végrehajtási 
rendeleteiben foglaltaknak megfelelően. 

14./ Az intézmény vezetőjének kinevezési rendje: 

Az intézményt  egyszemélyi  felelős  vezeti,  akit  a  Társulási  Tanács-nyilvános  pályázat 
útján- meghatározott időtartamra bíz meg. A vezető feletti munkáltatói jogkört,  vezetői 
megbízás, felmentés, vezetői megbízás visszavonása, összeférhetetlenség megállapítása, 
fegyelmi  eljárás  megindítása,  a  fegyelmi  büntetés  kiszabása  tekintetében  a  Társulási 
Tanács, az egyéb munkáltatói jogokat a Társulási Tanács elnöke gyakorolja.

15./ Az intézmény képviseletére jogosult: intézményvezető

16./ Az intézmény foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok:

Az intézmény munkavállalóira a közalkalmazottak jogállásáról szóló  1992. évi XXXIII. 
Törvény,  illetve  a  Munka  Törvénykönyvéről szóló  1992.  évi  XXII.  Törvény előírásai 
vonatkoznak.

Jelen  Alapító  Okiratot  a  Dél-Nyírségi  Többcélú  Önkormányzati  Kistérségi  Társulás 
Társulási  Tanácsa  a  46/2009.  (IV.30.)  számú  határozatával,  2009.  július  01.  hatállyal 
hagyta jóvá.

Nagykálló, 2009. 
     Elnök

Suhaj István visszaérkezett az ülésterembe, így a képviselő-testület létszáma 17 főre változott. 

11. napirendi pont megtárgyalása
  11./ Előterjesztés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2010. 
         évi fordulójához való csatlakozásáról, a pályázat kiírásáról és a pályázat 
         lebonyolításához szükséges költségvetési fedezet biztosításáról, szabályzat elfogadásáról 
         (Írásbeli előterjesztés alapján)
         Száma: 3-221 /2009. 
         Előadó: Tóth András polgármester

Tóth András
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Szóbeli  kiegészítésem  nincs.  A  Társadalmi  Kapcsolatok  Bizottság,  illetve  a  Pénzügyi 
Bizottság tárgyalta,  mindkét bizottság egyhangú szavazattal  támogatta a határozati  javaslat 
elfogadását. Van-e kérdés, észrevétel, vélemény? Ha nincs a napirendi pont vitáját lezárom. 
Ki az, aki elfogadja a határozat-tervezetet?

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

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

216/2009. (IX. 03.)

h a t á t o z a t a

a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2010. évi fordulójához
való csatlakozásról, a pályázat kiírásáról és a pályázat lebonyolításához szükséges

költségvetési fedezet biztosításáról, szabályzat elfogadásáról

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET

1. /  Csatlakozik    a    hátrányos    helyzetű    felsőoktatási    hallgatók    illetőleg 
felsőoktatási  tanulmányokat  kezdő  fiatalok  támogatására  létrehozott  Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2010. évi fordulójához.

2./ Felhatalmazza a polgármestert a döntésről szóló Nyilatkozat aláírására.

3./ A Pályázati kiírások szövegét az 1-2 számú melléklet szerint jóváhagyja.

4./ A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2010. évi fordulójának 
lebonyolításához 6.000.000.- Ft keretösszeget biztosít, melyet a 2010. évi költségvetésben 
betervez.

5. /  a  Bursa  Hungarica  Önkormányzati  Ösztöndíj   támogatás   eljárási  rendjére 
vonatkozó 136/2003 (IX.9.) sz. határozattal jóváhagyott Szabályzatot hatályon kívül helyezi.

6. /  jóváhagyja  a  Bursa  Hungarica  Felsőoktatási  Önkormányzati  Ösztöndíj  támogatás 
eljárási rendjére vonatkozó, jelen határozat 3. sz. mellékletét képező Szabályzatot.

Határidő: 2009. szeptember 30., 2009. október. 31.

 Felelős:   polgármester

1. sz. melléklet a 216/2009. (IX. 03.) sz. határozat-tervezethez
( „A” típusú )

Újfehértó Város Önkormányzata az Oktatási és Kulturális Minisztériummal együttműködve 
ezennel  kiírja  a  2010.  évre  a  Bursa  Hungarica  Felsőoktatási  Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázatot  felsőoktatási   hallgatók  számára  a  2009/2010.  tanév  második  és  a 
2010/2011. tanév első félévére vonatkozóan

A pályázatra azok az önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkező, hátrányos 
szociális  helyzetű felsőoktatási  hallgatók jelentkezhetnek,  akik  a  képzésre  vonatkozó 
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keretidőn  belül,  teljes  idejű  (nappali  tagozatos)  alapfokozatot  és  szakképzettséget 
eredményező  alapképzésben,  mesterfokozatot  és  szakképzettséget  eredményező 
mesterképzésben,  egységes,  osztatlan  képzésben  vagy  felsőfokú  szakképzésben  folytatják 
tanulmányaikat.

Figyelem! 
- Az  51/2007.  (III.26.) Korm.  rendelet  a  felsőoktatásban  részt  vevő  hallgatók 

juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről 1. § (2) bekezdése értelmében 
nem  részesülhetnek  Bursa  támogatásban  a  katonai  illetve  rendvédelmi 
felsőoktatási  intézmények  katonai  illetve  rendvédelmi  képzésben  részt  vevő 
hallgatói. 

- A középiskolai  akkreditált  iskolarendszerű felsőfokú szakképzésben részt  vevő 
tanulók nem jogosultak a Bursa Hungarica ösztöndíjra.

- Doktori  (PhD)  képzésben  résztvevők  nem  felelnek  meg  a  pályázati  kiírás 
feltételeinek.

- Külföldi  intézménnyel  hallgatói  jogviszonyban  állók  nem  jogosultak  a  Bursa 
Hungarica ösztöndíjra.

Az ösztöndíjra  pályázhatnak  a  2009.  szeptemberében tanulmányaik  utolsó évét  megkezdő 
hallgatók is. Amennyiben az ösztöndíjas hallgatói jogviszonya 2010. őszén már nem áll fenn, 
úgy a 2010/2011. tanév első félévére eső ösztöndíj már nem kerül folyósításra.

Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be azok a hallgatók is, akiknek a hallgatói jogviszonya 
a felsőoktatási intézményben a pályázás időpontjában szünetel. Az ösztöndíj folyósításának 
feltétele,  hogy  a  2009/2010.  tanév  második  félévére  már  beiratkozzon  a  felsőoktatási 
intézménybe.

Az ösztöndíj  időtartama 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi  félév (2009/2010. 
tanév második, illetve a 2010/2011. tanév első féléve).

Az ösztöndíj folyósításának kezdete legkorábban: 2010. március.

Az  ösztöndíj-folyósítás  feltétele,  hogy  a  támogatott  pályázó  hallgatói  jogviszonya  a 
2009/2010. tanév második félévében megfeleljen a pályázati  kiírásnak. Amennyiben a 
támogatott  pályázó  hallgatói  jogviszonya  nem  felel  meg  a  pályázati  kiírásnak,  a 
támogatott az ösztöndíjra való jogosultságát elveszíti.

Az ösztöndíjat minden pályázati fordulóban újra kell pályázni.

Az  ösztöndíj  csak  azokban  a  hónapokban  kerül  folyósításra,  amelyekben  a  pályázó 
beiratkozott hallgatója a felsőoktatási intézménynek. 

Azokban a hónapokban, amelyekben a hallgató hallgatói jogviszonya szünetel, az ösztöndíj 
folyósítása - a folyósítás véghatáridejének módosítása nélkül - teljes egészében szünetel.

Az elnyert ösztöndíjat közvetlen adó- és TB járulékfizetési kötelezettség nem terheli, azonban 
az adóalapot növelő jövedelemnek számít. (Az adóterhet nem viselő járandóságokról lásd a 
személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 3. § 72. s) pontját).

A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy a felsőoktatási intézmény hallgatói 
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jogviszonyáról  az  Oktatási  és  Kulturális  Minisztérium Támogatáskezelő  Igazgatóságának, 
illetve a támogató önkormányzatnak tájékoztatást nyújtson.

A pályázó  pályázat  benyújtásával  hozzájárul  ahhoz,  hogy  a  pályázati  űrlapon  rögzített 
személyes adatait a pályázatot kiíró települési önkormányzat nyilvántartásba vegye és azokat 
a  megyei  önkormányzat,  és  az  Oktatási  és  Kulturális  Minisztérium  Támogatáskezelő 
Igazgatósága  részére  –  kizárólag  az  ösztöndíjpályázat  lebonyolítása  és  a  támogatás 
jogosultság ellenőrzése céljából – átadja illetőleg az ösztöndíj időtartama alatt maga kezelje. 

A  pályázó  pályázata  benyújtásával  hozzájárul  ahhoz,  hogy  az  Oktatási  és  Kulturális 
Minisztérium  Támogatáskezelő  Igazgatósága  személyes  adatait  az  ösztöndíjpályázat 
lebonyolítása és a támogatás jogosultság ellenőrzése céljából – az ösztöndíj időtartama alatt 
kezelje.

A  pályázó  pályázata  benyújtásával  hozzájárul  a  pályázáskor  rendelkezésre  bocsátott 
személyes adatainak az azonosítás célja érdekében szükséges mértékben történő kezeléséhez 
és az ösztöndíjpályázat lebonyolítása valamint a támogatási jogosultság ellenőrzése céljából 
történő továbbításához.

A pályázatot az állandó lakóhely szerint illetékes települési önkormányzat Polgármesteri 
Hivatalánál  írásban,  a  hivatalban  hozzáférhető  pályázati  űrlapon,  a  pályázó  által 
aláírva, egy példányban kell benyújtani.
 

A pályázat benyújtási határideje: 2009. október 30.

A pályázat kötelező mellékletei:

1. A felsőoktatási intézmény által kitöltött eredeti Jogviszony-igazolás.

Amennyiben a pályázó egy időben több felsőoktatási intézménnyel is hallgatói jogviszonyban 
áll,  pályázatában csak  azt  a  felsőoktatási  intézményt  kell  megneveznie,  amellyel  elsőként 
létesített hallgatói jogviszonyt. A felsőoktatási intézmények szerződése alapján folyó, közösen 
meghirdetett  – egyik szakon nem hitéleti,  a másik szakon hitoktató,  illetve hittanár  – két 
szakos képzés esetében a hallgató az állami felsőoktatási intézményt köteles megnevezni. 

2. Igazolás  a  pályázó  és  a  vele  egy  háztartásban  élők  egy  főre  jutó  havi  nettó 
jövedelméről.

3. A szociális rászorultsága igazolására az alábbi okiratok:
- a pályázó és a vele egy háztartásban élők egy főre jutó jövedelmének havi forint összege
(kereseti  igazolás,  nyugdíjszelvény  +  nyugdíjas  igazolvány,  családi  pótlék  szelvény,  
rendszeres pénzellátásról szelvény (GYED, GYES, GYET), vállalkozó, őstermelő esetén előző  
évi adóbevallás, munkanélküli ellátást megállapító határozat
- ha a pályázó árva, félárva: árvaellátást megállapító határozat
- ha a pályázó valamilyen krónikus betegségben szenved, vagy a családban folyamatos ellátást 
igénylő beteg van: családi pótlékról kiállított igazolás, orvosi igazolás
- ha a pályázó szülője / gondviselője munkanélküli, vagy nyugdíjas az erről szóló határozatot 
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munkanélküli kiskönyv, nyugdíj megállapító határozat
- ha a pályázónak gyermeke van: gyermek(ek) születési anyakönyvi kivonata
- ha a pályázó családjában lévő eltartottak száma 3, vagy ennél több:  gyermekek születési  
anyakönyvi kivonata, családi pótlékról kiállított igazolás
- állami nevelésről szóló határozatot
- egyéb szociális rászorultságról szóló igazolást

A pályázati űrlap csak a fent meghatározott kötelező mellékletekkel együttesen érvényes, 
valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül.

A  települési  önkormányzat  2009.  november  23-ig  saját  maga  bírálja  el  a  beérkezett 
pályázatokat: 

- a települési önkormányzat a határidőn túl benyújtott, vagy formailag nem megfelelő 
pályázatokat a bírálatból kizárja;

- az ösztöndíj elbírálása kizárólag szociális rászorultság alapján, a pályázó tanulmányi 
eredményétől függetlenül történik.

A pályázó az elbíráló szerv döntése ellen fellebbezéssel nem élhet.

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága 2010. március 
16-ig  írásban  értesíti  a  települési  önkormányzat  által  támogatásban  részesített 
pályázókat  a  Bursa  Hungarica  ösztöndíj  teljes  összegéről  és  az  ösztöndíj-folyósítás 
módjáról.

Az ösztöndíjban részesülő  hallgató  köteles  az  ösztöndíj  folyósításának időszaka alatt 
minden,  az  ösztöndíj  folyósítását  érintő  változásról  haladéktalanul  (de  legkésőbb  15 
napon  belül)  írásban  értesíteni a  folyósító  felsőoktatási  intézményt,  és az  OKM 
Támogatáskezelőt  (1244  Budapest,  Pf.  920).  Az  értesítési  kötelezettséget  a  hallgató  5 
munkanapon belül köteles teljesíteni az alábbi adatok változásakor:

- tanulmányok halasztása; 
- tanulmányok  helyének  megváltozása  (az  új  felsőoktatási  intézmény,  kar,  szak, 

munkarend, finanszírozási forma megadásával);
- tanulmányi státusz (munkarend, képzési forma) változása;
- személyes adatainak (születési név, anyja neve, állampolgársága, állandó lakásának és 

tartózkodási helyének címe) változása.

Az  ösztöndíjas  30  napon  belül  köteles  a  jogosulatlanul  felvett  ösztöndíjat  a  folyósító 
felsőoktatási intézmény részére visszafizetni.

A felsőoktatási hallgatók számára megítélt támogatást az önkormányzat visszavonhatja, ha az 
ösztöndíjas elköltözik a települési önkormányzat illetékességi területéről. 

A  települési  önkormányzat  ebben  az  esetben  határozatban  rendelkezik  a  támogatás 
visszavonásáról. A határozat csak a meghozatalát követő tanulmányi félévtől ható hatállyal 
hozható meg.

Amennyiben megállapítást nyer, hogy a pályázó a pályázatban nem a valóságnak megfelelő 
adatokat szolgáltatta vagy a pályázati feltételeknek egyébként nem felel meg, támogatásban 
nem részesülhet még abban az esetben sem, ha az ösztöndíj elnyeréséről szóló tájékoztatást 
már kézhez vette.
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A  Bursa  Hungarica  Felsőoktatási  Önkormányzati  Ösztöndíjrendszer  jogszabályi 
hátteréül  a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény valamint  a felsőoktatásban 
részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007.  
(III. 26.) Korm. rendelet szolgál

A települési  önkormányzat  az  általa  támogatásban  részesített  ösztöndíjasok  listáit  2009. 
december 4-ig az önkormányzat hirdetőtábláján és a helyben szokásos egyéb módon hozza 
nyilvánosságra.

Újfehértó, 2009. szeptember 03.
                                                                                   Tóth András

polgármester

2. sz. melléklet a 216/2009. (IX. 03.) sz. határozat-tervezethez
( „B” típusú )

Újfehértó Város Önkormányzata az Oktatási és Kulturális Minisztériummal együttműködve 
ezennel  kiírja  a  2010  évre  a  Bursa  Hungarica  Felsőoktatási  Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási  tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára 

A pályázatra azok az önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkező, hátrányos 
szociális helyzetű fiatalok jelentkezhetnek, akik:

a) a 2009/2010. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások;
 vagy
b) felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert 
érettségizettek;

és a 2010/2011. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény keretében teljes idejű (nappali 
tagozatos)  alapfokozatot  és  szakképzettséget  eredményező  alapképzésben,  egységes, 
osztatlan képzésben vagy felsőfokú szakképzésben kívánnak részt venni. 

A pályázók közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik 2010-ben először nyernek 
felvételt felsőoktatási intézménybe és tanulmányaikat a 2010/2011. tanévben ténylegesen 
megkezdik.

Figyelem! 
- A  51/2007.  (III.26.)  Korm.  rendelet  a  felsőoktatásban  részt  vevő  hallgatók 

juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről 1. § (2) bekezdése értelmében 
nem  részesülhetnek  Bursa  támogatásban  a  katonai  illetve  rendvédelmi 
felsőoktatási  intézmények  katonai  illetve  rendvédelmi  képzésben  részt  vevő 
hallgatói. 

- A középiskolai  akkreditált  iskolarendszerű felsőfokú szakképzésben részt  vevő 
tanulók nem jogosultak a  Bursa Hungarica ösztöndíjra.

Az ösztöndíj időtartama 3 x 10 hónap, azaz hat egymást követő tanulmányi félév.

Az ösztöndíj folyósításának kezdete a 2010/2011. tanév első féléve, keresztféléves képzés 
esetén a 2010/2011. tanév második féléve.
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Az  ösztöndíj-folyósítás  feltétele,  hogy  a  támogatott  pályázó  hallgatói  jogviszonya  a 
2010/2011. tanév első félévében illetve keresztféléves képzés esetén a 2010/2011. tanév 
második félévében megfeleljen a pályázati kiírásnak. Amennyiben a támogatott pályázó 
hallgatói jogviszonya nem felel meg a pályázati kiírásnak, a támogatott az ösztöndíjra 
való jogosultságát elveszíti.

Az  ösztöndíj  csak  azokban  a  hónapokban  kerül  folyósításra,  amelyekben  a  pályázó 
beiratkozott hallgatója a felsőoktatási intézménynek. 

Azokban a hónapokban, amelyekben a hallgató hallgatói jogviszonya szünetel, az ösztöndíj 
folyósítása - a folyósítás véghatáridejének módosítása nélkül - teljes egészében szünetel.

Az elnyert ösztöndíjat közvetlen adó- és TB járulékfizetési kötelezettség nem terheli, azonban 
az adóalapot növelő jövedelemnek számít. (Az adóterhet nem viselő járandóságokról lásd a 
személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 3. § 72. s) pontját).

A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy a felsőoktatási intézménybe történő 
felvételi vizsgája eredményéről az Oktatási Hivatal az Oktatási és Kulturális Minisztérium 
Támogatáskezelő  Igazgatóságának,  illetve  a  támogató  önkormányzatnak  tájékoztatást 
nyújtson.

A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy a felsőoktatási intézmény hallgatói 
jogviszonyáról  az  Oktatási  és  Kulturális  Minisztérium Támogatáskezelő  Igazgatóságának, 
illetve a támogató önkormányzatnak tájékoztatást nyújtson.

A pályázó  pályázat  benyújtásával  hozzájárul  ahhoz,  hogy  a  pályázati  űrlapon  rögzített 
személyes adatait a pályázatot kiíró települési önkormányzat nyilvántartásba vegye és azokat 
a  megyei  önkormányzat,  és  az  Oktatási  és  Kulturális  Minisztérium  Támogatáskezelő 
Igazgatósága  részére  –  kizárólag  az  ösztöndíjpályázat  lebonyolítása  és  a  támogatás 
jogosultság ellenőrzése céljából – átadja illetőleg az ösztöndíj időtartama alatt maga kezelje. 

A  pályázó  pályázata  benyújtásával  hozzájárul  ahhoz,  hogy  az  Oktatási  és  Kulturális 
Minisztérium  Támogatáskezelő  Igazgatósága  személyes  adatait  az  ösztöndíjpályázat 
lebonyolítása és a támogatás jogosultság ellenőrzése céljából – az ösztöndíj időtartama alatt 
kezelje.

A  pályázó  pályázata  benyújtásával  hozzájárul  a  pályázáskor  rendelkezésre  bocsátott 
személyes adatainak az azonosítás célja érdekében szükséges mértékben történő kezeléséhez 
és az ösztöndíjpályázat lebonyolítása valamint a támogatási jogosultság ellenőrzése céljából 
történő továbbításához.

A pályázatot  az  állandó  lakóhely  szerint  illetékes  települési  önkormányzat  Polgármesteri 
Hivatalánál írásban, a hivatalban hozzáférhető pályázati űrlapon, a pályázó által aláírva, egy 
példányban kell benyújtani.

 
A pályázat benyújtási határideje: 2009. október 30.

A pályázat kötelező mellékletei:
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1. Igazolás  a  pályázó  és  a  vele  egy  háztartásban  élők  egy  főre  jutó  havi  nettó 
jövedelméről.
2. A szociális rászorultsága igazolására az alábbi okiratok:
- a pályázó és a vele egy háztartásban élők egy főre jutó jövedelmének havi forint összege
(kereseti  igazolás,  nyugdíjszelvény  +  nyugdíjas  igazolvány,  családi  pótlék  szelvény,  
rendszeres pénzellátásról szelvény (GYED, GYES, GYET), vállalkozó, őstermelő esetén előző  
évi adóbevallás, munkanélküli ellátást megállapító határozat
- ha a pályázó árva, félárva: árvaellátást megállapító határozat
- ha a pályázó valamilyen krónikus betegségben szenved, vagy a családban folyamatos ellátást 
igénylő beteg van: családi pótlékról kiállított igazolás, orvosi igazolás
- ha a pályázó szülője / gondviselője munkanélküli, vagy nyugdíjas az erről szóló határozatot 
munkanélküli kiskönyv, nyugdíj megállapító határozat
- ha a pályázónak gyermeke van: gyermek(ek) születési anyakönyvi kivonata
- ha a pályázó családjában lévő eltartottak száma 3, vagy ennél több:  gyermekek születési  
anyakönyvi kivonata, családi pótlékról kiállított igazolás
- állami nevelésről szóló határozatot
- egyéb szociális rászorultságról szóló igazolást

A pályázati űrlap csak a fent meghatározott kötelező mellékletekkel együttesen érvényes, 
valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül.

A  települési  önkormányzat  2009.  november  23-ig  saját  maga  bírálja  el  a  beérkezett 
pályázatokat: 

- a települési önkormányzat a határidőn túl benyújtott, vagy formailag nem megfelelő 
pályázatokat a bírálatból kizárja;

- az ösztöndíj elbírálása kizárólag szociális rászorultság alapján, a pályázó tanulmányi 
eredményétől függetlenül történik.

A pályázó az elbíráló szerv döntése ellen fellebbezéssel nem élhet.

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága 2010. március 
16-ig  írásban  értesíti  a  települési  önkormányzat  által  támogatásban  részesített 
pályázókat  a  Bursa  Hungarica  ösztöndíj  teljes  összegéről  és  az  ösztöndíj-folyósítás 
módjáról.

A  pályázó  a  felvételi  értesítő  másolatának  megküldésével  köteles  írásban  2010. 
szeptember 1-jéig az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága 
részére bejelenteni, hogy a 2010/2011. tanévben melyik felsőoktatási intézményben kezdi 
meg tanulmányait. Továbbá a pályázó köteles írásban nyilatkozni arról, hogy a 2010-es 
felvételi évet megelőzően nyert-e felvételt felsőoktatási intézménybe. Az a pályázó, aki 
értesítési  kötelezettségének  nem  tesz  eleget,  az  ösztöndíj  folyósításából  és  az 
ösztöndíjrendszer következő évi fordulójából kizárható.

Amennyiben a  "B" típusú  pályázat  során támogatásban részesülő ösztöndíjas  a  támogatás 
időtartama  alatt  sikeresen  pályázik  "A" típusú  ösztöndíjra,  "B" típusú  ösztöndíját 
automatikusan elveszti.

Az ösztöndíjban részesülő  hallgató  köteles  az  ösztöndíj  folyósításának időszaka alatt 
minden,  az  ösztöndíj  folyósítását  érintő  változásról  haladéktalanul  (de  legkésőbb  15 
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napon  belül)  írásban  értesíteni a  folyósító  felsőoktatási  intézményt,  és az  OKM 
Támogatáskezelőt  (1244  Budapest,  Pf.  920).  Az  értesítési  kötelezettséget  a  hallgató  5 
munkanapon belül köteles teljesíteni az alábbi adatok változásakor:

- tanulmányok halasztása; 
- tanulmányok  helyének  megváltozása  (az  új  felsőoktatási  intézmény,  kar,  szak, 

munkarend, finanszírozási forma megadásával);
- tanulmányi státusz (munkarend, képzési forma) változása;
- személyes adatainak (születési név, anyja neve, állampolgársága, állandó lakcímének) 

változása.

Az  ösztöndíjas  30  napon  belül  köteles  a  jogosulatlanul  felvett  ösztöndíjat  a  folyósító 
felsőoktatási intézmény részére visszafizetni

A „B” típusú ösztöndíjasok szociális rászorultságát az önkormányzat évente egyszer jogosult 
és köteles felülvizsgálni. Amennyiben az ösztöndíjas a szociális rászorultság vizsgálata során 
az önkormányzat által kért igazolásokat nem bocsátja rendelkezésre, vagy az önkormányzattal 
a vizsgálat során az együttműködést egyéb módon kifejezetten megtagadja, az önkormányzat 
az  ösztöndíjas  szociális  rászorultságának  megszűntét  vélelmezi,  azaz  az  ösztöndíjas 
ösztöndíját elveszíti. A települési önkormányzat ebben az esetben határozatban rendelkezik a 
támogatás visszavonásáról. A határozat csak a meghozatalát követő tanulmányi félévtől ható 
hatállyal hozható meg.

A  felsőoktatási  intézménybe  jelentkezők  számára  megítélt  támogatást  az  önkormányzat 
visszavonhatja abban az esetben is, ha az ösztöndíjas elköltözik a települési önkormányzat 
illetékességi területéről. A települési önkormányzat ebben az esetben határozatban rendelkezik 
a támogatás visszavonásáról. A határozat csak a meghozatalát követő tanulmányi félévtől ható 
hatállyal hozható meg.

Amennyiben megállapítást nyer, hogy a pályázó a pályázatban nem a valóságnak megfelelő 
adatokat szolgáltatta vagy a pályázati feltételeknek egyébként nem felel meg, támogatásban 
nem részesülhet még abban az esetben sem, ha az ösztöndíj elnyeréséről szóló tájékoztatást 
már kézhez vette.

A  Bursa  Hungarica  Felsőoktatási  Önkormányzati  Ösztöndíjrendszer  jogszabályi 
hátteréül  a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény  valamint  a felsőoktatásban 
részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007.  
(III. 26.) Korm. rendelet szolgál.

A települési  önkormányzat  az  általa  támogatásban  részesített  ösztöndíjasok  listáit  2009. 
december 4-ig az önkormányzat hirdetőtábláján és a helyben szokásos egyéb módon hozza 
nyilvánosságra.

Újfehértó, 2009. szeptember 03.
                                                                                   Tóth András

polgármester
                                        3. sz. melléklet a 216/2009.( IX. 03.)  számú határozathoz

S Z A B Á LY Z AT

a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíjrendszer 

47



elbírálásának rendjéről

Újfehértó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a felsőoktatásban részt vevő hallgatók 
juttatásairól  és  az  általuk  fizetendő  egyes  térítésekről   szóló  51/2007.  (III.  26.)  Korm. 
rendelet  (továbbiakban:  Korm.  rendelet)  18-20.  §-ra  tekintettel,  továbbá  a  Bursa 
Hungarica Ösztöndíjpályázat Általános Szerződési Feltételei 7. §- ban foglalt előírások alapján 
az önkormányzati ösztöndíjrendszer elbírálásának rendjére vonatkozóan az alábbi Szabályzatot 
alkotja meg:

I. A Szabályzat hatálya
(1) A Szabályzat hatálya kiterjed Újfehértó város közigazgatási területén állandó bejelentett 
lakóhellyel rendelkező, szociálisan hátrányos helyzetű, állami és költségtérítéses, teljes idejű 
(nappali  tagozatos)  alapképzésben,  mesterképzésben,  egységes,  osztatlan  képzésben  vagy 
felsőfokú  szakképzésben  tanuló  hallgatókra,  valamint  utolsó  éves  érettségi  előtt  álló 
középiskolásokra,  illetve  felsőfokú  diplomával  nem rendelkező,  felsőoktatási  intézménybe 
felvételt még nem nyert érettségizettekre.
(2) E szabályzat hatálya nem terjed ki a katonai, illetve rendvédelmi felsőoktatási intézmények 
katonai, illetve rendvédelmi képzésében részt vevő hallgatóira.

II. Az eljárás rendje
(1)  A Bursa  Hungarica  Felsőoktatási  Önkormányzati  Ösztöndíj  olyan  pénzbeli  szociális 
juttatás, amely a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer adott évi 
fordulójához  csatlakozott  települési  és  megyei  önkormányzatok  által  a  hallgatónak 
adományozott  szociális  ösztöndíjból  és  az  önkormányzati  ösztöndíj  alapján  a  hallgató 
felsőoktatási intézményében a Korm. rendelet alapján megállapított szociális ösztöndíjból áll. 
(2)  Az  önkormányzati  ösztöndíjrészre  a  pályázatot az  állandó  lakóhely  szerint  illetékes 
települési  önkormányzat  Polgármesteri  Hivatalánál  írásban,  a  hivatalban  hozzáférhető 
pályázati  űrlapon,  a  pályázó  által  aláírva,  egy példányban kell  benyújtani   az  oktatási  és 
kulturális miniszter által évente közzétett eljárási rendben meghatározott határidőig.
(3) A pályázathoz mellékelni kell:
a) A felsőoktatási intézmény által kitöltött eredeti jogviszony-igazolást.
b) Igazolást a pályázó és a vele egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelméről. 

(kereseti  igazolás,  nyugdíjszelvény  +  nyugdíjas  igazolvány,  családi  pótlék  szelvény, 
rendszeres pénzellátásról szelvény (GYED, GYES, GYET), vállalkozó, őstermelő esetén 
előző évi adóbevallás, munkanélküli ellátást megállapító határozat)

c) ha a pályázó árva, félárva: árvaellátást megállapító határozatot
d) ha  a  pályázó  valamilyen  krónikus  betegségben szenved,  vagy a  családban folyamatos 

ellátást igénylő beteg van: családi pótlékról kiállított igazolást, orvosi igazolást
e) ha  a  pályázó  szülője  /  gondviselője  munkanélküli,  vagy  nyugdíjas:  az  erről  szóló 

határozatot
f) ha a pályázónak gyermeke van: gyermek(ek) születési anyakönyvi kivonatát
g) ha a pályázó családjában lévő eltartottak száma 3, vagy ennél több: gyermekek születési 

anyakönyvi kivonatát, családi pótlékról kiállított igazolást
h) állami nevelésről szóló határozatot,
i) egyéb szociális rászorultságról szóló igazolást.
(4)  A  pályázati  űrlap  a  (3)  bekezdésben  meghatározott  kötelező  mellékletekkel  együtt 
érvényes, valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül.
(5) a  települési  önkormányzat  a  határidőn  túl  benyújtott,  vagy  formailag  nem  megfelelő 

pályázatokat a bírálatból kizárja.
(6) Az elbírálás fajra, nemre, bőrszínre, felekezeti vagy világnézeti hovatartozásra, tanulmányi 

eredményre  tekintet  nélkül  kizárólag  a  pályázó  szociális  rászorultságának  objektív 
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vizsgálata alapján történik.

(7) A  pályázati  nyilatkozat  és  mellékleteinek  valódisága  környezettanulmány  útján 
vizsgálható.

(8) Az egy főre  eső  jövedelem meghatározásánál  a  szociális  igazgatásról  és  a  szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) pontjában foglaltakat kell figyelembe venni.

III. Hatásköri szabályok:
(1) A pályázatokat a Képviselő-testület bírálja el.
(2) A Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága (a továbbiakban: bizottság) a szociális rászorultság 

feltételei  -a  jövedelmi  viszonyok,  az  egyéb  szociális  helyzet,  valamint   -  ha 
szükségesnek ítéli  -a  környezettanulmány -  objektív  vizsgálata  alapján rangsorol és 
javaslatot tesz a Képviselő-testületnek az pályázatok elbírálására illetve a   támogatás havi 
összegére.

IV. A pályázó szociális helyzete
Szociálisan rászorult a pályázó különösen, ha:

a) gyermeket nevel, 
b) a családjában az eltartottak száma 3 vagy ennél több,
c) árva,
d) félárva,
e) állami nevelésbe vett személy, 
f) fogyatékossággal élő,
g) családjában tartósan beteg, vagy rokkant van, 
h) szülője, eltartója munkanélküli,
i.) a pályázó és a vele egy háztartásban élők egy főre jutó havi jövedelme nem 
haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 250 %-át.

V. Az önkormányzati ösztöndíj rész támogatási összege és folyósítása
(1) A pályázók részére minimum 1000 Forint havi támogatás állapítható meg. A megítélt 

támogatásnak  havonta  azonos  összegűnek  és    100  forinttal  maradék  nélkül 
oszthatónak kell lennie.

(2) Az önkormányzati  ösztöndíj  összege  nem lehet  magasabb  az  oktatási  és  kulturális
miniszter által évente meghatározott ösztöndíj összegénél.

(3) Az   ösztöndíjak   folyósításának   időtartama   a   mindenkori   pályázati   kiírásnak
megfelelően kerül meghatározásra.

(4) Az ösztöndíjat a hallgatói juttatásokat kifizető intézmény folyósítja a hallgatónak a Korm. 
rendeletben foglaltak szerint.

VI. A jogorvoslat
Az elbíráló szerv döntése ellen fellebbezni nem lehet.

VII. A jogosultság megszűnése
(1)  Az  ösztöndíj  a  következő  félévtől  visszavonandó,  ha  az  önkormányzat  illetékességi
területéről a hallgató elköltözik.
(2) Az ösztöndíjas  a  jogosultság  megszűnését  annak  bekövetkeztétől  számított  15  napon 

belül köteles írásban jelenteni az önkormányzat felé.

VIII. Záró rendelkezések
(1) Ez a szabályzat a kihirdetés napján lép hatályba, amellyel egyidejűleg 136/2003. (IX.9) 
számú  határozattal  elfogadott  Bursa  Hungarica  Ösztöndíj  támogatás  eljárási  rendjére 
vonatkozó szabályzat hatályát veszti.
(2) Az e szabályzatban nem szabályozott feltételeket a  felsőoktatási hallgatók juttatásairól 
szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet és a mindenkori pályázati kiírás tartalmazza.
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(3)  A szabályzat  rendelkezéseit  minden  olyan  alkalommal  alkalmazni  kell  az  ösztöndíj 
elbírálása  során,  amikor  Újfehértó  Város  Önkormányzat  képviselő-testülete  csatlakozik  a 
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíj pályázathoz.

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

12. napirendi pont megtárgyalása
12./ Előterjesztés Újfehértó Város Tehetséges fiataljainak támogatására benyújtott pályázat 
        elbírálására
       (Írásbeli előterjesztés alapján)
        Száma: 3-205 /2009. 
        Előadó: Tóth András polgármester

Puhola Józsefné elhagyta az üléstermet, így a képviselő-testület létszáma 16 főre változott. 

Tóth András
Szóbeli kiegészítésem csak annyi, hogy a pályázó fiatal korára tekintettel, mind a benyújtott 
igényhez, mind pedig a korábban gyakorolt javaslatomhoz képest alacsonyabb összegnek  a 
megállapítását javasolom, amely javaslatot, sem a Társadalmi Kapcsolatok Bizottság, sem a 
Pénzügyi Bizottság  nem támogatott. Van-e kérdés, észrevétel, vélemény?

Juhász Istvánné
Gondolom mindenkinek azt tűnt föl, hogy milyen fiatal a pályázó. Én azért kértem szót, hogy 
gondoljuk végig, ez az az időszak, amikor eldőlhet egy fiatalnak a sorsa. Lesz-e elég anyagi 
ereje  ahhoz,  hogy a  fejlődéséhez  szükséges  segítséget  megkapja.  Amit  itt  a  város  keretei 
között  nem  tudunk  megadni,  túlnőtte  magát  ez  a  kislány  Újfehértó  keretein,  és  én  úgy 
gondolom, hogy meg kell adni fiatal kora ellenére azt a lehetőséget, hogy továbbléphessen, 
akár az eszközeivel, amivel dolgozik, akár a segítőkben, akik  mellette állnak. Lehetősége van 
–  fiatal  kora  ellenére-  olyan  alkotótáborban  részt  venni-  ahol  csak  különleges  tehetségek 
vannak és hívnak meg. Én úgy gondolom, hogy ezzel segíthetnénk, hogy ne vesszen el, ne 
álljon le, ne lassuljon le a fejlődése, fiatal még, de a tehetség utat tör magának még akkor is, 
ha nem húsz éves valaki, hanem csak 12- 13. Gondoljuk meg, hogy mitől vághatjuk el, egy 
ilyen döntéstől ezt a kislányt. 

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

A képviselő-testület 8 igen szavazattal, 5 ellenszavazattal, 3 tartózkodással nem fogadta el. 

13. napirendi pont megtárgyalása
13./ Beszámoló a 2008/2009. tanév/nevelési év szakmai munkájának értékeléséről, az 
       intézményvezetők éves beszámolója alapján 
       (Írásbeli előterjesztés alapján)
       Száma: 3-219 /2009. 
       Előadó: Juhász Istvánné alpolgármester

Tóth András
Az előterjesztőnek szóbeli kiegészítése nincs. A Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága tárgyalta, 
egyhangú szavazattal elfogadásra javasolja. Van-e kérdés, észrevétel, vélemény? Ha nincs a 
napirendi pont vitáját lezárom. Ki az, aki elfogadja a határozati javaslatot? 
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A képviselő-testület  a   határozat-tervezetet  16  egyhangú  igen  szavazattal  elfogadta  és  az 
alábbi határozatot hozta:

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

217/2009. (IX. 03.)

h a t á t o z a t a

a 2008/2009. tanév/nevelési év szakmai munkájának értékeléséről, az intézményvezetők éves  
beszámolójának elfogadásáról

A KÉPVISELŐ TESTÜLET

1. az intézményvezetők  2008/2009. tanév/nevelési év szakmai munkájának értékeléséről 
szóló beszámolóját az  előterjesztésben foglaltak szerint elfogadja.

Határidő: azonnal
Felelős: alpolgármester

14. napirendi pont megtárgyalása
14./ Beszámoló a 2009/2010. tanév/nevelési év indításának feltételeiről
       (Írásbeli előterjesztés alapján)
       Száma: 3-218 /2009. 
       Előadó: Juhász Istvánné alpolgármester

Tóth András
Az előterjesztőnek szóbeli kiegészítése van-e?

Juhász Istvánné
Csak annyival szeretném kiegészíteni, amit a Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága ülésen már 
elmondtam, hogy a beszámoló készítésekor még voltak bizonytalanságok az adatokat illetően 
is voltak változások. Azt az adatsort, amit elküldünk az önkormányzatnak, azt a következő 
ülésen gondoltam behozni, azok már pontos adatok lesznek, mert még ma is voltak kikérőért 
szülők. 

Tóth András
A Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága tárgyalta, egyhangú szavazattal elfogadásra javasolja. 
Van-e kérdés, észrevétel, vélemény?

Tóth János
Azt említsük már meg, hogy az új, induló egyházi iskola „gyerekszerzése” tényleg keresztény 
emberhez méltó volt. Ebben benne van minden. 

Gyermánné Szabó Katalin
Mielőtt jöttem összegyűjtöttük az Igazgató Asszonnyal, hogy hány gyerek jött át a mai napig. 
113 gyerek jelentkezett, 73 az ÁMIPSZ-ból. Az óvodánál is van változás, 10 gyerek jött át 
szeptember 1-je után az óvodába. egyébként mozgások vannak, szerintem ezek a táblázatban 
benne  vannak  és  annyival  kevesebb  a  létszám.  Egyébként  mozgások  vannak,  lehet 
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mindenfélét  mondani  és  beszélni,  senkire  nem lehet  ráerőszakolni  a  döntést,  egyébként  a 
gyerek a szülőé a családé és ha a család úgy dönt, hogy áthoz egy gyereket, vagy más iskolába 
íratja, az neki szíve joga. Egymást ne bántsuk, én bizottsági ülésen is azt mondtam, hogy a 
gyerekekért folyik a harc, de azért nem kell egymás torkát elharapni, nem tesz ez jót senkinek.

Tóth András
Én úgy láttam, hogy a döntésben a döntéshozó szülők, illetve gyerekek is figyelembe veszik a 
módszereket. De a döntések megszületnek. Vagy eltekintenek a módszertől, vagy nem, de a 
döntések megszületnek, mi meg igazodunk hozzá. Ha nincs egyéb észrevétel a napirendi pont 
vitáját lezárom. Ki az, aki elfogadja a határozati javaslatot? 

A képviselő-testület  a   határozat-tervezetet  14  igen  szavazattal,  ellenszavazat  nélkül,  1 
tartózkodással (1 nem szavazóval) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

218/2009. (IX. 03.)

h a t á t o z a t a

a 2009/2010. tanév/nevelési év indításának feltételeiről szóló beszámoló elfogadásáról

A KÉPVISELŐ TESTÜLET

2009/2010. tanév/nevelési  év indításának feltételeiről  szóló beszámolót az előterjesztésben 
foglaltak szerint elfogadja.

Határidő: azonnal
Felelős: alpolgármester

15. napirendi pont megtárgyalása
15./ Tájékoztató „Autóbusz váróhelyek építése Újfehértón” tárgyú uniós pályázat 
       előkészítéséről
       (Írásbeli előterjesztés alapján)
       Száma: 3-214 /2009. 
       Előadó: Tóth András polgármester

Tóth András
Szóbeli kiegészítésem nincs. A Pénzügyi Bizottság tárgyalta, egyhangúlag tudomásul vételre 
javasolja. Van-e kérdés, észrevétel, vélemény? Ha nincs a napirendi pont vitáját lezárom. Ki 
az, aki a tájékoztatót tudomásul veszi? 

A képviselő-testület a tájékoztatót 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül (2 
nem szavazóval) tudomásul vette. 

16. napirendi pont megtárgyalása
16./ Tájékoztató az önkormányzat gazdasági érdekeltségeiről
       (Írásbeli előterjesztés alapján)
       Száma: 3-209 /2009. 
       Előadó: Tóth András polgármester
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Tóth András
Szóbeli kiegészítésem nincs. A Pénzügyi Bizottság tárgyalta, többségi szavazattal tudomásul 
vételre  javasolja.  Van-e  kérdés,  észrevétel,  vélemény?  Ha  nincs  a  napirendi  pont  vitáját 
lezárom. Ki az, aki a tájékoztatót tudomásul veszi? 

A képviselő-testület a tájékoztatót 14 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodással 
tudomásul vette. 

17. napirendi pont megtárgyalása
17./ Tájékoztató az önkormányzat foglalkoztatást elősegítő, munkahelyteremtő 
       intézkedéseiről
       (Írásbeli előterjesztés alapján)
       Száma: 3-211/2009. 
        Előadó: Tóth András polgármester

Tóth András
Szóbeli  kiegészítésem  csak  annyi  van,  hogy  ebből  egyértelműen  kiolvasható,  hogy  egy 
nagyon komoly motiváció az önkormányzatok részére az Állam részéről, hogy a  közcélú 
foglalkoztatásnak az ilyen  mértékű brutális  megtámogatása egyrészt olyan irányba mutat, 
hogy  nagyon  sok  embert  be  tudunk  vonni  az  ellátásba,  másrészt  arra  kényszeríti  az 
önkormányzatokat,  hogy  ennek  érdekében  a  forrásteremtés  oldalon  másik  irányban  a 
létszámleépítéseket  is  végrehajtson.  Sajnos  ilyen  az  ösztönző  rendszer.  Ez  egyértelműen 
kiolvasható  a  tájékoztatóban,  hogy Újfehértó  vonatkozásában  mit  jelentenek.  A Pénzügyi 
Bizottság  tárgyalta,  egyhangú  szavazattal  tudomásul  vételre  javasolja.  Van-e  kérdés, 
észrevétel,  vélemény? Ha nincs a napirendi pont vitáját lezárom. Ki az,  aki a tájékoztatót 
tudomásul veszi? 

A képviselő-testület a tájékoztatót 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül (2 
nem szavazóval) tudomásul vette. 

18. napirendi pont megtárgyalása
18./ Tájékoztató Érpatak Község Önkormányzata és Újfehértó Város Önkormányzata által 
        létrehozott társulások 2006. II. félévi, 2007. évi és 2008. évi beszámolójáról
       (Írásbeli előterjesztés alapján)
        Száma: 3-173/2009. 
        Előadó: Tóth András polgármester

Tóth András
Igazából  ebben  késésben  vagyunk,  akkor  lett  volna  ez  aktuális,  amikor  megújítottuk  a 
megállapodásunkat  két  együttműködés  területén,  viszont  kötelesek  vagyunk  utólag  ezt  a 
beszámolót  tájékoztató  jelleggel  bemutatni  a  testületnek  is.  A két  polgármester  együttes 
ülésére ez beszámolóként jött, viszont megállapodásunk értelmében kötelesek vagyunk erről 
az anyagról tájékoztatni mind a két testületet. Akkor beszámolóként, most tájékoztatni kell. A 
Pénzügyi  Bizottság  tárgyalta,  egyhangúlag  javasolja  a  tudomásul  vételét.  Van-e  kérdés, 
észrevétel, vélemény? Ki az, aki tudomásul veszi a tájékoztatást? 

A képviselő-testület a tájékoztatót 14 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással 
(1 nem szavazóval) tudomásul vette. 
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19. napirendi pont megtárgyalása
19./ Közérdekű bejelentések, kérdések és interpellációk

Nagy Sándor
Egyrészt szeretném kérni a segítségeteket, hogy  a napokban megjelent  az Új Magyarország 
Vidékfejlesztési  Program I-IV. tengelyre vonatkozó ez évi, illetve 2010. január és március 
közötti  időszakban meghirdetésre  kerülő  intézkedések,  csak jelezni  szeretném, hogy fiatal 
gazdaprogram,  szeptember  15-től  indul  még  ebben  az  évben  kiírásra  kerül  a  kertészet 
korszerűsítés,  állattartás  korszerűsítés,  öntözés  meloráció,  állattartás.  És  még  hadd  ne 
soroljam  fel  végig,  ami  még  fontosabb  lehet,  hogy  a  civilszervezetek  számára  az  Új 
Magyarország Vidékfejlesztési Program IV. tengely keretében október elsejétől megnyílnak 
azok a pályázati lehetőségek, ahol a civilszervezetek  nyújthatnak be pályázati kérelmet.  A 
III.  tengelyhez  kapcsolódó  négy  intézkedés  a  mikro-vállalkozás  fejlesztés,  turisztika, 
vidékörökség, illetve falufejlesztés jogcímek esetében terv szerint 2009. november 1-jétől 30-
áig újból meg fog nyílni ez a felület, a mai nap folyamán lezárultak az I. körös támogatási 
kérelmek elbírálásait. Én úgy gondolom, hogy ha nyilvánosságra kerülnek majd az adatok, 
Újfehértó  nem  szégyenkezhet  a  benyújtott  támogatási  kérelmeket  illetően  a  pozitív 
elbírálásban.

Buczkó Ágnes
Jó  dolog,  meg  hasznos  dolog  a  közhasznúak  foglalkoztatása,  de  alig  várom,  hogy  a 
Hétkeresztút rendbe legyen téve, tudom, hogy ha az Ady Endre utat rendbe teszik akkor az is 
meglesz,  mert  ott  most  már  minden  van.  Szétverik  a  kövesutat,  a  cső  elvan  törve, 
megkísérelték kijavítani,  de állandóan áll  a víz.  Most  még hozzájött  ez  a  brigád is.  Nem 
sérelmemet szeretném elmondani, mert ahol mi lakunk, ott a fát én ültettem, a gödröket én 
ástam, a fűmagot én ültettem, én nyírom a füvet. De amikor az árkot takarították ráhányták a 
fűre a földet, elhordtam. Kérem, hogy valaki nézze, hogy mit csinálnak, de nem tudom, hogy 
van-e annyi köszönet a munkájukban, amit csinálnák. Egyáltalán mit csinálnak, hol járnak? 
Szerintem ez valahogy nincs rendbe. Minősíthetetlen ahogyan beszélnek, neveket nem tudok, 
nem is  neveznék meg.  Nem tudom,  hogy kihez  menjek,  kihez  forduljak.  De ez  így nem 
működik. Valami korrekció kellene feléjük, mert ami rombolást ott csinálnak az nem olyan jó. 

Tóth András
Lényegesen több problémáról, hasonló jellegűről, mint amit a képviselő-testület tagjai és a 
bizottsági  tagok  az  illetékes  fórumokon  megszoktak  velünk  osztani.  Nem  felejtjük  el  a 
problémákat.  A forrással  vannak gondjaink,  regisztráltuk ezeket  a problémákat.  Nem csak 
azokat,  amiket  akár  bizottsági  ülésen  elmondtok.  A  közcélúakkal  kapcsolatban  én  a 
döntésemről -  volt egy polgármesteri intézkedés -  amiről minden képviselőt értesítettem. 
Kiosztásra  került,  elmondtam,  hogy  én  hogyan  képzeltem  el  a  működését  ennek  a 
rendszernek.  Ott  volt  egy  olyan  tétel,  hogy  az  egyéni  képviselőknek  egyfajta  kontrollt 
biztosítottam benne. Tehát közvetlenül az egyéni képviselők megkereshetik a bázisvezetőket, 
és jelezhetik azt, hogy mik az igényei. Amennyiben a bázisvezetők úgy ítélik meg, hogy a 
kapacitásukban van tartalék, akkor azt végre fogják hajtani. Lehet minősíteni a közcélúakat 
így is úgy is. Nekem, a várakozásaimhoz képest pozitívak a tapasztalataim, különösen az első 
időszakban. Most én is érzek egy kis hanyatlást, de én még mindig sokkal hatékonyabbnak 
látom  a  most  működő  rendszert,  mint  a  korábbi  időszakokban.  Sokkal  kevesebb 
koordinátorral  tudunk  sokkal  nagyobb  számú  foglalkoztatásban  résztvevőnek  valamilyen 
szinten értelmes munkát  adni.  Nem tudunk minden igényt  kielégíteni  nyilvánvalóan.  Meg 
vannak  korlátai  ennek.  Nem  tudjuk  úgy  motiválni  ezeket  az  embereket,  mint  a  privát 
szférában, más munkakörökben. Ezt tudomásul kell venni. De amikor a közfoglalkoztatásban 
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résztvevők körét meghatároztuk, igyekeztünk arra törekedni, hogy megpróbáljuk megtalálni 
azokat az embereket, akik leginkább rászorultak az egzisztenciális helyzetüknél fogva, vagy a 
családban  lévő  gyerekek  számánál  fogva.  Tehát  megpróbáltuk  ezeket  az  embereket  akik 
leginkább  egzisztenciálisan  rászorultak,  inkább  azokat  hagytuk  a  rendelkezési  támogatás 
rendszerében,  akinél  feltételeztünk  egy  fokkal  magasabb  egzisztenciát.  Egy  kis  türelmet 
kérek. Elég jó ütemben sikerül most a szállítói sort csökkentenünk, ez egy vízválasztó lesz a 
szeptemberi  hónap.  A kintlévőségeinket   behajthatóságát  tekintve,  érzékeny dolog  lesz  az 
adóbehajtása.  Október  hónapban  tudunk  akkor  majd  egy  nagyobb  léptékű  korrekciót 
végrehajtani  a  városban.  Ismerünk  sokkal  több  problémát,  elhiszem,  hogy  ilyenkor 
fokozottan jelentkezik a képviselőkben, hogy Ők igenis választóikat demonstrálni akarnak. 
De türelmet kérek és megértést. Amíg hosszú a sor, addig arra kell költenünk, hogy kifizessük 
a gáz, víz-számlát egyebet, és csak utána tudunk azzal foglalkozni, hogy megfelelő dologi 
hátteret tudjunk biztosítani a közcélú foglalkoztatáshoz is. 

Szilágyi Antalné
A Nyugdíjas  Egyesület  felkérésére  szeretném elmondani,  hogy nincs  hely  ahol  tartaná  a 
klubfoglalkozást,  csütörtökön, 3-5 óráig.  Ebben kérjük a polgármester  segítségét,  hogy ne 
fizetős  legyen az  a  foglalkozás.  Úgy tudom,  hogy a  társadalmi  életben  igenis  kiveszik  a 
részüket  és  valami  támogatást  várnának  a  város  vezetéstől.  A másik,  hogy mikor  lesz  a 
Kossuth úti járda felújítására mikor lehetséges pályázat benyújtása, mert úgy tudom, hogy a 
terv  az  kész  van,  de  az  út  változatlanul  kerékpárút,  oda  kellene  egy  kerékpárút  tábla 
kihelyezése is.  A gyógyszertár  közelségében úgy tudom, hogy benzinkút épül,  erről  kérek 
tájékoztatást, van-e erre engedély? A Bajcsy Zsilihnszki úti járda megépítése mikorra várható, 
a  másik,  hogy a Böszörményi  úton,  ahol  régen Juhász Béla  bácsi  lakott  ott  a  közlekedés 
akadályoztatva van, kérik annak a zavartalanná tételét. Ezt kérem megszüntetni. Ezen kívül 
kérem, hogy polgármester Úr az utolsó bizottsági ülésről tájékozódni szíveskedjen. 

Tóth András
A nyugdíjas klubbal kapcsolatosan, amikor meghoztam a döntésemet a fizetősség tételről, ezt 
azt  hiszem megpróbáltam elmagyarázni  a  lakosságnak  is.  Ezeknek  a  létesítményeknek  a 
fenntartása  pénzbe  kerül,  különösen  télen.  Ezt  közös  kasszából  fizetjük,  de  nem  azonos 
intenzitással veszik igénybe a közösségek. Van olyan nyugdíjas csoport, akik többször veszi 
igénybe évente, nyilván át kell gondolni, hogy az Ő ilyenfajta foglalatosságukat tudjuk-e a 
közös pénzből – mondjuk 30-40-szer fizetni.  Van olyan közösség,  aki egyszer sem veszik 
igénybe, van akik egyszer-kétszer. A közcélt ha észlelem, akkor biztosítom az ingyenességet. 
Ezt úgy fordítottuk le a nyugdíjas egyesület vonatkozásában, hogy én azt mondtam, hogy az 
egyesület  valamilyen  produkcióval  föl  fog  lépni  egy  rendezvényen,  akkor  a  megegyezett 
tarifát nekik ki fogom fizetni és ezzel elismerem a közcélt, így mérhetővé válik, hogy mit 
produkálnak a városnak, és mérhetővé tettük a korábbi döntéssel azt, hogy hányszor és milyen 
mértékben veszik igénybe a létesítményeinket, ez egy korrekt eljárásnak tartom és nem is volt 
ellenvetése az elnök asszonynak. Úgy tűnik most mégis az ellenvélemény kerül az előtérbe.  A 
Kossuth  utca  járda  -  elkészültek  a  tervek,  lehetőséget  figyelembe  véve  a  korábbi  évek 
tapasztalatát  is-  ez vonatkozik a  Bajcsy útra  is.  Az a  napokban került  átadásra  a tervekre 
vonatkozóan.  Ezek  döntően  hazai  forrásból  finanszírozhatók,  a  Regionális  Tanácsokhoz 
szokott  ez  decentralizált  forráshoz  odatelepíteni,  az  idén  is  beadtunk  11  pályázatot,  ha 
emlékszik rá a testület, szeptember 10-én várható ennek az elbírálása. Akkor fogjuk tudni – 
hogy pld, az Ady Endre út nyert-e vagy nem, akkor fogunk tudni választ adni rá, hogy ennek 
kapcsán a Hétkereszt úton tudunk-e valamit csinálni, vagy nem. Most van ez a 120 milliárdos 
megszorító  csomag,  amit  kommunikál  a  Kormány,  ebből  egy  5  milliárdos  tétel  a  hazai 
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forrásokat érinti. Deklarált dolog az, hogy a költségvetési törvényben vélhetően előterjesztői 
szinten nem lesz benne ezeknek a decentralizált forrásoknak a biztosítása. Tehát nem lesz meg 
a Regionális Tanácsoknak az a lehetősége, hogy pályázatot írjanak ki az önkormányzatoknak 
és  be  tudjunk  nyújtani  olyan  pályázatokat,  mint  az  idén  –  hogy be  tudtunk  nyújtani  11 
pályázatot. Tehát az előkészületeink egyenlőre hiábavalóak, sem a Bajcsy, sem a kerékpárutak 
és még néhányak, amiknek a terveztetését elvégeztünk úgy néz ki, hogy jelen pillanatban nem 
fog pályázati  forrás megnyílni– hogy pályázzunk. Ettől  függetlenül  a  tervek kész vannak, 
éppen arra  tekintettel,  hogy nincsenek pályázati  kiírások nem indítottuk meg a   pályázati 
kiírásokat, azért, hogy plusz költségeket ne jelentsen a városnak. A kerékpár út vége tábla ezt 
más is  jelezte,  a  rendőrfőnök úrral  bejártam a  város,  több helyen  hiányoznak felfestések, 
illetve  táblák.  Ezeket  nyilván  korrigálni  kell.  A Böszörményi  útnál  én  is  érzékelem  a 
problémát,  megpróbálunk  intézkedni,  hogy  a  tulajdonos  ott  egy  kicsit  nyesse  meg, 
kétségtelen, hogy nehézkes ott a járdán való közlekedés, mert a Papp Ferinek ott kinőtt a 
növényzet. A benzinkúttal kapcsolatban, - hatósági kérdés, nálam volt a befektető, azt mondta 
hogy neki minden rendben van, én azt mondtam nekik, hogy ha minden rendben van akkor 
meg fogja kapni az engedélyt, azt hogy most Ő a saját kockázatára mit csinál azt nem tudom. 
Jegyző Úr tud tájékoztatni, hogy a hatósági eljárás hogyan áll. Biztos vagyok benne, hogy a 
hatóságunk, ha minden papír  rendben van, akkor nem fogja megakadályozni,  meg nem is 
akadályozhatja a beruházást, ha meg nincs rendben minden papírjuk, akkor meg nem fogja 
megadni az engedélyt a létesítésre, akár a működtetésre. 

Dr. Mátyás B. Szabolcs 
A benzinkút ügyében nincs engedélyezési eljárás a hivatalban, tehát nekünk ebben ügyünk 
nincs.  De mi  is  nagyon sok megkeresést  kaptunk ebben,  el  is  mentünk  a  helyszínre,  és 
megkérdeztük az ott dolgozókat, hogy a tereprendezést is úgy hajtsák végre, hogy ha építési 
engedély szükséges, a kérelmet hova kell benyújtani. Ma járt bent a hivatalban az érintett 
befektető,  elmondtuk  neki,  illetve  bemutatta  azokat  a  terveket,  amiket  ott  szeretne 
megvalósítani, erre mi adtunk egy elvi álláspontot, és arra kérte az ottani kollegákat és engem, 
hogy  erről  ne  tájékoztassunk  már  senkit,  mert   igen  komoly  üzleti  érdeke  van  ebben  a 
dologban, és ha odakerül a hatósági ügy, akkor majd Ő megfelelő jogorvoslattal kíván élni. 
Ennél többet nyilvános ülés keretén belül nem tudok mondani. Tehát nincs vele ügyünk. 

Tóth András
Azt mondtam, hogy ami történik az saját kockázatára történik. 

Gyermánné Szabó Katalin
Az  E-onnal  kapcsolatosan  a  nyáron,  amikor  vihar  volt,  sok  problémát  okozott,  főleg  a 
Farkasnyári út szakaszán. Több mint 12 óráig nem volt áram, és a fagyasztók olvadtak le. 
Többen is megkerestek és nagy viták és veszekedések voltak belőle. Fel voltak háborodva, és 
én akkor megnéztem, hogy a karbantartási munkálatokat el kell végezniük. A fák  a vezetékek 
között felnőttek már, és összecsapja a két vezetéket. A másik probléma az, hogy hiába csak a 
biztosítékot kellene kicserélni, akkor sem tudja a helyi villanyszerelő megtenni, mert el kell 
neki  mennie  a  központba  és  ha  a  központból  megkapja  az  utasítást,  akkor  elvégezheti  a 
munkáját. Ezért sok ember hátrányos helyzetbe kerül. A karbantartás és a munkaszervezés 
nagyon rossz. A másik azt, hogy van-e olyan Újfehértón, hogy Ökomenikus szolgálat, azért 
kérdezik,  mert  a  médiában  hallották,  hogy azon  keresztül  lehet  kérelmet  beadni  a  krízis 
helyzetre, én a magam elgondolása szerint azt mondtam, hogy az önkormányzaton keresztül 
lehet  talán,  ez  kérdés.  A másik  a  segélyosztással  kapcsolatban,  hogyan  lehetne,  hogy ha 
előfordul,  hogy ha a körzetünkben van rászoruló,  de nincs benne a nyilvántartásba,  akkor 
szeretném kérni, hogy hadd kerüljön már pozitív elbírálásba. Nagyon kellemetlen. 
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Tóth András
A E-onnal  a  Tigázzal  kapcsolatban  monopolhelyzetben  érzik  magukat.  Nekünk  is  sok 
problémánk van. A monopolhelyzet miatt ők nyeregben érzik magunkat. Már a szabadpiacon 
bizonyos  kezdeményezések  vannak,  a  Tigáznál  visszafogtak  a  dolgokból.  Az ökomenikus 
szolgálat  nincs  regisztrálva  nálunk,  nincs  bejelentkezve,  ettől  függetlenül  végezheti  a 
tevékenységét a jogszabályoknak megfelelően. A segélyosztály – szeretném leszögezni, hogy 
kaptunk egy felajánlást az élelmiszerbanktól, ez került kiosztásra. Ők határozták meg, hogy 
kik  azok,  akik  részesülhetnek  és  Ők  határozták  meg  a  rászorultság  elvét  is  és  nem  mi 
szubjektív  módon  úgy  döntöttünk,  hogy  nem  az  a  rászorult,  hanem  az,  Ő  adta  a 
segélyszállítást is, és határozta meg azt is, hogy milyen kategóriájú embert részesíthet ebben. 
Több ezer rászorult embert sikerült összeírni, azoknak a szervezeteknek, illetve a szociális 
iroda segítségével, akik ezen a területen tevékenykednek. Azt hiszem, hogy egy viszonylag jó 
logisztikával  sikerült  kiosztanunk.  Természetesen  voltak  olyanok,  akik  jelentkeztek,  hogy 
nekik  is  kellene,  és  jó  lenne.  De  mondom,  hogy azok  a  rászorultsági  elvek,  amiket  Ők 
meghatároztak, azok nem egyeztek meg azzal, amit a támogató szervezet felénk kötelezően 
előírt. Az volt, hogy ha nem úgy hajtjuk végre a segély osztást, ahogyan Ő mondja, akkor 
nekünk ki kell fizetni a szállítmányt. Az ökumenikus szolgálatnál,  azt hiszem, hogy ez az 
áramszolgáltatónál befizetett összeg, ez a krízisalapnál valamilyen szerepet vállalnak ebben, 
de szerintem Ők a vélelmezési szakban vannak benne és az az emberke aki a szeretetszolgálat 
nevében megnyilvánult egyik tagja ennek a gréniumnak, aki ebben közreműködik. Egyébként 
a hivatalban a krízisalapra a megfelelő regisztrációt meg lehet tenni. 

Szabóné Belme Ildikó
Többször, hetente többször megkerestek az Arany János útnak a gréderezésével  kapcsolatban, 
20-30 cm-es kátyúk vannak. 

Tóth András
Tudom, a választ regisztráljuk és sokkal több problémát érzékelünk, mint amit bejelentettek, 
de a választ elmondtam a Buczkó Ágnes hozzászólásával kapcsolatosan. Igyekszünk, több 
olyan megkeresés van. Ezeket a problémákat összegyűjtjük és egyszerre fogjuk megoldani, 
mert  logisztikailag,  költséghatékonyság  szempontjából  ez  lesz.  Pici  idővel,  de  sokkal 
hatékonyabban, de sokkal több mindent meg tudunk csinálni. Ez megint az időszerűség. 

Szabóné Belme Ildikó
Esetleg előre lenne arra lehetőség, hogy tájékoztatva  lennénk, hogy a körzetünkben mikor 
lesz a gréderezés, hogy ott legyünk és esetleg hatékonyabb legyen ez, mert néha, ha elmegy 
az úton, éppen hogy lehet látni a simítást, néha a 20-30 cm-es gödrök ott maradnak, ha erre 
lenne  lehetőség,  szabadságot  tudnék kivenni,  hogy esetleg  a  körzetemben jobb legyen  az 
útnak a minősége. 

Tóth András
Ha  van  valakinek  jó  gréderes  ismerőse,  akkor  várom  a  megkeresést,  hogy  legyen  kiből 
válogatnom. Nem vagyok elégedett a gréderes színvonalával, részben arra fogták, hogy nem 
volt elég esős az időszak, ebben van valami, a megszáradt földet nehezebb eldolgozni, mintha 
egy kicsit meg van lazulva. Van-e még egyéb észrevétel? Ha nincs a napirendi pont vitáját 
lezárom. 
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Mivel egyéb kérdés, észrevétel, vélemény nem hangzott el, Tóth András a nyilvános ülést 18 
óra 05 perckor bezárta. 

K. m. f. 

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