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J E G Y Z Õ K Ö N Y V

Készült: Újfehértó Város Képviselő-testületének 2009. szeptember 22-ei (kedd) du. 15 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
           

Meghívottként  jelen  voltak: Nagy  Csaba  könyvvizsgáló,  Béres  Józsefné  ÁMIPSZ 
intézményvezető, Váradyné Istenes Erzsébet Lengyel Laura Óvoda intézményvezető,  Nagy 
Sándor ügyvezető igazgató és - Zupcsán László üzleti vezető N-Alexander Biztosítási Alkusz 
Korlátolt Felelősségű Társaság részéről.

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  módosítással, 
hogy az  írásos  meghívóban szereplő  3.  napirendi  pont  és  a  5.  napirendi  pontok  levételét 
javasolom. Az előterjesztők visszavonták. Valamint az Víziközművel kapcsolatos napirendhez 
várjuk a szakértőket, ezért, ha megérkeznének, akkor kérném szépen, hogy vegyük előre a 
napirendnek a  tárgyalását,  akár  előre  hozva,  akár  később tárgyalnánk,  ha még addig nem 
érkeznek meg. Van-e ezzel kapcsolatban észrevétel? Ha nincs ki az, aki a módosított napirendi 
javaslatot elfogadja?

A képviselő-testület 14 gyhangú 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- 238/2009.  
          (Írásbeli előterjesztés alapján)
           Előadó: Tóth András polgármester

     b) Előterjesztés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról



         Száma: 3-227/2009.
         (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./ Tájékoztató az Önkormányzat gazdálkodásának első félévi helyzetéről  
     (Írásbeli előterjesztés alapján)
     Száma: 3-228/2009. 
     Előadó: Tóth András polgármester

3. /Előterjesztés az  Újfehértói Általános, Művészeti Iskola, Pedagógiai Szakszolgálat és 
     Szakiskola  létszám racionalizálásáról valamint  költségvetési tárgyú rendeletek 
     módosításáról
     (Írásbeli előterjesztés alapján)
     Száma: 3-226 /2009. 
     Előadó: Tóth András polgármester

4./ Előterjesztés a folyékony hulladék közszolgáltatás ellátásával kapcsolatos döntésekről
       (Írásbeli előterjesztés alapján)
       Száma: 3-236 /2009. 
       Előadó: Tóth András polgármester

5./ Előterjesztés Víziközmű-társulat létrehozására
     (Írásbeli előterjesztés alapján)
     Száma: 3-233 /2009. 
     Előadó: Tóth András polgármester

6./ Előterjesztés „A kompetencia alapú oktatás innovatív lehetőségeinek megteremtése     
     Újfehértón” (TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0093) projekt keretében irodaszerek, irodai 
     és számítástechnikai eszközök beszerzése tárgyú általános, egyszerű közbeszerzési   
     eljárás során beérkezett ajánlatok elbírálásáról
     (Írásbeli előterjesztés alapján)
     Száma: 3-237/2009. 
     Előadó: Tóth András polgármester

 7. /Előterjesztés „A kompetencia alapú oktatás innovatív lehetőségeinek megteremtése 
     Újfehértón” (TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0093) projekt keretében szaktanácsadói 
     szolgáltatás ellátása tárgyú általános, egyszerű közbeszerzési eljárás során beérkezett 
     ajánlatok elbírálásáról
     (Írásbeli előterjesztés alapján)
     Száma: 3-235. /2009. 
     Előadó: Tóth András polgármester

8./ Előterjesztés „A kompetencia alapú oktatás innovatív lehetőségeinek megteremtése 
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      Újfehértón (TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0093) projekt keretében pedagógus továbbképző 
      tanfolyamok szervezése” tárgyú általános, egyszerű közbeszerzési eljárás során
      beérkezett  ajánlatok elbírálásáról
      (Írásbeli előterjesztés alapján)
       Száma: 3-234/2009. 
       Előadó: Tóth András polgármester

9./ Előterjesztés Széchenyi út-Vasvári Pál utca kereszteződésébe tervezett 
      körforgalmi csomópont, valamint gyalog és kerékpárút megépítéséhez 
      szükséges területek megszerzéséről
      (Írásbeli előterjesztés alapján)
      Száma: 3-244/2009. 
      Előadó: Tóth András polgármester
 
10./ Előterjesztés önkormányzati tulajdonú ingatlanrész tulajdonjogának megszerzésére tett 
       ajánlatról
       (Írásbeli előterjesztés alapján)
       Száma: 3-229/2009. 
       Előadó: Tóth András polgármester

11./ Előterjesztés az Újfehértói Rendőrőrs részére történő robogó jármű vásárlásáról
       (Írásbeli előterjesztés alapján)
       Száma: 3-241/2009. 
       Előadó: Tóth András polgármester

12./ Előterjesztés egészségügyi ügyeleti gépjármű üzemeltetési feladatainak ellátásáról       
       (Írásbeli előterjesztés alapján)
       Száma: 3-231/2009. 
       Előadó: Tóth András polgármester

13./ Előterjesztés a „Fehértói Újság” alapító okiratának módosításáról       
       (Írásbeli előterjesztés alapján)
       Száma: 3-225/2009. 
       Előadó: Tóth András polgármester

14./ Előterjesztés alapító okiratok módosításáról       
      (Írásbeli előterjesztés alapján)
      Száma: 3-232/2009. 
      Előadó: Tóth András polgármester

15./ Tájékoztató az Újfehértón működő (bejegyzett) civilszervezetek és a helyi önkormányzat
       viszonyáról       
       (Írásbeli előterjesztés alapján)
       Száma: 3-242/2009. 
       Előadó: Juhász Istvánné alpolgármester

16. / Közérdekű bejelentések, kérdések és interpellációk

Buczkó Ágnes, Gyermánné Szabó Katalin és Szabóné Belme Ildikó képviselők megérkeztek 
az ülésterembe, így a képviselő-testület létszáma 17 főre változott. 
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1. napirendi pont megtárgyalása
a)  Tájékoztató a legutóbbi testületi ülés óta történt eseményekről, tárgyalásokról
     Száma: 3- 238/2009.  
     (Írásbeli előterjesztés alapján)
     Előadó: Tóth András polgármester

Tóth András
A napirendi ponttal kapcsolatban nincs kiegészíteni valóm. Van-e kérdés? 

Buczkó Ágnes 
A ifjúsági szálláshelyek létesítése Újfehértón, ezzel kapcsolatban szeretném kérdezni?

Tóth András
Emlékeztetem rá Képviselő Asszonyt,  hogy valamikor decemberben döntöttunk a pályázat 
benyújtásáról  és  a  pályázatunk nyert.  A támogatási  döntést  személyesen  a  szakállamtitkár 
Úrtól  vehettük  át  Nyíregyházán,  ahol  valamennyi  –  a  pályázati  alapból  nyert  pályázó  – 
megkapta ezt a támogatási döntést.

Buczkó Ágnes 
És ez hol lesz? 

Tóth András
Nem voltál  itt  akkoriban? Ez eldőlt,  a focipályánál,  ott  az  öltöző helyén.  Látványterveket 
kaptak a képviselők annak idején. 

Buczkó Ágnes 
Köszönöm szépen. 

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

A képviselő-testület a tájékoztatást 17 igen szavazattal egyhangúlag tudomásul vette. 
 
    b) Előterjesztés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
         Száma: 3-227/2009.
         (Írásbeli előterjesztés alapján)
         Előadó: Tóth András polgármester

Tóth András
A napirendi ponttal kapcsolatban nincs kiegészíteni valóm. Van-e kérdés? 

Ha nincs egyéb a napirendi pont vitáját lezárom. Ki az, aki elfogadja a tájékoztatást? 

A képviselő-testület a tájékoztatást 17 igen szavazattal egyhangúlag tudomásul vette. 

     c) Ismertetés az átruházott hatáskörben hozott döntésekről

4



         (Szóbeli előterjesztés alapján)
          Előadó: Tóth András polgármester és az átruházott hatáskört gyakorló 
                         bizottságok elnökei

Tóth András
Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy augusztus 31-e és szeptember 21-e között 
polgármesteri hatáskörben az alábbi döntések születtek:
Átmenetei segélyt megállapító 44 db, 5 db. elutasító, temetési segélyt „Hála Istennek” nem 
kellett  megállapítani,  sem  elutasítani.   Köztemetést  nem  rendeltem  el.  Lakásfenntartási 
támogatás  megállapító 42 db, 13 elutasító, 1 db eljárást megszüntető, támogatást megszüntető 
szintén 1 db, korábbi döntés felülvizsgálata szintén 1 db. Szociális étkeztetési támogatás 12 
megállapító, 29 megszüntető, kiegészítő gyermekétkeztetési kedvezmény 28 db megállapító, 
helyi  közlekedési  támogatás  57  db  megállapító,  gyermekétkeztetési  kedvezmény 
felülvizsgálat  11  db,  megállapító  1  db,  megszüntető  5  db.  A  Társadalmi  Kapcsolatok 
Bizottsága rendkívüli gyermekvédelmi támogatást megállapító 8 db. született. Van-e kérdés? 
Ha nincs, ki az, aki elfogadja a tájékoztatást? 

A képviselő-testület a tájékoztatást 17 igen szavazattal egyhangúlag tudomásul vette. 

2. napirendi pont megtárgyalása
2./ Tájékoztató az Önkormányzat gazdálkodásának első félévi helyzetéről  
     (Írásbeli előterjesztés alapján)
     Száma: 3-228/2009. 
     Előadó: Tóth András polgármester

Tóth András
A múltkor  amikor  a  költségvetési  rendeletünket  módosítottuk,   akkor  utaltam arra,  hogy 
szeretnénk egy olyan képet  most  bemutatni  ahol  az előirányzatokat  összelehet  hasonlítani 
majd  a  teljesítésekre.  Egyrészt  figyelemmel  kellett  lenni  arra  -itt  amikor  az  anyagot 
elkészítettük-, hogy a Kincstárhoz az egyeztetett jelentés elment, azt az akkori előterjesztések, 
az akkori hatályos költségvetési rendeletünknek megfelelő adatokat szerepeltetjük az egyik 
oszlopban.  Az  időközben  elvégzett  módosításokkal  korrigálva  szintén  egy  korrigált 
előirányzat  oszlopot  láthatunk  és  a  tényleges  teljesítéseket.  Annak  nem  nagyon  látjuk 
értelmét, hogy a %-okat számoljuk, - ezek igazán hiteles képet nem adnak, hiszen nagyon sok 
előirányzat nem lineárisan jelentkezik az évben folyamatosan,  tehát akár a bevétel,  akár a 
kiadási oldalon. Ettől függetlenül mindenki kiszámíthatja, illetve tájékozódhat azokból a %-
okból, amik ott  le vannak írva.  A könyvvizsgálói megbízásnak részét képezi ehhez is egy 
jelentésnek a készítése,  könyvvizsgáló Úr ezt  megtette,  viszont ezt  a képviselő-testületnek 
nem kell a könyvvizsgálói jelentést tárgyalnia. De, ha könyvvizsgáló Úr szeretne szóban az 
előterjesztéshez valamit fűzni, akkor megadom a lehetőséget. 

Köszöntöm a Könyvvizsgáló Urat!

Nagy Csaba könyvvizsgáló
Tisztelt képviselő-testület!

Elvégeztem  az  első  féléves  tájékoztató,  illetve  a  Kincstár  felé  elküldött  beszámolóval 
kapcsolatos  feladataimat.  Ennek  kapcsán  megállapítottam,  hogy  az  előirányzatok  annak 
megfelelően történtek beállításra, illetve a tájékoztatóban bemutatásra, ahogyan polgármester 
Úr  elmondta,  tehát  megegyeznek  a  7/2009-es  költségvetési  rendelet  előirányzataival.  Az 

5



előterjesztés ez alapján a  költségvetési  beszámoló alapján készült,  kiemelt  előirányzatokat 
ezzel egyezően mutatja be. Összességében erre vonatkozóan nem találtam olyan jellegű, nem 
tudok olyam megállapításokról szót adni a képviselő-testület részére, ami a megbízhatóságát 
befolyásolná  az  előterjesztett  anyagnak.  A  költségvetés  teljesítésének  és  a  várható 
költségvetési  helyzet  értékelése  kapcsán  megállapítottam,  hogy a  bevételek  és  a  kiadások 
minden vonatkozásban  az időarányos alatt teljesültek. Alapvetően a bevételeknél két olyan 
kiemelt  előirányzat  van  az  intézményi  bevételek,  amelyeknek  elsősorban  a  szociális 
étkeztetésből származó bevétel  elmaradása az oka annak, hogy nagy arányban elmarad az 
időarányostól,  illetve a  felhalmozási  bevételeknél  a  telekértékesítésből  tervezett  bevételek, 
nagyon minimálisan realizálódtak. A kiadási előirányzatok hasonló teljesítést  mutatnak, ez fő 
összegét tekintve ugyanolyan arányban, ugyanolyan arányt képviselnek, mint a  bevételek. A 
szociális  kiadásoknál  van  egyedül  magasabb  teljesítés,  de  ez  az  elszámolási  rendszeréből 
fakad.  Itt  egy utólagos  lehívási  finanszírozási  rendszer  van,  összességében éves  szinten  a 
meghatározott %-a terheli az önkormányzat költségvetését. A többi részét a Kincstár utólagos 
lehívással  téríti  meg.  Itt  a  dologi  kiadások  azok,  amelyek  a  bemutatott  teljesítési  adatok 
alapján kedvező képet mutatnak, de több mint 100 millió forintos szállítói állománya van az 
önkormányzatnak.  Ez  június  30-án  is  108  millió  forint  volt,  összességében  amikor  én 
elvégeztem  szeptember  elején  az  ezzel  kapcsolatos  könyvvizsgálatot  lényegesen  nem 
változott,  107  millió  forint  volt,  illetve  emellett  egy  közel  45  millió  forintos  egyéb 
kötelezettségi állománya is van az önkormányzatnak. Ha ezt a szállítói állományt figyelembe 
vesszük  a  dologi  kiadásoknál,  akkor  ez  már  egy  60  %-os  teljesítést  mutat,  tehát  így  a 
kifizetetlen szállítók kifizetésre kerülnének, akkor nagyobb, az 50 %-nál több, tehát a félévnél 
többet használt volna fel az önkormányzat. Én úgy gondolom, hogy ezek  alapján a teljesítései 
adatok, illetve a kötelezettségi adatok, illetve az elégtelen finanszírozási helyzetből adódóan 
eléggé ingataggá vált a nyáron az önkormányzat gazdálkodási helyzete likviditási oldalról. 
Gyakorlatilag ez az év hátralévő részében, figyelembe véve a hiteltörlesztési kötelezettséget, 
váltófizetési  kötelezettséget  -  még  esetleg  tovább  súlyosbodhat.  Összességében-  tehát 
alapvetően nem is erre az évre vonatkozóan látom én kritikusnak a helyzetet, hanem a jövő 
évre kitekintve. Ismerve, hogy az önkormányzatokat érintő elvonásokkal került betervezésre 
a  jövő  évi  költségvetési  javaslat,  tehát  ebből  az  következik,  hogy  még  szűkebb  lesz  a 
forráslehetőség a jövő évre vonatkozóan. A legnagyobb problémát én a felhalmozási kiadások 
finanszírozásában  látom.  Itt  viszonylag  elégtelen  a  finanszírozási  helyzete  az 
önkormányzatnak, ha megnézzük az I félév teljesítési adatait, akkor a felhalmozási bevételek, 
tehát  a  teljesített  felhalmozási  bevételek  nem  fedezték  a  felhalmozási  kiadásokat. 
Összességében  az  önkormányzatnak  -  ami  az  anyagban  is  benne  van-  a  kisösszegű 
fejlesztések, projekt -előkészítések és a nyertes pályázatoknak egy 729 milliós előirányzattal 
szerepelnek, ebből az önrész 126 millió és ebből 70.223. eFt  került VI. hó 30-áig kifizetésre. 
Mivel a finanszírozási körülmények- tehát itt a  banki finanszírozás – meglehetősen nehézzé 
vált, illetve a felhalmozási bevételek nem úgy teljesülnek, véleményem szerint az év hátralévő 
részében  és  éves  szinten  sem  valószínűsíthető,  hogy  a  felhalmozási  bevételek  tudják 
finanszírozási kiadásokat. Tehát ebből a szempontból felborul a költségvetési egyensúly. Még 
a nyáron, amikor a likviditási helyzet eléggé instabil volt az önkormányzatnak én arra tettem 
javaslatot, hogy a beruházásokat át kellene tekinteni, átütemezéssel, esetleg, ha nem teljesen 
szükséges, vagy olyan állapotban lévő beruházásoknak az elhagyásával, aminek nincs anyagi 
vonzata,   ezt  továbbra  is  fenntartom  a  képviselő-testület  részére,  hiszen  én  nem  látok 
lehetőséget arra, hogy amennyiben átütemezzük a  jövő évre ezeket a beruházásokat, akkor 
könnyebben tudja finanszírozni ezeket. Köszönöm. 

Tóth András
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A szállítói állományunk már az évfordulón is több tízmillió forintos tétel volt, tehát igazán a 
szállítói  állomány növekményével  kellene  számolnunk,  amikor  értékeljük  az  idei  évet.  A 
SZOSZOK-nál, mint elmaradt bevétel, tehát eleve számoltunk vele- hiszen többszörösen nőtt 
az ellátottak száma. Tudtuk, hogy a pótlólagos normaigényre csak júliusban lesz lehetőség az 
intézménynek és azt is tudtuk, hogy majd a mostani szeptember végi finanszírozásra kapja 
meg a támogatást. Most 40 millió forint a tartozása a SZOSZOK-nak az irányunkban. Ezt 
remélhetőleg itt a hónap végén jövőhónap elején meg fogjuk kapni. A szállítói tartományok 
tekintetében  most  is  szerepelnek  olyan  tételek,  amihez  kapcsolódóan  különböző 
támogatásoknak a  lehívása  még  nem történt  meg.  Ezeknek a  támogatásoknak az  összege 
meghaladja a 20 millió  forintot.  Tehát itt  is  várunk ezek befolyására.  A könyvvizsgáló úr 
említette a féléves szállítói állományt. A tegnapi napon a lejárt szállítói tartozás, illetve egyéb 
kötelezettségünk  87,1  millió  forint  volt  úgy,  hogy  32  millió  forint  rendelkezésre  álló 
pénzeszköz is volt emellett, illetve említettem a kintlévőségeinket is. Én úgy gondolom, hogy 
elég markáns javulást tudtunk a likviditásunkban végrehajtani. Ez köszönhető annak is, hogy 
az egyik adónemben - az iparűzési adóban az éves tervezett összeget már több mint 10 %-ban 
meghaladta a realizált bevétel a mai napig. Viszont komoly lemaradás van a  gépjárműadónál. 
Ott egy 80 millió forintos éves előirányzattal számolunk, annak a fele esedékes most, s annak 
a fele még nem jött be. Tehát egy olyan 20 millió forint az előirányzat, - a kollegák dolgoznak 
rajta, hogy ne ez legyen. Nyilván itt a tanévkezdés, meg egyebek miatt így vesznek levegőt a 
családok. És inkább a számlákat fizetik ki, ahhoz, hogy nem menjenek bele a télbe és ne 
legyenek gáz és villany nélkül.  Tehát  a likviditással  kapcsolatban ennyit.   A felhalmozási 
kiadásokkal  kapcsolatban,  -  felborult  az  egyensúly?-  Én  egyáltalán  nem  tartom  azt 
problémának,  hogy  ha  a  felhalmozási  kiadások  meghaladják  a  konkrét  felhalmozási 
bevételeinket, hiszen a szabad pénzeszközeinkből is lehet fölhasználni.  Én úgy gondolom, 
hogy  törekszünk  arra,  hogy  a  működésünk  az  lehetőség  szerint  a  normatíván  kívül  ne 
igényelje a teljes szabadpénzeszköz felhasználásunk és így legyen lehetőségünk pótlólagos 
fejlesztéseket  is  végrehajtani.  Ha,  csak   a  konkrétan  a  jogszabály  szerint  megnevezett 
felhalmozási bevételekkel számolnánk akkor messze nem tudnánk ilyen léptékű fejlesztéseket 
végrehajtani. Én a következő évekre vonatkozóan – illetve a beruházások ütemezésére már év 
közepén is már futó projektjeink voltak, azon kívül gyakorlatilag, tényleg minimális azoknak 
a fejlesztéseknek az értéke, amiket leállíthattunk volna, de nem állítottunk le. Illetve ma is van 
olyan előterjesztés, ami annak a bizonyos 20 millió forintos keretnek, ami ingatlanszerzésre 
vonatkozik,  -  ennek a felhasználásáról  dönt,  hogy ezt most ki  fogjuk meríteni vagy nem. 
Konkrétan a Vasvári Pál-Széchenyi úti kereszteződésre gondolok. Törekszem arra, hogy az 
előterjesztések a későbbiek során, hogy gondoljuk meg, hogy vagyunk-e olyan helyzetben, 
hogy az ingatlanszerzéseket meg tudjuk valósítani,  vagy nem. Látva a következő évnek a 
dolgát, egyrészt a fejlesztéseknél - két elnyert pályázatunk van, amit a jövő évben tudunk 
elindítani, illetve a 49,9 millió forint felhasználását, amit az ifjúsági szálló megvalósítására 
van 3 év, ha el is indítjuk akkor is csak az év második félévben tudjuk elindítani. Ami nyertes 
pályázatok voltak hazai forrásból az a két útfelújítás, sajnos 11-ből csak három pályázatot 
támogatott a Tanács. Ez a két útfelújítás, a Vasvári Pál utcának a felújítása, illetve a Rákóczi, 
Part,  Budai  Nagy Antal  összefüggő szakasznak a  felújítása.  Ezt  szerintem az  év második 
felében,  vagy  tavasszal   kell  elindítanunk  ahhoz,  hogy  odaérjünk  hogy  tudjuk  ezt 
finanszírozni.   Én  úgy  gondolom,  hogy  a  következő  évben  már  a  Főtérrel  nem  kell 
foglalkozni. Amiben az elmúlt időszakban néhány milliót elköltöttünk. Még egyszer 87 millió 
forint a lejárt tartozásunk, 60 napon túl 30 millió, 30-60 napon túl van 10 millió és 30 napon 
belül 47 millió forint ami a ki nem fizetett, ez a tegnapi napon ennyi, ebből a mai napon ebből 
is 15 millió forintot kifizettünk.  Ennyi a kiegészítésem, talán aktuálisabb a mostani időszakot 
értékelni, mint a félévet, attól függetlenül, hogy erről szól a tájékoztató. Van-e kérdés?
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Puskás László
Az egyéb kötelezettség vállalások benne vannak ebben a 80 millió forintban, vagy ez csak a 
szállítói tartozás?

Tóth András
Igen. Ezek a lejártak, nincs benne pld. egy 3 éves szerződés,  vagy egy támogatási szerződés, 
pld, megítéltünk egy támogatást egy civil szervezetnek, és mondjuk az évből hátralévő összeg 
ez még nem aktuális az még nem szerepel benne, mert ennek az esedékessége még nincs. 
Van-e még egyéb kérdés? Ha nincs, a napirendi pont vitáját lezárom. Ki az, aki tudomásul 
veszi a tájékoztatást?

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

3. napirendi pont megtárgyalása
3. /Előterjesztés az  Újfehértói Általános, Művészeti Iskola, Pedagógiai Szakszolgálat és 
     Szakiskola  létszám racionalizálásáról valamint  költségvetési tárgyú rendeletek 
     módosításáról
     (Írásbeli előterjesztés alapján)
     Száma: 3-226 /2009. 
     Előadó: Tóth András polgármester

Tóth András
Szóbeli  kiegészítésem  nincs.  Mind  a  három  bizottság  tárgyalta,  a  Pénzügyi  Bizottság  a 
határozat-tervezetet  és a rendelet-tervezetet  egyhangúlag támogatta,  az Ügyrendi Bizottság 
szintén,  a  Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága a  határozat-tervezetet  többségi  szavazattal  a 
rendelet-tervezetet egyhangúlag 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  17  egyhangú szavazattal  elfogadta  és  az  alábbi 
határozatot hozta:

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

219/2009. (IX. 22.)

h a t á r o z a t a

Az  Újfehértói Általános, Művészeti Iskola, Pedagógiai Szakszolgálat és Szakiskola 
létszám racionalizálásáról

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET

az  Újfehértói Általános, Művészeti Iskola,  Pedagógiai Szakszolgálat  és Szakiskolában 
2009. szeptember 25. napjával 8 pedagógus  álláshelyet megszüntet. 

Határidő: folyamatos
Felelős: jegyző

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

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

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

27/2009. ( IX. 22.)

r e n d e l e t  e

költségvetési tárgyú rendeletek módosításáról

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 többször módosított 7/2009. (II. 27.) 
rendeletét  (továbbiakban:  R)  valamint  az  önkormányzat  2009.  évi  költségvetéséről  és 
végrehajtásának  szabályairól  szóló  többször  módosított  7/2009.  (II.  27.)  rendelet 
módosításáról szóló 22/2009. (VII. 24.) számú rendeletét (továbbiakban: rendelet) az alábbiak 
szerint módosítja: 

I.
az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 

többször módosított 7/2009. (II. 27.) rendelet módosításáról

1.§. 

A R. 5. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú  melléklete lép.

II.

az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 
többször módosított 7/2009. (II. 27.) rendelet módosításáról szóló 22/2009. (VII. 24.) 

számú rendelet módosításáról

2.§.

A rendelet 2.§. (4) bekezdése hatályát veszti.

3.§.

Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg az önkormányzat 2009. évi 
költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 7/2009. (II. 27.) rendelet módosításáról 
szóló 22/2009. (VII.24.) rendelet 7.§.-a hatályát veszti.
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1. számú melléklet a 27/2009.(IX. 22.) számú rendelethez

5. számú melléklet                       

K I M U T A T Á S

az intézmények 2009. évi engedélyezett létszámáról

Intézmény megnevezése 2009. évi  
nyitó  

létszám

03.31-i
változás

+/-

04.16-i
változás

+/-

07.15-i
változás

+/-

07.31-i
változá

s
+/-

08.31-i
változá

s
+/-

09.25-i
Változá

s
+/-

11.15-i
változás

+/-

12.15-i
változá

s
+/-

Változást  
követő
létszám
összesen

„Játékvár” Bölcsőde 9 9

Lengyel Laura Óvoda 51 -6 45

Újfehértó-i  Általános, 
Művészeti Iskola,  Pedagógiai 
Szakszolgálat és 
Szakiskola

117 -1 -8 108

Zajti Ferenc Kulturális Központ 6 -1 5

Egészségügyi ellátás egyéb 
feladatai

2 2

Polgármesteri Hivatal 130 -1 -7 -3 -5 -3 -1 110

Létszám mindösszesen 315 -1 -7 -3 -12 -1 -8 -3 -1 279



4. napirendi pont megtárgyalásra
4./ Előterjesztés a folyékony hulladék közszolgáltatás ellátásával kapcsolatos döntésekről
     (Írásbeli előterjesztés alapján)
     Száma: 3-236 /2009. 
     Előadó: Tóth András polgármester

Tóth András
Szóbeli  kiegészítésem  nincs.  Ez  nem  az  én  kezdeményezésem,  hanem  a  hivatal 
kezdeményezése, úgy ha kérdés van, Ők képviselik az álláspontunkat. Az Ügyrendi Bizottság 
tárgyalta  és  a  határozat-valamint  a rendelet-tervezetet  támogatta.  Van-e kérdés,  észrevétel, 
vélemény?

Buczkó Ágnes
Mennyiért lett eladva a Kht szolgáltatása, mert 8 millióról volt szó?

Tóht András
A 8 millió, ami bekerült hozzánk az az eszközöknek, illetve a cégnek az együttes értékesítési 
ára volt, a testület nem támogatta ezt az ajánlatot. Időközben az eszközök APEH végrehajtása 
alá kerültek és ugye ez folyamatban van, úgy hallottam, hogy az eszközöknek a kikiáltási ára 
lényegesen alatta van annak, amit annak idején be lett árazva. Maga a cég került értékesítésre, 
névértéken 1.000.000.-Ft-os a  cégnek a  jegyzett  tőkéje  és ezen az 1.000.000.-Ft-on került 
értékesítésre.  

Buczkó Ágnes
És akkor most van KHT, vagy nincs?

Tóth András
Van, funkcionálisan nincs, formálisan van Kht. Tehát jelenleg eszközök értékesítése folyik, 
szigorúan  abban  állapodtunk  meg  az  ügyvezető  asszonnyal,  hogy  mindig  figyelemmel 
vagyunk  a  nyilvántartási  értékkel,  meg  a  piaci  értékekre.  Tehát  ilyen  eszközöknek  az 
értékesítése folyik és ebből a hitel részleges kiegyenlítése ami folyik. Korábbi testületi ülésen 
beszéltünk arról, hogy vélhetően a nagy APEH tartozás miatt a felszámolás az nem úszható 
meg, de addig is próbálják az eszközöket mobilizálni. 

Suhaj István
Az eladással kapcsolatban meg lett-e szondáztatva mondjuk annál a vállalkozónál, aki előtte a 
8 millió forintot ajánlotta érte?

Tóth  András
Igen. Elég markáns igénye lett volna, illetve más jelentkezők is voltak, akik azt mondták, 
hogy  ha  megemeljük  a  szennyvíz-szippantásnak  a  tarifáját  X   %-kal,  akkor  esetleg 
beszélhetünk róla.  Van-e további kérdés? Ha nincs a napirendi pont vitáját lezárom. Ki az, aki 
a rendelet-tervezetet elfogadja?

A képviselő-testület 15  igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodással elfogadta és 
az alábbi rendelet alkotta meg:



ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

28/2009. ( IX. 22.)

r e n d e l e t  e

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

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 

a  hulladékgazdálkodásról  szóló  2000.  évi  XLIII.  törvény  (Hgt.)  23.  §-ában,  a  környezet 
védelmének általános szabályairól szóló 1995.évi LIII. tv. 46.§.(1) bek. c.) pontjában továbbá 
az egyes helyi közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló 1995.évi XLII. törvény 2.§.-
ban kapott  felhatalmazás alapján a hulladékkezelési  közszolgáltatásról és a köztisztaságról 
szóló többször módosított  9/2007. ( II.  23) rendeletét (továbbiakban: rendelet) az alábbiak 
szerint módosítja:

1.§.

A rendelet 3.§. (6) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(6) Újfehértó Város Képviselő-testülete a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos 
közszolgáltatás  ellátásával  az  Újfehértó  Kommunális  Szolgáltató  Korlátolt 
Felelősségű Társaságot  (4244, Újfehértó, külterület 0551/93. hrsz.) (a továbbiakban: 
Szolgáltató) bízza meg 2009. december 31. napjáig és kötelezi a szolgáltatás ellátásával 
kapcsolatos,  jelen  rendeletben  előírt  feladatok  végrehajtására,  valamint  felruházza  a 
rendeletben meghatározott jogosítványokkal. 

2.§.

Ez  a  rendelet  a  kihirdetés  napján  lép  hatályba,  amellyel  egyidejűleg  a hulladékkezelési 
közszolgáltatásról  és  a  köztisztaságról  szóló  többször  módosított  9/2007.  (II.  23)  rendelet 
módosításáról szóló 5/2009. (II. 10.) rendelet hatályát veszti.

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

A képviselő-testület 15  igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodással elfogadta és 
az alábbi határozatot hozta:

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

220/2009. (IX. 22.)

h a t á r o z a t a

Újfehértó Kommunális Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság  és az önkormányzat 
között létrejött közszolgáltatási szerződés módosításáról
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A KÉPVISELŐ-TESTÜLET

1.  az  Újfehértó  Kommunális  Szolgáltató  Korlátolt  Felelősségű  Társaság  és  az 
önkormányzat között - 2009. február 27.-én – Újfehértó Város  közigazgatási területén 
a települési  folyékony hulladék kezelésére – begyűjtésére és szállítására – irányuló 
hulladékkezelési közszolgáltatási feladatok ellátására  létrejött szerződés módosítását a 
melléklet szerint elfogadja.

2. felhatalmazza a polgármestert a szerződés módosítás aláírására.

Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester

Melléklet a  220/2009. (IX. 22.) számú határozathoz

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA

amely létrejött egyrészről
Újfehértó Város Önkormányzata

Székhelye: 4244. Újfehértó, Szent István u. 10.
Képviseli: Tóth András polgármester
Adószáma: 15404792 – 2 - 15
Bankszámlaszáma: 68800013 – 11039141
Számlavezető pénzintézete: Szabolcs Takarékszövetkezet
mint megrendelő (a továbbiakban: Önkormányzat),

másrészről
Újfehértó  Kommunális  Szolgáltató  Korlátolt 
Felelősségű Társaság

Székhelye: 4244. Újfehértó Külterület hrsz. 0551/93.
Képviseli: Czuczku György
Cégjegyzékszám: Cg. 15-09-071988/9
Adószáma: 14093313-2-15
Bankszámlaszáma: 68800013-11070636
Számlavezető pénzintézete: Szabolcs Takarékszövetkezet
mint vállalkozó (a továbbiakban: Közszolgáltató)

között, a  2009. február 27.-én Újfehértó Város  közigazgatási területén a települési folyékony 
hulladék kezelésére – begyűjtésére és szállítására – irányuló hulladékkezelési közszolgáltatási 
feladatok ellátására  létrejött szerződés (továbbiakban: szerződés) módosítása tárgyában:

1./  A szerződő felek rögzítik, hogy Újfehértó Város Önkormányzat képviselő-testületének a 
hulladékkezelési közszolgáltatásról és a köztisztaságról szóló többször módosított 9/2007. ( II. 
23) rendelete alapján,  2009. február  27.  napján egymással  Újfehértó Város  közigazgatási 
területén a települési folyékony hulladék kezelésére – begyűjtésére és szállítására – irányuló 
hulladékkezelési közszolgáltatási feladatok ellátására  szerződést kötöttek. A szerződő felek 
megállapítják, hogy  a szerződés aláírásakor, a közszolgáltató százszázalékos önkormányzati 
tulajdonban álló kft. által létrehozott gazdasági társaság volt, ezért a feladatellátás átadását 
megelőzően, nem került sor közbeszerzési eljárás lefolytatására.
Az Újfehértó Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. a közszolgáltató gazdasági 
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társaságot, 2009. ……….napján  értékesítette Czuczku György, Újfehértó, …..u. szám alatti 
lakos részére, így az önkormányzat és az Újfehértó Kommunális Szolgáltató KFT között a 
Kbt.  2/A.  §.ában   foglalt  „házon  belüli  szerzésre”  vonatkozó  szabályok  már  nem 
érvényesülnek.  Közbeszerzési  eljárás  nélkül  a  tevékenység   a  közszolgáltató  által  –  a 
közbeszerzési értékhatárokra tekintettel - 2009. december 31.-ig  végezhető.

2./  A 1./  pontban  foglaltakra  tekintettel  a  szerződő  felek  a  szerződés  1.2.  pontját  közös 
megegyezéssel, az alábbiak szerint módosítják:

1.2. Szerződő  felek  a  közszolgáltatási  szerződést  2009.  március  01.  napjával  kezdődő 
hatállyal 2009. december 31. napjáig terjedő határozott időre kötik. 

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

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

Újfehértó, 2009. .

……………………………………… ………………………………….
             Önkormányzat     Közszolgáltató

5. napirendi pont megtárgyalása
5./ Előterjesztés Víziközmű-társulat létrehozására
     (Írásbeli előterjesztés alapján)
     Száma: 3-233 /2009. 
     Előadó: Tóth András polgármester

Tóth András
A napirendi  ponthoz jeleztem, hogy vendégek érkeznek.  Most meg is  érkeztek,  épp most 
értünk a napirendhez. 

Köszöntöm Nagy Sándor ügyvezető igazgató Urat, Zupcsán László üzleti vezető Urat az N-
Alexander  Biztosítási  Alkusz  Korlátolt  Felelősségű  Társaság  részéről,  akik  szakértőként 
működtek közre az előterjesztés összeállításában. 

Előzetesen egy tájékozató anyagot küldtem el a képviselő-testület tagjai részére, itt a projektre 
vonatkozóan  még  az  előzetes  megvalósíthatósági  tanulmányban  szerepeltettem,  mint 
tájékoztató  adatokat.  Tartalmazta  az  anyag  az  N-Alexander  Kft-nek  a  bemutatást,  egy 
határozati javaslatot, ami kiegészítésre szorul, illetve egy ütemtervet, ami egy megállapodás 
esetére vonatkozik egy olyan ütemtervet, ami tartalmazza, hogy milyen ütemben lehet egy 
lakás-takarékpénztári konstrukciót leszervezni Újfehértón, illetve egy vízi-közmű társulatot 
létrehozni  Újfehértón.  A bizottsági  ülésre  sikerült  pontosítani  az  adatokat,  egy  kiegészítő 
anyagot bocsátottam a képviselők részére. Ez már tartalmazta, - egyrészt megkapták CD-n 
azokat a terveket, amelyek a hálózat-bővítésére vonatkoznak. Megkapták az N-Alexander Kft. 
javaslatát,  kiindulva  abból,  hogy  a  részletes  megvalósíthatósági  tanulmány  alapján  az 
Újfehértóra vonatkozó kivitelezési költségek várható nagysága 1,4 milliárd forint. Erre a két 
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alternatívára  elvégezték  a  kalkulációt.  Ezekről  az  Ügyrendi  Bizottsági  ülésen  formálisan, 
illetve a másik két bizottsági ülésen informálisan beszéltünk róla. Rendelkezésre áll még egy 
megbízási szerződés tervezet, ami arra vonatkozik, hogy milyen feladatokat lát el az ajánlat 
szerint  az  alkusz cég,  ugye  díjat  nem kérve.  Itt  pontosítva  van,  hogy megbízásuk esetén, 
milyen ütemezésben lehetne ezt a folyamatot elvégezni. Ezekre tekintettel szeretném, hogy a 
határozati javaslatot azt pontosítanánk. Arra tekintettel, hogy mindegyik bizottsági ülésen a 
lakás-takarékpénztári konstrukciónál a rövidebb, a 61 havi futamidő támogatást támogatják, 
akkor egészítsük ki a határozat-tervezet 3. pontját, hogy a hozzájárulás összegét 146.000.-Ft-
ban határozzuk meg, a  4. pontban az OTP lakás-előtakarékosságnál a 61 hónapon át a havi 
1.870.-Ft, ez összességében 114.070 Ft. Az 5. pontban kértem a képviselőkét, hogy az érintett 
képviselők, - tudomásom szerint 8 egyéni képviselő- kértem, hogy vállaljon közreműködést. 
Várom,  hogy  az  5.  pontban  kik  azok  a  képviselők,  mint  delegáltak  képviselnék  az 
önkormányzatot az előkészítő bizottságot, illetve majdan a társulatot. A Szervező Bizottság, 
illetve  majdan  a  Társulat  elnökére  én  teszek  egy  javaslatot,  az  összeférhetetlenséget 
megvizsgálva,  javasolom, hogy Kálmánczhey Éva aki  a hivatal  dolgozója,  illetve érintett 
ingatlan tulajdonos, tapasztalattal is rendelkezik, Ő legyen a szervező bizottság elnöke. Illetve 
annak idején a delegáltjaink, a társulás megalakításánál, mint javaslatot közvetítsék. Hiszen 
fontos az, hogy a felkészültségben egy hozzáértő gyakorlatban is jártas ember legyen az, aki 
vezesse a társulatot. Ne az legyen majd a tényező, hogy heteken-hónapokon keresztül majd a 
különböző jogszabályoknak a megismerésével  foglalkozzon,  -  hanem itt  érdemi munkával 
kell, hogy foglalkozzon. Kérem, hogy ki az, aki a szervezőmunkában részt szeretne venni. 

A képviselő-testület  tagjai  Ricska  Zsolt-  mivel  nincs  jelen-   és  Tóth  András  kivételével 
vállalja a szervező munkában való részvételt. 

 Tóth András
Akkor a Ricska Zsolton és rajtam kívül ide mindenkit beírnánk, mint a szervező bizottságba 
delegált tagot. Akkor így kerek az előterjesztés. Ezt az előterjesztést támogatta az Ügyrendi 
Bizottság egyhangú szavazatával. A szakértőket kérdezem, hogy kívánnak e szólni valamit 
magukról. Illetve még annyit, hogy volt egy olyan része az anyagnak, amit felém megküldtek, 
amit  én  előterjesztőként  nem hoztam be.  Történetesen  azt,  hogy Ők  javasolták,  hogy az 
önkormányzat a számlanyitással kapcsolatos költségeket - ami itt számszerűsítve van, - illetve 
az első havi díjat vállalja át. Ez kb. 8 millió körüli összeg, én nem látom ennek a fedezetét, de 
ettől függetlenül erre a szakértők javaslatot tettek. Ő úgy gondolom, hogy a hatékonyságot ez 
javítaná, én jelen pillanatban a fedezetét nem látom ennek.

Nagy Sándor 
Ismerteti a céget. 

Nekünk van egy 50 fős üzletkötői gárdánk, akik tulajdonképpen az előkészítő és szervező 
bizottsággal  közösen  szervezi  meg  a  víziközmű  társulatot  párhuzamosan  a  lakás-
takarékpénztári  papírokat  is  kitöltve.  Zupcsán  László  kollegám el  fogja  mondani,  hogy a 
KEOP-pal kapcsolatos dolgok miért  nagyon fontosak és miért  kell  most a társulatot  ilyen 
hirtelen  megalakítani  a  pályázat  benyújtását  illetően.  Polgármester  Úr  fölvezette,  hogy 
javasoljuk, ha lehetőség van rá, hogy miért is jó az, hogy a számlanyitási díjat és az első havi 
díjat  megelőlegezi  az  önkormányzat.  Egyrészt  a  szervezés  során,  amikor  szervezzük  a 
lakosságot,  nem  kérünk  el  pénzt,  és  egy  szándék  nyilatkozatot  íratunk  az 
ingatlantulajdonosokkal alá, és lakás-takarékpénztár megtakarítási részét engedményezzük a a 
beruházás  javára.  A  meghatalmazottak  listáját  gyűjtjük  be,  ennek  a  papírmunkáit  kell 
elvégezni. Azt, hogy miért is kell a számlanyitási díjat megfizetni, - megfordult gyakorlatilag 
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a koca - mert az történik, hogy hitelt-érdemlően kell az önkormányzatnak igazolni a  sajáterőt 
és  a  lakástakarék-pénztárak  fedezete  lesz  majd  annak  a  társulati  hitelnek,  amit  majdan  a 
társulat föl fog venni. Igen ám, az egyik lakos fizet a másik nem. Ha egyszerre kezdődik a 
megtakarítás,  -  tételezzük  föl,  hogy  megalakul  a  víziközmű  társulat,  és  befizeti  az 
önkormányzat megelőlegezi az önkormányzat a díjat,  - és akkor januártól a lakos el tudja 
kezdeni  mindenki  egyszerre  a  megtakarítást,  egyszerre  jár  le,  a  tőkét  egyszerre  fogják 
tulajdonképpen  visszafizetni  az  adott  pénzintézetnek,  aki  majd  meg  fogja  finanszírozni  a 
víziközmű társulati hitelt. Hiszen Önöknek kell majd készfizetői kezességet vállalni azért a 
társulati hitelért, amit a társulat föl fog venni. Ezt nagyon figyeli most minden pénzintézet, 
hogy a számlák be vannak e aktiválva, mert fedezetül az Ltp. szolgál a társulati hitellel, plusz 
az Önök készfizetői kezessége. Mi csak azért javasoltuk, hogy hatékonyabb lehet a szervezés, 
ha lehetőség van rá, természetes, ha nem hát akkor is megoldás, csak akkor egy kicsit jobban 
borul a helyzet, az áttekintés szempontjából nehezebb. 

Zupcsán László
Tisztelettel köszöntöm Önöket!

A lényeg az, amit mindannyian tudunk, hogy a KEP pályázat beadásakor a különféle részletes 
tanulmányi terv és stb. mellett a hitelérdemlő önerő az egyik legfontosabb. Ezzel felelünk 
meg az uniós  feltételnek,  csak akkor  fogadják be a  pályázati  anyagot,  hogy ha az önerőt 
biztosítja  az  önkormányzat.  Ezt  többféleképen  lehet,  meglévő  pénzeszközből,  hitelből, 
kötvényből és még sorolhatnám, és természetesen víziközmű társulati  formában. Ha Önök 
úgy döntenek, hogy társulati formában akarja ezt az önerőt biztosítani, akkor létre kell hozni 
egy szervező és  előkészítő  bizottságot,  annak meg kell  választani  az  elnökét,  és  ennek a 
bizottságnak  a  feladata,  hogy  megszervezze  ezt  a  társulatot.  Előkészítsen  minden  olyan 
dokumentációt,  ami  a  cégbírósági  bejegyzéshez  szükséges.  Nyilván  ezt  vállaljuk  mi  át. 
Vállaljuk a társulat teljeskörű gyakorlati megszervezését és vállaljuk a jogi hátteret is, egészen 
a  cégbírósági  bejegyzéséig,  tehát  mi  addig  dolgozunk,  amíg  ez  a  dokumentáció  a 
rendelkezésre  nem  áll  és  ezt  kell  csatolni  a  pályázathoz,  illetve  egy  visszavonhatatlan 
ígérvényt, vagy megkötött hitelszerződést az önerő igazolására. Ezt most tényleg komolyan 
veszik. 1 – 1,5 évvel ezelőtt, akkor akár egy indikatív ajánlattal is befogadták a szerződést, 
illetve  a  pályázatot,  most  már  nem.  Sajnos  ez  a  hitelígérvény  egyenértékű  egy 
hitelszerződéssel,  ezért  mondjuk  mi  azt,  hogy ha  ehhez  a  hitelígérvényhez  időben  hozzá 
akarunk jutni, akkor érdemes a lakás-takarékpénztárakat aktiválni egyben, érdemes a lakosság 
részéről  átvállalni  a  számlanyitási  díjat,  az  első havi  díjat,  mert  ezzel  aktiváljuk  a  lakás-
takarékpénztárakat és azonnal hozzájutunk ehhez a hitelígérvényhez. És a pályázati anyagot 
bármikor határidőben be tudja adni az önkormányzat. A társulat szervezéssel kapcsolatban én 
csak annyit szeretnék elmondani, hogy látom, hogy sokan szeretnék ezt támogatni. A szervező 
bizottság  nagyon  fontos,  illetve  még  nagyon  fontos,  hogy  megfelelő  létszámban 
meghatalmazottat  tudjunk  magunknak  gyűjteni,  illetve  a  meghatalmazotti  státuszt  vállaló 
ingatlantulajdonosok  körét  kell  elsősorban  a  szervezőbizottságnak  felderíteni  és  a 
rendelkezésre  bocsátani.  Hiszen  amikor  az  alakuló  közgyűlés  van,  minden  tulajdonost 
megkeresünk, minden személy,  tulajdonos nyilatkozik, ha megvan a 2/3-os többség, akkor 
lehet az alakuló ülést összehívni, hirdetményezni, - a helyi szokásos módon- minden tagot 
meghívva. Alakuló ülésen alakul a víziközmű társulat, de azon a napon azon a helyen, ott kell 
biztosítani egy 2/3-os jelenlétet. Ez szinte lehetetlen megoldani a társulatoknál, itt ugye 1.922 
ingatlan az, ami érintett a beruházásoknál, ennek a 70 %-a ezer-egynéhányszáz, ezeknek ott 
kellene lenni. Nyilván ez technikailag lehetetlen, ezért a törvény arra ad lehetőséget, hogy 100 
ingatlantulajdonost képviseljen egy meghatalmazott. Ezért kb. legalább 19 meghatalmazottra 
szükség  van,  vagy  inkább  többre,  tehát  20  egynéhány  érdekelnek  kell  lenni  a  szervező 
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bizottság mellett. Nyilván, aki benne van a szervező bizottságban és érdekelt is, köztük Önök 
közül  bárki,  lehetnek  meghatalmazottak  az  alakuló  ülésen,  és  itt  nyilván  a 
meghatalmazottakból  a  szervező  bizottság  tagjaiból  kerüljön  ki  lehetőleg  a  későbbi 
tisztségviselők  is.  Kell  egy  intéző  bizottság,  egy  elnök,  minimum két  tag,  egy ellenőrző 
bizottság, egy elnök, minimum két tag. Ez a törvényi minimum, és küldöttek kellenek majd 
ahhoz,  hogy ez  a  víziközmű társulat  jól  tudjon működni.  De csak  egy zárójel  –  ha  ez  a 
víziközmű  társulat  létrejön,  akkor  az  önkormányzat  társberuházója  lesz.  Itt  a  két 
önkormányzat. Újfehértő és Bököny együtt pályázik, együtt nyerik meg a KEOP támogatást. 
Az önkormányzat lesz a beruházó és a megalakult víziközmű társulat a társberuházója lesz és 
egyetlen egy feladata lesz a társulatnak,  hogy az önerőt biztosítsa. Azt megelőlegezni egy 
kedvező  államilag  támogatott  társulati  hitellel  és  ezt  az  érdekeltségi  hozzájárulást  kell 
beszerezni. A társulat, csak a tulajdonosi önerőt biztosítja. Én azt szeretném, hogy mivel a 
forgatókönyvben a mai napon van az alakuló ülése, ez nem biztos, hogy megalakul, ezért 
meghatároznánk egy újabb napot, ahol a bizottságot még külön tájékoztatnánk, az elnököt 
rendesen  megválasztanánk,  erről  jegyzőkönyv  kell,  hogy készüljön,  és  ezt  követően  mi  a 
szervező  bizottsággal  közösen  a  meghatalmazottak  közösen  el  tudjuk  indítani  a  szervező 
munkát. Én azt gondolom, hogy ezt a forgatókönyvet lehet tartani, egy lakossági fórumot kell 
szervezi, most elfogadják a nagyságrendet, ennek megfelelően a lakossági fórum tájékoztató 
anyagát a meghívóját elő tudjuk készíteni. Ezt minden tulajdonosnak kézbesíteni kell,  egy 
fórumon elmondjuk, hogy miről szól a dolog, azt követő hétvégén pedig szervezzük, majd a 
víziközmű társulatot.  Hétvégére fókuszálunk,  szombat-vasárnap.  Általában mi  1.900-2.000 
ingatlant  fel  is  tudunk  keresni.  Ezt  követően  utószervezés  zajlik  majd,  megfelelő 
megbízottakon keresztül, ügyeleteket tartunk, stb. egy a lényeg, hogy addig szervezzük, amíg 
szükséges ezt a társulatot. A lakás-takarékpénztárról én sokat nem mondanék, ha kérdés van 
tegyék föl. Egy olyan államilag támogatott rendszer, ahol 30 %-kal olcsóbban fizetett. Minden 
érdekeltségi hozzájárulás, de egyébként a belépésnél választható,  az egyösszegű befizetés is, 
hiszen jogi személyek nem köthetnek ilyen lakás-takarékpénztárt. Ha lehetőség van rá, akkor 
minél többen támogassák, hogy megalakuljon ez a társulat. Egy gesztus is az önkormányzat 
részéről, hogy a számlanyitási díj és az első havi díjat fizeti. Ez a pénzalap csak jövőre kell, 
ha  most  szervezzük  októberben  a  társulatot,  akkor  abból  novemberben  társulat  lesz, 
feldolgozzuk az Ltp-ket decemberben. Januárban, februárban kell a számlákat aktiválni, tehát 
ekkorra kell az önkormányzati pénz. Ha viszont másképp dönt az önkormányzat, akkor ha 
meg van a társulat,  akkor azt  követően kell  a  lakosoknak befizetni.  De ez a döntés azért 
fontos, hogy most a tájékoztatóban is benne kell, hogy legyen – hogy a számlanyitási díjat 
nem kell fizetni. Ha van kérdés, akkor szívesen válaszolok rá. 

Tóth András
Van-e kérdés, észrevétel, vélemény?

Nagy Sándor képviselő
A megbízási szerződés-tervezetben, amit kiosztással kaptunk, ebben a 2. oldalának a 9. pontja 
hivatkozik  egy 7.  pontra  –  ezt  a  7  pontot  sehol  nem lelem benne.  Elég  lényeges  elemre 
hivatkozik a 6. pont ahhoz. Jó lenne tudni, hogy mit takar. 

Zupcsán László
A számozásokkal, a sorrend egy kicsit csúszott. A 6. pontban van az, hogy a megbízás miről 
szól, mi mit vállalunk, mi lenne az önkormányzat feladata. Mi gyakorlatilag ennek a társulat 
szervezését díjmentesen vállaljuk, nem azért mert mi vagyunk a „Máltai Szeretetszolgálat”, 
mi  a  lakás-takarékpénztári  jutalék  az  a  mi  bérünk,  az  fedezi  a  mi  költségeinket,  ebből 
kifolyólag az önkormányzattól külön díjazásra nem tartunk igényt, sem a lakosságnak, sem az 
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önkormányzatnak  plusz  anyagi  terhet  nem  jelent.  Viszont  az  önkormányzatnak  van  egy 
szerepvállalása,  az  lenne,  hogy  a  szükséges  alapdokumentumokat  sokszorosítani  kellene- 
belépési nyilatkozat két pld-ban, ingatlanszám arányában, engedményezési nyilatkozat, de azt 
lehet, hogy az OTP-től meg tudjuk majd szerezni, ez egy rugalmas kérdés, - meghatalmazás, 
illetve az egyéb jogi belépési nyilatkozatokat kell majd sokszorosítani, a lakossági tájékoztató 
leveleket  sokszorosítani,  kézbesíteni.   Cégünk  vállalja  az  ügyvédi  költséget  és  az 
adminisztrációs  költséget az ügyvédi munkának, ezt mi át tudjuk vállalni. És akkor pontosan, 
ez  a  pont  arról  szól,  hogy  ha  megbízás  után  netán-tán  valamilyen  oknál  fogva  eláll  az 
önkormányzat,  vagy  más  lakás-takarékpénztárral  szerződést  kötve,  vagy  más  céggel 
szerződést  kötve  valósítja  meg  ezt  a  konstrukciót,  akkor  a  mi  költségeinket  fel  tudjuk 
számolni.  De megbízás után ez nem szokott történni.  De ezt  pontosítjuk ezt  a megbízási 
szerződést. 

Nagy Sándor
Ez attól komolyabb ügy, hogy három mondatban el tetszett mondani, hogy fogjuk korrigálni. 
Mert azért nagyon sok pénzébe kerülhet az önkormányzatnak. A másik az, hogy akkor mégis 
nem teljesen  ingyenes  az  önkormányzat  számára  mert  amit  el  tetszett  mondani,  az  azért 
néhány 100 e Ft-jába bele  kerül az  önkormányzatnak,  amit  ma az önkormányzat  magárra 
vállal ebből a dologból. Nincs ezzel nekem bajom, csak akkor ne mondja, hogy nem kerül 
semmiben az önkormányzatnak ez a dolog. 

Tóth András
Akkor  kerül  sok  pénzünkbe,  hogy  ha  nem mi  végezzük  el  ezeket  a  feladatokat,  amiket 
önkormányzati vállalásként tartalmaz a megállapodás. Általában sokszorosítás van benne, ha 
azt mi megoldjuk, - nálunk nyilván effektív költség- viszont nem a megbízott részére fizetjük 
meg. 

Nagy Sándor
Mégsem ingyenes a szolgáltatása az újfehértóik számára, csak ezt tegyük világossá én semmi 
mást nem akarok mondani ezzel. Azt is mondhatnám, ha durva akarok lenni, hogy egy picit 
csúsztatás, hogy nem kerül semmibe az önkormányzatnak,  ezek a tételek, amik fel vannak 
sorolva, ezek nem tízezres tételek, még akkor sem, ha az önkormányzat maga végzi. Nincs 
ezzel nekem bajom, csak akkor kifelé is úgy kommunikáljuk, hogy mégiscsak van anyagi 
szerepvállalása az önkormányzatnak is. Szépen hangzik, hogy nem kerül senkinek semmibe a 
dolog, csak a másik oldalon meg kotorászunk az önkormányzat zsebében. 

Zupcsán László
Semmi  ilyen  szándékunk  nincs.  Maga  a  társulat  szervezése,  ennek  a  jogi  háttérnek  a 
biztosítása ingyenes, az alapdokumentumok, amik ehhez szükségesek, azok sokszorosítása az 
önkormányzat  kompetenciája,  valamint  ha  a  számlanyitási  díjat  felvállalja,  az  is  egyfajta 
költség.

Tóth János
A térképet megnéztem, utcák hiányoznak, tudom, hogy nem 100 %-os lesz a támogatás, de 
konkrétan a Csillag utca elég mély-fekvésű,  hiányzik a szennyvízelvezetés,  illetve a Rigó 
utcán is. Itt mindkét oldalon lakott. Hogyan lehetne, hogy ez a két utca bekerüljön? 

Tóth András
Volt  egy  limit,  amit  tartanunk  kell,  minden  érintett  körzetben  vannak  olyan  utcák,  amik 
kimaradtak. Két szempontunk volt, az egyik a beépítettség, ott az utcajegyzéken meg is van 
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említve.  A másik,  hogy  mi annak az esélye,  hogy a 92 %-os rákötést  tudjuk biztosítani. 
Nyilván valamilyen módon el lehet azt érni, akár kedvezménnyel, akár erőszakkal, de amikor 
meghatároztuk  a  tervezőkkel  az  utcák  körét  ez  is   nagyon  közrejátszott.  A Csillag  utca 
esetében erősnek éreztem azt, hogy na ott mi lesz? Ott el fogjuk e tudni érni azt, hogy  92 %-
os, vagy megközelítő rákötés legyen. Egymáshoz is kellett viszonyítani az utcákat, én kértem 
a bizottsági ülésen, hogy aki tud, az esetlegesen jelöljön meg cserét, nézzék meg. Volt is, ahol 
meg tudtuk csinálni  a  cserét.  Viszont  a  %-ok miatt  mindenképpen kell,  figyelemmel  kell 
lennünk annak az esélyére is, hogy hogyan tudjuk megszervezni 92 %-ban. Azt elmondtam 
bizottsági  ülésen is,  hogy a  2005-ben megvalósult  beruházásnál 358 ingatlan még mindig 
nincs rákötve.  Alig több mint 60 %-os a rákötés egy 2005-ben megvalósult  beruházásnál. 
Egyrészt ott is produkálnunk kell. Most kezdünk egy akcióba a NYÍRSÉG-VÍZ-zel, egy-egy 
hónapos akcióba kedvezményekkel, ugye itt is produkálni kell. Ha abból indulunk ki, hogy 
azért nem a város szélén valósult meg, meg a statisztikai adatból kiolvashatóan, egy erősebb 
anyagi kondícióval rendelkező kör az, aki 60 %-ban csatlakozott rá. Elég bátorság bevállalni a 
92 %-ot , és igenis figyelemmel kellett lenni ezekre a szempontokra. Ez nem egyedi. Először 
megnéztük, hogy vannak-e olyan utcák, ami  nem lakottak és a Hadházi kertben rengeteg utca 
van belterületbe vonva, ez ki is adta a 15 %-ot. Most 2. körben előírta, hogy neve kell, hogy 
legyen az utcának,  meg kell  hogy lakott  legyen az ingatlan.  Az egy tartalék terület,  nem 
tudtuk  elsütni  a  15  %-ot.  Ezért  kellett  belenyúlni  a  már  egyébként  letervezett,  vagy már 
bizonyos előtanulmányokkal rendelkező utcáknál is ezt a dolgot.  

Tóth János
A Csillag utca egyik oldala biztos rá fog kötni,  a Rigó utca ott jólszituált emberek élnek, 
legalább oda ha kérhetnék egy cserét?   

Tóth András
Kivel? Ha meg tudjuk oldani, akkor lehetséges, egyébként  arra is van lehetőség, hogy a teljes 
rákötést támogatják, attól függetlenül, hogy mennyit támogat az unió. De akkor már nem 80 
%-os támogatásról beszélünk, hanem kb. 70 valahány %. Azt is lehet mondani, hogy akkor 
ráterhelhetjük a többiekre. Akkor viszont nem 1.870.-Ft a fizetendő, hanem 2.300 körül lehet. 
Első körben arra gondoltunk, hogy inkább ne terheljük az egymás beruházását, ugyanolyan 
elv  mentén,  mint  ahogyan  azt  mondtuk,  hogy  ne  csináljuk  meg  közösen  Bökönnyel  a 
társulatot, mert Bökönyben az egy háztartásra jutó fejlesztési költség eleve magasabb, mint 
Újfehétón.  Én  eleve  azt  mondtam,  hogy  Újfehértóval  ne  fizettessük  meg  a  Bökönyi 
fejlesztést,  hanem akkor azt is bevállalva, hogy így a szervezés meg a működtetés kétszer 
jelentkezik az a 23 millió forintos költsége, -mert nem csak egy társulatot fogunk működtetni, 
hanem kettőt,  -  de  még  így  is  lényegesen  kevesebben  terheljük  az  újfehértói  embereket, 
mintha egy társulatot csináltunk volna. Meg tudjuk csinálni, de akkor egyeztessük azt, hogy 
melyikkel cserélünk. Ez nem ennek az ülésnek a témája, van másnak is javaslata, amelyet már 
át tudtam vinni. 

Nagy Sándor képviselő
Egy  lényeges  dolog  fölött  átsiklottunk,  én  nagyon  fontosnak  tartanám,  ha  komolyan 
gondoljuk, hogy decemberre produkálnunk kell igazán megalakult társulatot ahhoz, hogy ez a 
pályázat működjön, akkor csak beszélnünk kell erről a 8 millió forint körüli nagyságrendi 
forrásról, ami kellene ahhoz, hogy ez meginduljon. Ha bele tetszenek abba gondolni, hogy a 
Kht-nál még fizetjük a Felügyelő Bizottsági tagokat, ha ott már nem fizetnénk ezeket, ott már 
takarítanánk meg pénzt,  és  ha még szétnéznénk,  akkor  nem is  lenne olyan  nagy tragédia 
összeszedni ezt a 8-8,5 millió forintot. Én attól félek, hogy nehezen lesz az tartható, hogy 
tényleg effektíven be tudjuk tenni azt a bizonyos visszavonhatatlan kötelezettségvállalást a 
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sajáterő megléte tekintetében az önkormányzatnak. Én úgy gondolom, hogy ennyit megérne 
az önkormányzatnak,  mert  akár a beruházás kapcsán valamilyen formában kompenzálható 
lenne  ez  az  egyszeri  befizetés  is.  Erről  most  a  kompenzáció  részéről  ennyit  kellene 
beszélnünk,  azt  kellene  megnéznünk,  hogy látják-e  lehetőségét  képviselő-társaink,  -  még 
akkor is, ha tudjuk, hogy milyen az önkormányzat költségvetése, hogy ezt a 8 millió forintot 
be tudjuk-e vállalni. Mert ha jól értettem, akkor ez 2010-et terhelné. 

Zupcsán László
Igen, hamarabb biztosan nem kell, 2010. január vagy február. 

Tóth András
Módosító indítványként érelemezzem ezt? Közben számoltam, 9,5 millió körül van.  

Nagy Sándor
Igen. 

Tóth András
Akkor a határozati javaslatban a 4. pont után illesztenék be egy ilyet. 

Puskás László
Ha módosító javaslat, akkor azt nem értem benne, hogy mi történik akkor abban az esetben, 
ha a lakosság nem fizeti be – akikkel van egy előszerződés, mert addig nem lesz élő lakás-
takarékpénztár – amíg be nem fizeti számlavezetési díjat? Mi történik, ha a lakosság részéről 
nem fizetik be, ha nem úgy dönt a testület, hogy nem vállalja át ezt? 

Tóth András
Akkor nem lesz megkötve a szerződés, akkor nincs önerő. 

Zupcsán László
A  lényege  a  pénzügyi  konstrukciónak  az,  hogy  bár  akár  a  társulati  hitelnél,  akár  a 
hitelígérvénynél  a  lakás-takarékpénztár  az  egy  pénzt  tartalmaz  fedezet.  Ez  az  elsődleges 
fedezet, a másodlagos fedezet az önkormányzat készfizető kezessége, ami most indifferens, 
mert nem most kell  a készfizető kezesség, hanem amikor felvettük ténylegesen a társulati 
hitelt és ha valaki nem fizette vissza. Ha most megalakítjuk a társulást, és nincs beaktiválva a 
számla, kérjük a hitelfedezeti igazolást, ami az önerő igazolása, azt mondja bármelyik bank, 
legyen ez OTP, MKB bármelyik, mert minden magyar kereskedelmi bank, bármelyik lakás-
takarékpénztárt elfogadja fedezetként. Azt mondja, hogy tessék bemutatni az aktivált számlát, 
ha 1922-ből 1000 van aktiválva, akkor 1.000x146.000.-Ft, akkor ez 146 millió forint, ennyiről 
tudunk hitelfedezeti igazolást kiadni, közben nekünk kellene 289 millióról.  Tehát, ha nincs 
igazolásunk, eben az esetben ezért érdemes ezt egyszerre indítani, egyszerre aktiválni, első 
díjat  fizetni,  és  ezt  követően  ettől  kezdve  6  hónapon  belül  kell   elkezdeni  a  lakossági 
megtakarítást.  Nyilván  akkor  felszólítja  a  társulat  mindenkit,  törvény  szerint   mindenkit 
értesíteni  kell,  hogy  a  társulat  megalakult  és  hogy  neki  milyen  fizetési  kötelezettsége 
keletkezett, azt hogyan kell megfizetni és mikor kell ezt elkezdeni. Akkor azt mondja, hogy 
február  1-jétől  havi  megtakarítást  elkezdi  a  megkapott  csekken,  vagy átutalással,  be  van 
aktiválva a számla, egyszerre elindul, egyszerre jár le,  ha közben valaki elmarad,  akkor a 
monitoringot kapja a társulat és látja, hogy ki fizetett, ki nem, mennyi a számla, mennyi az 
egyenleg,  mennyi az állami támogatás, és fel tudja szólítani, ha valaki elmarad. De egyszerre 
indulna a beruházás. Nem beszélve arról, hogy nagyon fontos feltételnek felelünk meg, hogy 
azt a hitelfelvételi igazolást, ami az önerőhöz kell, azonnal tudjuk produkálni. 
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Puskás László
Köszönöm szépen!  Én azt  gondolom, hogy ez azért  volt  szükséges,  mert  így megértem a 
lényegét is, és támogatni fogom a módosító javaslatot, már csak azért is, mert így látok rá 
garanciát, hogy tényleg elindulhat. 

Tóth András
Egyfajta kecsegtetés, mert nyugodtabb szívvel száll be valaki, ha nem kell fizetni, vagy azt 
hiszi, hogy nem kell fizetni beugráskor, hanem majd ha megkötötte, „akkor kezd vakarózni” , 
csak garanciát nem jelent, hogy a 2. havit be fogja fizetni. Arra ez nem jelent garanciát, azt, 
hogy most be tudjuk igazolni és hogy hisznek bennünk arra tényleg garancia. A módosító 
javaslatot a határozat-tervezet 4. pontja után beillesztenénk – a képviselő-testület ha rábízza a 
Hivatalra,  hogy  ezt  szövegszerűen  kodifikálja,  azt,  hogy  átvállalja  az  önkormányzat  a 
szerződéskötési,  illetve  az  első  havi  részletnek  a  megfizetését,  ennek  valami  jogcímet 
találjunk az adózás szempontjára tekintettel, mert elvileg, ha ezt normál juttatásként adjuk, 
akkor  belekerül  mindenképpen,  hogy ne  legyen  adóköteles  jövedelem.  Megtaláljuk  ezt  a 
módot,  hogy ez belekerüljön így a határozatba. 

Kovács Sándor
Abban az időben 2005-ben volt-e olyan, hogy a számlanyitást vagy az első részletet átvállalja 
az önkormányzat?  

Nagy Sándor
Akkor más volt a pályázat. 

Kovács Sándor
Visszatérek egy másik dologra, mert még döntünk itt tizenegynéhány millió sorsáról és még 
nekem is van még egy hetem, hogy az uszoda melletti ingatlant egyszer még meg kellene 
vásárolni az uszoda nyitáshoz. Van-e arra lehetőség polgármester Úr, hogy rendben van, hogy 
megértettem,  hogy  a  víziközmű  társulat  beindulásához,  meg  a  pályázat  beadásához 
megelőlegezzük ezt az összeget, de valamilyen formában, erre az 1920 ingatlanra ez a közel 
10 millió forintos összeg visszaterheli-e egy vagy két részletben? Erre van-e gyakorlat, hogy 
megelőlegezi az önkormányzat, de valamilyen formában az érintett ingatlan tulajdonosaitól 
visszakéri ezt az összeget később. 

Tóth András
Tehát nem átvállalja, hanem megelőlegezi, gyakorlatilag kölcsön adja arra az időszakra, amíg 
vissza nem tudja fizetni. És az általunk nyújtott kölcsönnek az első része.

Zupcsán László
Lehet így is gondolkodni, vagy megelőlegezi, vagy átvállalja. Ha átvállalja, nyilván akkor a 
lakosnak nem 61 hónapot kell fizetni,  hanem 60 hónapot, és már úgy megy ki a belépési 
nyilatkozatban, ha megelőlegezi akkor – ez egy nem véglegesen odaadott pénzeszközként van 
kezelve, valamikor visszakapja. Mikor kaphatja vissza? Leghamarabb akkor, amikor a társulat 
a társulati hitelt fölveszi, mert ha tetszenek nézni a számítást pont ennél a konstrukciónál ott 
van ez a 8 millió, mint konstrukciós plusz bevétel, ha 100 %-ban megfizetjük a hozzájárulást. 
Vagy pedig a lakás-takarékpénztár kiutalásakor, az pedig az 5. év. 

Tóth András
Vagy, ha megállapodik az önkormányzattal, mert nem köteles visszafizetni, ez azon múlik, 
hogy  a  Társulat  ezt  a  képződő  tartalékot,  vagy  plusz  befizetést  hajlandó-e  átadni  az 

21



önkormányzatnak. Ez pedig a társulaton fog múlni, ha a társulat többsége azt mondja, hogy 
nem, akkor nem. 

Zupcsán László
Ha az önkormányzat elbírja és a közérdekű kötelezettségvállalásra, ha bármire ráhúzható, és 
ez megoldható,  akkor talán gesztusként ez egy nagyon fontos érv a szervezéskor is,  hogy 
„Kérem szépen,  Önöknek  anyagi  kockázata  nincs,  sőt  az  első  havi  díjat  is  átvállalja  az 
önkormányzat.  Tessenek  belépni!  Majd  fizetni  ekkor,  vagy  akkor  kell.”  Ezek  olyan 
érvanyagok, amik jók, de ettől függetlenül, de azt nem lehet elhallgatni, hogy azt terheli a 
számlanyitási  díj,  aki  megköti  ezt  a  szerződést.  De  mondjuk  ki,  hogy  a  99  %-ában  az 
eseteknek az önkormányzatok átvállalják országszerte. 

Tóth András
Tulajdonképpen úgy is fölfoghatjuk, hogy az önkormányzatoknak 9,5 millió forintba kerülne 
egy 1,6 milliárdos beruházás. Ezt az előterjesztésben is leírtam, hivatkoztam rá,  hogy van 
ilyen  lehetőség,  de  erre  nem  teszek  javasoltat.  Korrekt  igyekeztem  lenni.  Van-e  még 
észrevétel, vélemény. Ha nincs akkor értelmezhetem úgy a Nagy Sándor javaslatát, -amit a 4. 
pont után lehet beilleszteni-  hogy  a szakértő javaslata szerint vállalja át az önkormányzat a 
szerződéskötési  díjat  és az első havi részletet.  A Kovács Sándor módosító javaslata,  hogy 
előlegezze meg ezt az önkormányzat. Ez a két módosító indítvány hangzott el. Először Nagy 
Sándor módosító javaslatát teszem föl szavazásra. Ennek elfogadása esetén a másik módosítót 
kizárja. Ki az, aki elfogadja Nagy Sándor javaslatát?

A  képviselő-testület  a  módosító  javaslatot  12  igen  szavazattal,  2  ellenszavazattal,  2 
tartózkodással (1 nem szavazóval) elfogadta a módosító javaslatot. 

Tóth András 
Ki az, aki az elfogadott módosítással együtt, valamint az 5. pontnál javasolom Kálmánchey 
Évát delegáljuk, illetve rajtam és Ricska Zsolt képviselő Úron kívül - mivel Ő nincs jelen-, 
valamennyi  képviselőt,   16  főt  delegálunk,  valamint  az  elhangzott  pontosítással  együtt 
elfogadja a határozat-tervezet?

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

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

221/2009. (IX. 22.)

h a t á r o z a t a

Víziközmű-társulat létrehozására

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET

1. korábbi  támogató  döntése  alapján  az  Újfehértó-Bököny  Viziközmű  Beruházási 
Társulás KEOP pályázati támogatással szennyvízberuházást valósít meg.

2.  a  tervezett  hiányzó  forrás  önerejét  részben  víziközmű-társulat  létrehozásával 
biztosítja.
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3.  az önerő és a beruházással érintett terület ingatlan számát figyelembe véve, az egy 
érdekeltségi egységre / vízfogyasztó háztartás, ill. beépíthető telek / jutó hozzájárulás 
összegét 146.000-Ft-ban javasolja megállapítani a lakosság és jogi személy részére ill. 
intézmény esetében egyaránt.

4.  az érdekeltségi egység, és a hozzájárulás meghatározása során az alábbiakat javasolja:

- természetes  személyek esetén  egy lakás,  családi  ház,  egy beépítetlen  terület  /telek 
amelyre építési engedély kiadható/ egy egységnek minősüljön

- jogi személyek,  jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok esetében 
minden megkezdett 450 l/nap vízfogyasztás egy-egységnek minősüljön

- a  lakossági  hozzájárulás  megfizetése  kedvezményes  módon,  lakástakarék-pénztári 
szerződés megkötésével is történjen

- A kedvezményes OTP lakás-előtakarékossági szerződés megkötése esetén, a fizetendő 
hozzájárulás 61 hónapon át havi 1.870.- Ft/hó/egység összesen: 114.070.- Ft/egység 
legyen.

5. a szerződéskötési díj, valamint az első havi lakossági hozzájárulás összegét az érintett 
ingatlantulajdonosok részére támogatásként biztosítja a Lakás-takarékpénztár felé  

      történő átutalással. 

6.  a Társulat Előkészítő és Szervező Bizottság, valamint a Víziközmű Társulat
elnökének Kálmánchey Éva 4244 Újfehértó, Böszörményi út 105. szám alatti lakost 
javasolja.

7. a Társulat Előkészítő és Szervező Bizottság tagjaként az alábbi települési      
      önkormányzati képviselőket delegálja:

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 

8.  a Társulat szervezési feladatainak elvégzésére, a jogi háttér biztosítására a cégbírósági 
bejegyzésig és az ahhoz kapcsolódó lakás-takarékpénztári  szerződések megkötésére 
megbízza az N-Alexander Kft-t /3530 Miskolc, Széchenyi u. 64 sz. II/2./.

9. felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés aláírására és a szükséges további 
intézkedések megtételére.

Határidő : folyamatos
          Felelős: polgármester

Gyermánné Szabó Katalin, Budai János, Puskás László képviselők elhagyták az üléstermet, 
így a képviselő-testület létszáma 14 főre változott. 
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6. napirendi pont megtárgyalása
6./ Előterjesztés „A kompetencia alapú oktatás innovatív lehetőségeinek megteremtése     
     Újfehértón” (TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0093) projekt keretében irodaszerek, irodai 
     és számítástechnikai eszközök beszerzése tárgyú általános, egyszerű közbeszerzési   
     eljárás során beérkezett ajánlatok elbírálásáról
     (Írásbeli előterjesztés alapján)
     Száma: 3-237/2009. 
     Előadó: Tóth András polgármester

Tóth András
Az  írásos  előterjesztésben  megkapták  a  képviselők  a  bontási  anyagot,  értékeltük  a 
pályázatokat. A Bíráló Bizottság az ülésünket megelőzően tartotta ülését, és javasolja a most 
kiosztással megkapott határozat-tervezet elfogadását. 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 13 igen szavazattal,  ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül (1 nem szavazóval) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

222/2009. (IX. 22.)

h a t á r o z a t a

A kompetencia alapú oktatás innovatív lehetőségeinek megteremtése Újfehértón 

(TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0093) projekt keretében irodaszerek, irodai és 

számítástechnikai eszközök beszerzése

tárgyú általános egyszerű közbeszerzési eljárás során beérkezett ajánlatok elbírálásáról

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET

1./ „A kompetencia  alapú  oktatás  innovatív  lehetőségeinek  megteremtése  Újfehértón” 
(TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0093)  projekt  keretében  irodaszerek,  irodai  és  
számítástechnikai  eszközök  beszerzése”  tárgyú  általános  egyszerű  közbeszerzési 
eljárás  során  beérkezett  ajánlatok közül  a  legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás 
bírálati szempontja alapján a Tipographic Kft. (4400 Nyíregyháza, Debreceni u. 5.) 
ajánlatát fogadja el bruttó 7 496 753 –Ft ajánlati áron.

2./ második helyezettként a FullTec Computer Kft. (1196 Budapest, Jáhn Ferenc u. 
226.) ajánlatát hirdeti ki bruttó 8 461 564 –Ft ajánlati áron. 

3./ A Lumen Multimédia Kft. (1132 Budapest, Visegrádi u. 23.) ajánlatát a Kbt. 88.§ (1) 
bek. a.) pontja alapján érvénytelennek nyilvánítja.

Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester

24



7. napirendi pont megtárgyalása
7. /Előterjesztés „A kompetencia alapú oktatás innovatív lehetőségeinek megteremtése 
     Újfehértón” (TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0093) projekt keretében szaktanácsadói 
     szolgáltatás ellátása tárgyú általános, egyszerű közbeszerzési eljárás során beérkezett 
     ajánlatok elbírálásáról
     (Írásbeli előterjesztés alapján)
     Száma: 3-235. /2009. 
     Előadó: Tóth András polgármester

Tóth András
Itt  szintén  megtörtént  az  ajánlatok  elbírálása,  a  Bíráló  Bizottság  álláspontjával  egyezően 
terjesztem elő a határozati javaslatot. Van-e kérdés, észrevétel, vélemény? 

Puskás  László  visszaérkezett  az  ülésterembe,  így  a  képviselő-testület  létszáma  15  főre 
változott. 

Tóth János
Mindenképpen értékelni kell, hogy ezt a pályázatot a fenntartó beadta és nyert. Csak azt hadd 
mondjam már el, hogy ennek a pályázatnak a nagy részét elviszi a két cég, és az iskolába 
kevés fog eljutni a gyerekhez. Ha egyszer eljutnánk oda, hogy nem a pedagógusnak kell még 
210 órás tanfolyamon részt venni, amikor tavaly elvégezte minden pedagógus, hogy a nem 
szakrendszerűre taníthasson a  120 órát, plusz még jött a plusz 30 órás tanfolyam, hanem azt 
kellene már megérteni, hogy a gyerek kapná meg. Tehetséggondozás, meg felzárkóztatás. A 
gyereknek, - sajnos ki kell mondani –„a gyereket el kell zavarni az iskolából” mert a gyerek 
szeret iskolában lenni,  viszont el  kell  küldeni,  mert  nincs rá felügyelet,  nincs rá pénz.  Ha 
odajutnánk, hogy ebből a pénzből több jutna, hogy a gyerek kapna több órát, ahol tehetséget 
tudnánk gondozni és a gyerek legyen ott négy óráig. De sajnos ez a pályázat sem arról szól, ez 
hatalmas adminisztráció lesz. 

Tóth András
Azért  úgy gondolom,  hogy a  jó  fele  a  pénznek azt  a  célt  fogja  szolgálni,  amire  a  kiírás 
született, a másik fele meg az a bizonyos szakértők, vagy bizonyos érdekkörök bevételhez 
jussnak. Tekintettel arra, hogy nekünk ehhez nem kell saját erőt mellé tenni, akár szemet is 
hunyhatunk, hogy 40 millió forintot  olyanok kapnak meg, akiknek nem biztos,  hogy meg 
kellene kapni, de mi 45 milliót talán tudunk belőle akár a városra is fordítani. Kb. erről szól a 
pályázat. Ha nincs egyéb a napirendi pont vitáját lezárom. Ki az, aki a határozat-tervezetet 
elfogadja?

A képviselő-testület a határozat-tervezetet 15 egyhangú igen szavazattal elfogadta és az alábbi 
határozatot hozta:

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

223/2009. (IX. 22.)

h a t á r o z a t a

A kompetencia alapú oktatás innovatív lehetőségeinek megteremtése Újfehértón 

(TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0093) projekt keretében szaktanácsadói szolgáltatás ellátása

tárgyú általános egyszerű közbeszerzési eljárás során beérkezett ajánlatok elbírálásáról
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A KÉPVISELŐ-TESTÜLET

1./ A  kompetencia  alapú  oktatás  innovatív  lehetőségeinek  megteremtése  Újfehértón 
(TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0093)  projekt  keretében  szaktanácsadói  szolgáltatás  
ellátása tárgyú  általános  egyszerű  közbeszerzési  eljárás  során  beérkezett  ajánlatok 
közül  a  legalacsonyabb  összegű  ellenszolgáltatás  bírálati  szempontja  alapján a 
Suliszervíz  Oktatási  és  Szakértő  Iroda  Kft.   (4024  Debrecen,  Kossuth  u.  42.) 
ajánlatát fogadja el bruttó 10 365 600 –Ft ajánlati áron.

2./ második  helyezettként az ÖNKONET  Szolgáltató  és  Tanácsadó  Kft. 
(1089 Budapest,  Gaál  Mózes  u.  5-7.) ajánlatát  hirdeti  ki  bruttó   11 568 750 -Ft 
ajánlati áron. 

Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester

8. napirendi pont megtárgyalása
8./ Előterjesztés „A kompetencia alapú oktatás innovatív lehetőségeinek megteremtése 
      Újfehértón (TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0093) projekt keretében pedagógus továbbképző 
      tanfolyamok szervezése” tárgyú általános, egyszerű közbeszerzési eljárás során
      beérkezett  ajánlatok elbírálásáról
      (Írásbeli előterjesztés alapján)
       Száma: 3-234/2009. 
       Előadó: Tóth András polgármester

Tóth András
Itt is a kiküldött anyagban úgy volt a bontási jegyzőkönyv alapján, hogy a Suliszervíz a jobb. 
Viszont mi alapos munkát végzünk a Hivatal munkatársai és itt is egy belső összeadási hiba 
van,  emiatt  fordult  meg  a  sorrend.  Többször  csekkolták  a  kolleganők,  értesítettük  róla  a 
pályázókat, nekik tudomásom szerint nem volt észrevételük, elismerték, hogy összeadási hiba 
van.  Ez  a  Kbt.  84.  §-sa  kimondja,  ezért  fordult  meg  a  sorrend.  Ezért  javasoljuk  ezt, 
egyetértésben a Bíráló Bizottsággal, hogy ezt a határozati javaslatot fogadja el a testület. Van-
e kérdés, észrevétel, vélemény? Ha nincs egyéb a napirendi pont vitáját lezárom. Ki az, aki a 
határozat-tervezetet elfogadja?

A képviselő-testület a határozat-tervezetet 15 egyhangú igen szavazattal elfogadta és az alábbi 
határozatot hozta:

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

224/2009. (IX. 22.)

h a t á r o z a t a

A kompetencia alapú oktatás innovatív lehetőségeinek megteremtése Újfehértón 

(TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0093) projekt keretében pedagógus továbbképző tanfolyamok 

szervezése
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tárgyú általános egyszerű közbeszerzési eljárás során beérkezett ajánlatok elbírálásáról

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET

1./ A  kompetencia  alapú  oktatás  innovatív  lehetőségeinek  megteremtése  Újfehértón 
(TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0093)  projekt  keretében  pedagógus  továbbképző  
tanfolyamok  szervezése tárgyú  általános  egyszerű  közbeszerzési  eljárás  során 
beérkezett  ajánlatok közül  a  legalacsonyabb  összegű  ellenszolgáltatás  bírálati 
szempontja alapján az ÖNKONET Szolgáltató és Tanácsadó Kft. (1089 Budapest, 
Gaál Mózes u. 5-7.) ajánlatát fogadja el bruttó  14 015 000 –Ft ajánlati áron.

2./ második  helyezettként a  Suliszervíz  Oktatási  és  Szakértő  Iroda  Kft. 
(4024 Debrecen, Kossuth u. 42.) ajánlatát hirdeti ki bruttó 16 866 780–Ft ajánlati 
áron. 

Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester

9  .   napirendi pont megtárgyalása   
9./ Előterjesztés Széchenyi út-Vasvári Pál utca kereszteződésébe tervezett 
      körforgalmi csomópont, valamint gyalog és kerékpárút megépítéséhez 
      szükséges területek megszerzéséről
      (Írásbeli előterjesztés alapján)
      Száma: 3-244/2009. 
      Előadó: Tóth András polgármester

Tóth András
Itt  is két  ütemben kapták az előterjesztést.  Először a pillanatnyi  állásnak megfelelően egy 
előterjesztést  küldtem meg,  amiben közöltem egyrészt,  hogy kis  hiba  csúszott  a  múltkori 
előterjesztésünkbe. Ennek a részleteit  is leírtam, annak idején, amikor meg lett  tervezve a 
csomópont,  a tervezők a kerítések állapotából  következtettek a meglévő állapotra.  És úgy 
tettük meg az előző ülésen az előterjesztésünket, hogy a kerítésekhez viszonyítva, hány  m2 

megvásárlása szükséges az egyes ingatlanokból. Amikor a földmérő elkezdett dolgozni akkor 
derült ki, hogy itt egyes ingatlantulajdonosok elfeledkeztek arról, hogy itt 10-15 évvel ezelőtt 
mi történt. Volt olyan, aki annak idején még kártalanítást is kapott, de elfelejtette közölni az 
előkészítési  szakaszban.  Minden  esetre,  amikor  kértük,  hogy  pontosítsák  az  eladási 
ajánlatukat, már a ténylegesen szükséges m2-eket tekintve, hát tapasztaltunk viszonylag vad 
dolgokat, ennek következtében 18 millió forint körüli összeg lenne szükséges ahhoz, hogy a 
csomópontnál  a  szükséges  területeket  megszerezzük.  Én  hadd  ne  minősítsem,  inkább  azt 
mondanám, hogy volt egy-két tulajdonos, aki kicsit gátlástalanul viselkedett az egyik napról a 
másikra. Én a múltkor is tartózkodtam, amikor a megvásárlásról döntöttünk. Most meg pláne 
gondolkodtam  rajta,  hogy  hogyan  lehetne  más  utat  keresni.  Én  hivatkoztam,  hogy  erre 
vonatkozóan lesz javaslatom. Később egy tájékoztatást küldtem el a testület tagjainak, hogy 
milyen alternatív javaslatot látok arra,  hogy ebben a csomópontban a forgalombiztonságot 
jelentős mértékben javítsuk. Talán egyenértékű módon azzal, mintha körforgalmi csomópont 
épülne. Olyan javaslatot fogalmaztam meg a tájékoztatásomban, ami lényegesen kevesebbe 
kerülne, mint itt a területeknek a megszerzése. Erre tekintettel én azt javasolom a képviselő-
testületnek- bár pozitív irányú döntésre irányul a javaslat, ettől függetlenül ne támogassa a 
képviselő-testület  az  ilyen  magasabb  áron  történő  ingatlan  vásárlást.  Tájékoztatásul 
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becsatoltam  a  korábban  elfogadott  testületi  határozatunkat.  A  másik  a  kerékpárút 
vonatkozásában  ott  megint  leírtam  az  előzményeket.  Ott  megállapodtunk,  hogy  nem 
tulajdonszerzésre,  hanem  kártalanítással  hogyan  tudjuk  örök  életre  biztosítani  az  érintett 
ingatlanon a használati jogunkat. Időközben praktikussá vált az, hogy a tulajdonos építkezik, 
oda  már  nem célszerű a  kerítést  visszaépíteni.  Inkább elmentünk abban az  irányba,  hogy 
ingatlanszerzés felé tereljük a dolgot. Itt egy előzetes megállapodás született és ezt az előzetes 
megállapodást  tárom  a  képviselő-testület  elé,  határozat-tervezet  formájában  és  most  már 
tulajdonjoggal  rendeznénk ezt  a  kérdést,  ez  a  szolnoki  féle  ingatlan.  A homokinál  én  azt 
mondtam, hogy az épület  megszerzésére nincs szükség,  szükség van az épület  és a  közút 
közötti  ingatlanrésznek  a  megszerzésére.  Erre  vonatkozóan,  megint  messze  állnak  az 
elképzeléseink egymástól, azt kértem a tulajdonosoktól egy levélben, hogy legyenek szívesek 
üljenek össze fogalmazzanak meg egy adás-vételi szerződést, ami véglegesnek tekintendő és 
alá is írják ezt, hogy ne legyen olyan, hogy meggondolják magukat és ha elfogadnánk, akkor 
hátha  adnánk  többet  is.”  Ezért  kérek  egy  adás-vételi  szerződést,  amit  Ők  véglegesnek 
tekintenek, ezt szeretném behozni kedden testület elé. Amennyiben a testület ezt nem fogja 
elfogadni,  akkor  viszont  kezdeményezni  fogok  kisajátítási  eljárást.  Ott  is  olyan  számok 
vannak, amik jelen pillanatban, ami nem publikus, de várom a végső ajánlatot, hogy hátha 
jobb  belátásra  térnek.  Törekedtem  arra,  hogy  próbálok  az  érintett  ingatlanrészt  használó 
illetővel megegyezni, tulajdonjogot nem érintően, de Ő kifejezetten leírta az ajánlatába, hogy 
vonjuk be a többieket is.  Innentől kezdve nem tudok mást csinálni, minthogy tulajdonjog 
szerzésre irányuljon a megállapodásunk és mind a négy tulajdonost vonjak be. Erről szól a 
történet. Én azt mondtam, hogy egy összeg és akkor onnantól kezdve nem vitatkozunk, hogy 
pld. jól falaztam-e be a kerítést, vagy nem stb. Ez az összeg mindenre kell, hogy fedezetet 
nyújtson. Aláírt szerződést várok, ha ez megtörténik, akkor kedden testületi ülést hívok össze, 
ha nem, akkor elindítanánk a kisajátítási felhívást. Erre fölhívtam a figyelmüket is. Ha olyan 
javaslatot nem fognak letenni, amit a testület el fog fogadni. Az építkezés már majdnem két 
oldalon összeért, én sajnálom, hogy egyes ingatlantulajdonosok ilyenkor látják a lehetőséget - 
most  nem konkrétan  erre  vonatkozóan-  és  folyamatosan  korrigálják  az  álláspontjukat.  A 
Pénzügyi Bizottság tárgyalta és a határozat visszavonást egyhangúlag támogatta. A Széchenyi 
út- Vasvári Pál úti csomópontot érintő ingatlanok megvásárlására 0 igen szavazatot adott. A 
harmadik határozat-tervezetet egyhangúlag támogatta. Van-e kérdés, észrevétel, vélemény?

Tóth János
A lámpás útkereszteződés mennyibe kerül ez most?

Tóth András
Nem tudom megmondani, én próbáltam olyan megoldást találni, ami még ettől is kevesebb. 
Feltártuk azt a két kérdéses forgalmi helyzetet, ami igazán veszélyt jelent ott és igyekeztünk 
olyan megoldást találni, ami kezeli ezeket a problémákat. Ez persze nem zárja ki azt, hogy 
később ott tudunk körforgalmat is építeni. Változnak a pályázati kiírások, az nincs kizárva, 
hogy  később  a  szükséges  ingatlanok  megszerzését  valamilyen  %-ban  támogassák.  Ha 
megnézzük ezt a részét, az nagyon nagy a sajáterő hányada, és forintban is nagyon nagy a 
sajáterő  összege.  Tehát  semmi  nem  zárja  ki.  Érvényes  építési  engedéllyel  rendelkezünk, 
tulajdonképpen  az  történt,  hogy  leszakaszoljuk  a  beruházás  megvalósítását,  és  az  első 
szakaszban  a  körforgalom  kivételével  valósítjuk  meg  a  többit.  Nyilván  valamilyen  az 
elmaradó  beruházásnak  rendbe  hozatalát  azt  kezelni  kell,  jelen  pillanatban  a  folytatunk 
egyeztetést  egyrészt  a  kivitelezővel,  másrészt  a  pályázat  kezelőjével  is.  Olyan  megoldási 
javaslatot kell letenni, hogy nem tudunk csak tényleg korrekt megoldást, mert itt minden m2-t 
visszanéznek és megnézik, hogy tényleges teljesítmények vannak-e a módosítás mögött is. 
Meg lehet vizsgálni. Úgy gondolom, hogy ezt a két pontot sikerült ezzel kezelni, ráadásul egy 
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plusz előnye ennek a megoldásnak, hogy nyerünk nagyon parkolóhelyet, amivel egyrészt az 
egyházi iskolának, óvodának parkolási gondjain tudunk segíteni. Másrészt be tudunk segíteni 
átmenetileg az uszoda- parkolási gondjainak a kezelésébe is. 

Tóth János
Az  nem jelent  gondot,  hogy  a  Széchenyi  út,  ha  most  fel  lesz  újítva,  a  Szent  István  út 
tehermenetesítésére, az árkok szélesítésére is úgy, hogy megmaradjon a két nyomsáv. 

Tóth András
A  két  nyomsáv  az  meglesz,  csak  egyirányusítani  fogjuk.  A  Szent  István  útnak  a 
tehermentesítését  és  csak  a  Vasvári  Pál  útig  tartom indokoltnak.  Miért  hozzuk  bentebb  a 
forgalmat?  Én  abban  is  gondolkodom.  A Kossuth  a  Szent  István,  a  Vasvári  Pál  utca  a 
Hétkereszt útig, az Egészségház utca, Bajcsy utca, tehát ezen a területen én úgy gondolom, 
hogy csak célforgalmat kellene engedni, hiszen annyira szűkek az utcák, hogy tényleg, csak 
úgy kellene beengedni. Ott lehetetlenség teherautóknak is közlekedni. 

Tóth János
Azon is el kell gondolkodni, hogy a hivatal mellett a Takarékszövetkezeti részen szerintem ott 
is egyirányusítani kell majd véleményem szerint. 

Tóth András
Eleve  a  Takarékszövetkezettől  egyirányú,  tehát  ezen  a  kis  szakaszon,  ami  hivatal  és  a 
Takarékszövetkezet között van, kell elgondolkodni. Illetve ott egy más felfestéssel két oldalt, 
ha parkolókat alakítunk ki és nem egy osztott sávot festünk fel az egyébként egyirányú útra, 
akkor  talán  több  parkoló  tudunk  kialakítani.  Mindaddig,  amíg  nincs  egyirányusítva  a 
Széchenyi út, addig azért sokan akarnak menni a Hivatal mellett is kifelé a Széchenyi útra is 
Nyíregyháza felé is. 

Kovács Sándor
Most dilemmában vagyok, mert egyszer ez a Széchenyi úti felújításunk nyert, másodszor a 
Vasvári  út  szintén nyert,  ami előtt  állunk.  Ha keresztirányú mind a két útnak a felújítása, 
áthalad azon a körforgalmi csomóponton, amit most esetleg mellőzünk, akkor itt a következő 
15  évben  milyen  jogcímen,  milyen  útfelújítás  jogcímén  tudjuk  itt  ezt  a  körforgalmi 
csomópontot megépíteni. Miközben én is azt vallom, hogy 17 millió forintot 700 m2 területért 
kifizetni, ráadásul meg akkor, ha magánszemélyek lekezdenek arányítani. Ha egyszer kiadunk 
ennyi  összeget  m2-árkénként  a  lakosok  részére,  akkor  bármilyen  ingatlant  ezután  venni 
fogunk, akkor hivatkozni fognak arra, hogy ott milyen m2 árat fizettünk meg. Viszont azt 
mondom, ha meg most elmarad, akkor meg 15-20 évre elmarad. Megoldás jelenthet-e az a 
forgalomszabályozás is amit  lerajzoltál itt nekünk én egy picit annyiban módosítanék rajta, 
hogy a Széchenyi  utcán a parkolót áttenném a jobboldalra és a haladósávot tenném a bal 
oldalra. 

Tóth András
Csak az óvoda miatt tettem abba az oldalra. Csak a balesetveszély miatt, hogy ha kiszállsz a 
jobboldalon  és  át  akarsz  menni  az  óvodába,  az  egyfajta  balesetveszély.  Csak  ilyen 
szempontból.

Kovács Sándor
A szülő mellett utazik a kormány mellett a gyerek, az meg a haladósávra fog kiszállni. Még 
mindig  jobb,  hogy  ha   megtanul  átkelni  az  úttesten,  minthogy  ráfogja  nyitni  az  ajtót  a 
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haladósávra.  Én  magam  amondó  vagyok,  hogy  ennyit  ne  fizessünk,  ezért  a  forgalmi 
csomópontért, meg mint ahogyan mondtad, hogy egyéb más költségei is vannak. 

Tóth András
Nincs az kizárva, hogy a közeljövőben lesz olyan pályázat, ráadásul az unió szereti az ilyen 
kapcsolódó  dolgokat.  Egy  fejlesztésnek  a  következő  üteme.  Vagy  azt  mondja,  hogy 
kapcsolódik egy közúthoz, vagy kapcsolódik saját magához. Itt is mondhatjuk, hogy ennek a 
továbbfejlesztése.  Nem tudni,  nincs  kizárva,  de  nincs  is  garancia  arra,  hogy erre  lesznek 
források. A következő három évben nem sok forrás lesz. 

Puskás László
Magam is úgy gondolom, hogy a körforgalom megépítése nem lesz időszerű, hozzászámolva 
még  a  18  millió  forintos  kisajátításhoz  még  azt  a  6  millió  forintot,  amibe  kerülne  a 
közműveknek a kiváltása eben az esetben. A tájékozató anyaghoz kapcsolódva, arra hívnám 
föl a figyelmet, hogy a Széchenyi út felől érkezve a Vasvári Pál utcán, ha elsőbbséget kell 
adni az úton haladóknak, abban az esetben jobb kéz felé az a kerítés, ami most ugyan nem 
lesz megvásárolva, azt a kerítést mégis csak le kell bontani, mégis csak kellenek kisajátítások, 
mert ez az útszakasz így ugyanolyan veszélyes, mintha fordított esetben a jelenlegi helyzetet 
nézzük.  Ugyanúgy  nem  lehet  belátni,  hiszen  a  Vasvári  Pál  utcának  a  Tokaji  utca  felőli 
szakaszában van egy enyhe kis kanyar. Tehát, ha nem vásárolunk meg a kerítésből, nem lehet 
belátni a Vasvári Pál utcán érkezőket, tehát muszáj ebből a kerítésszakaszból vásárolni. Ezt 
azért mondtam, hogy ez az anyag már nem lesz a testület előtt legközelebb, hiszen a közút 
kezelője  a  jegyző  Úr,  tehát  Ő  fogja  a  forgalmi  rend  változást  kialakítani.  De  ezt 
mindenképpen vegyétek figyelembe.  

Tóth András
Ha mégis az fog megvalósulni, amit a Kovács alpolgármester Úr javasolt,- amiben viszont 
van logika- akkor viszont kalkulálni kell vele, hogy a másik lesz a haladó sáv. Tehát el tudod 
húzni  a Széchenyi útnak az érkezőjét,  kicsit  balra és onnan már jobb a belátás. Ezt meg 
fogjuk vizsgálni. Már most vannak ezzel ellentétes vélemények. Illetve azt a célt szolgálja az 
a forgalomlassítás, amit betettünk a Vasvári Pál utcába. Ezt azért az ember feltételezi, hogy ha 
kiteszünk egy 30-40-es táblát, akkor ne kelljen már 70-el jönni. Ezt megfogjuk vizsgálni, ha 
szükséges  a  kerítéssel  kezdünk  majd  valamit,  megpróbálok  majd  testületi  döntés  nélkül 
megegyezni vele. Van-e még észrevétel? Ha nincs, a napirendi pont vitáját lezárom. Ki az, aki 
az 1. sz. határozat-tervezetet elfogadja?

A képviselő-testület az 1. számú határozat-tervezetet 14 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 
1 tartózkodással elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

225/2009. (IX. 22.)

h a t á r o z a t a

a 205/2009. (VIII.25.) számú határozat visszavonásáról

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET
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A 205/2009. (VIII.25.) számú határozatát azonnali hatállyal visszavonja.

Határidő: azonnal
 Felelős: polgármester

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

A képviselő-testület a 2. számú határozat-tervezetet 0 igen szavazattal, 13 ellenszavazattal, 2 
tartózkodással nem fogadta el. 

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

A képviselő-testület a 3. számú határozat-tervezetet 15 egyhangú igen szavazattal elfogadta és 
az alábbi határozatot hozta:

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

226/2009. (IX. 22.)

h a t á r o z a t a

Gyalog és kerékpárút megépítéséhez szükséges terület  megszerzéséről

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET
 

1.,  a 4912. számú főközlekedési út  mentés gyalog és kerékpárút megépítéséhez az építési 
engedélyezési  tervdokumentáció  alapján  szükséges  mértékben  –  közérdekű  ingatlan 
kisajátítási  eljárás  helyettesítésére  -  megvásárol  az  újfehértói  1027  hrszú  ingatlanból  52 
négyzetméter nagyságú területrészt 500 000 forint vételárért azzal, hogy a bontással érintett 
kerítés pótlása az eladó feladata. 

2., a  megvásárolt  ingatlanrész  vonatkozásában  vállalja  a  telekmegosztással,  illetve  a 
területszerzéssel kapcsolatos egyéb költségeket.

3., Az ingatlan megszerzéséhez szükséges forrást az önkormányzat 2009. évi költségvetéséből 
biztosította.

4., Felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés előkészítésére és aláírására.

Határidő: folyamatos
 Felelős: polgármester

10. napirendi pont megtárgyalása
10./ Előterjesztés önkormányzati tulajdonú ingatlanrész tulajdonjogának megszerzésére tett 
       ajánlatról
       (Írásbeli előterjesztés alapján)
       Száma: 3-229/2009. 
       Előadó: Tóth András polgármester
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Tóth András
A Pénzügyi Bizottság tárgyalta az előterjesztést, a 2 számú mellékletről kell igazán érdemben 
állást  foglalnunk.  Az  „A”  alternatívát  nem  támogatta  a  bizottság.  A „B”  alternatívaként 
fogalmazta  meg  2.000.-Ft  +  Áfa  értékesítési  áron,  az  összesen  1.090.000.-Ft  az  ingatlan 
nagyságára  tekintettel,  ahogy  írtam  az  előterjesztésben  1  millió  körüli  összeget 
elfogadhatónak tartott még az ajánlattevő. Tehát a Pénzügyi Bizottság álláspontjával egyet 
értve, javasolom, hogy a B alternatívát fogadjuk így el, hogy 2.000.-Ft + ÁFA, összességébe 
1.090.000.-Ft.os vételárért vásároljuk meg. Van-e kérdés, észrevétel, vélemény? Ha nincs a 
napirendi  pont  vitáját  lezárom.  Először  döntünk az  átminősítésről.  Ki  az,  aki  elfogadja  a 
határozat-tervezetet? 

A képviselő-testület a határozat-tervezetet 15 egyhangú igen szavazattal elfogadta és az alábbi 
határozatot hozta:

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

227/2009. (IX. 22.)

h a t á r o z a t a

önkormányzati ingatlan átminősítéséről

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET

1. az Újfehértó belterület 218/2. hrsz-ú, 4936 m2 területű, az ingatlan-nyilvántartásban 
4244. Újfehértó, Bartók Béla u. 7. szám alatti kivett iroda, műhely, raktár, géptároló 
művelési  ágú,  korlátozottan forgalomképes  ingatlant,  forgalomképes vagyontárggyá 
minősíti. 

2. felkéri  a  jegyzőt,  hogy  1.  pontban  érintett  vagyon  átcsoportosítását  vezesse  át  a 
vagyonrendelet meghatározott függelékébe.

Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester

Tóth András
Tekintettel itt az előkészítésre, először a B alternatívát teszem föl szavazásra. Ki az, aki a 2. 
határozat-tervezetnél a B alternatívát elfogadja, tehát az 1.090.000.-Ft.os vételárért. 

A képviselő-testület a határozat-tervezetet 15 egyhangú igen szavazattal elfogadta és az alábbi 
határozatot hozta:

 ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

228/2009. (IX. 22.)

h a t á r o z a t a

önkormányzati tulajdonú ingatlanrész tulajdonjogának megszerzésére tett ajánlatról
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A KÉPVISELŐ-TESTÜLET

(1) Az  önkormányzat  vagyonáról  és  a  vagyonnal  kapcsolatos  tulajdonosi  jogok 
gyakorlásáról szóló 32/2008.(XII.15.) számú rendelet 3.§. (4) bekezdése alapján 
értékesíti a tulajdonát képező az Újfehértó belterületű 218/2 hrsz-ú kivett iroda, 
műhely,  raktár,  géptároló  művelési  ágú,  4936 m2 területű ingatlanból,  436 m2 
ingatlanrészt Nyilasné Beregszászi Katalin Újfehértó, Bartók Béla u. 9. sz. alatti 
lakos részére 2.000.-Ft/m2 + ÁFA vételárért összesen: 1.090.000.-Ft, azzal, hogy a 
telekalakítással kapcsolatos költségek a vevőt terhelik.

(2) Felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés előkészítésére és aláírására.

Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester

11.   napirendi pont megtárgyalása  
11./ Előterjesztés az Újfehértói Rendőrőrs részére történő robogó jármű vásárlásáról
       (Írásbeli előterjesztés alapján)
       Száma: 3-241/2009. 
       Előadó: Tóth András polgármester

Tóth András
A múltkori  rendelet-módosításnál  biztosítottunk  egy  forrást  a  rendőrség  támogatását.  A 
rendőrség kérte azt, hogy ne támogatás legyen, hanem effektív eszköz. Ezt úgy javasolom 
megoldani, hogy megvásároljuk a járművet és üzemeltetésre átadjuk a rendőrség részére. A 
Pénzügyi Bizottság egyhangúlag támogatta. Van-e kérdés, észrevétel, vélemény? 

Molnárné Mészáros Ágnes
Meddig  fogunk  így  vásárolni  és  pumpolni  Őket  pénzzel?  Ez  visszatérő  probléma,  hogy 
elvárják, hogy fizessünk nekik, végül is az önkormányzat és a lakosság pénzéből, holott a 
lakosság nagy része nincs megelégedve a rendőrség munkájával, mert személy szerint is úgy 
érzem, hogy a  rendőrség nem működik  együtt  a  lakossággal.  Itt  a  kenyérboltnál  büszkén 
mondta a rendőrkapitány, hogy 340 embert büntettek meg 30.000.-Ft-ra. Ami szerintem nem 
jogos.  Nincsenek tisztában a  magyarországi  keresetekkel.  Ha Ő annyira  nem képes,  hogy 
amikor  lekamerázza  az  „elkövetőt”,  hogy figyelmeztesse,  hogy tilosban  parkolt,  büntesse 
meg, ha jogos.  Egyáltalán nem is mutatnak arra hajlandóságot,  hogy a lakossággal együtt 
akarnak élni. Az önkormányzatnak is kellene ebbeb valamit tenni, vagy polgármester Úrnak, 
hogy egy kicsit másképp viszonyuljanak a lakossághoz. Foglalkozzanak a bűnmegelőzéssel, 
meg a bűnelkövetőknek az elfogásával, mert egyáltalán a közbiztonság nem olyan Újfehértón, 
mint amilyen az előterjesztésben, mert fényes nappal rabolják ki a házakat, a tettes mindig 
ismeretlen, tehát egyáltalán nem érezzük magunkat biztonságban. Ez a lesi-fotózás úgymond 
sokkal kifizetődőbb, de ha 340 embert megbüntettek fejenként 30.000.-Ft-ra, akkor érje el a 
rendőrség, hogy valamennyit juttassanak vissza az államkasszából és ne nekünk kelljen itt 
hónapról hónapra megszavazni a semmiből. Gondolkodunk, hogy hogyan kellene oktatásra 
meg  egyebekre  pénzt  szerezni,  ide  meg  úgymond  kidobjuk  én  szerintem  a  pénzt.  A 
nagytöbbség nem ért vele egyet. A Kelet-Magyarországban is főcímként van, hogy robogót 
vásárolunk, mintha annyira jól állna Újfehértó. A múltkor sem támogattam, meg azelőtt sem, 
de most már meg főleg érintett vagyok, mert nagyon sokan megkerestek és ha az országos 
rendőrkapitány azt fogja mondani, hogy jogos az, hogy ott, azt a megállni tilos táblát nem 
oldja  fel  az  a  két  út,  akkor  törvényesen  tüntetést  is  fogunk szervezni  a  lakosságnak egy 
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nagyobb részével,  mert  nem értünk ezzel egyet.  Ráadásul ha beakarnak menni sok ember 
tisztázni ezeket a dolgokat, de be sem engedik Őket, betekintést sem engednek az anyagba. 
Csak  a  30.000.-Ft-os  csekkeket  utalják  kifelé.  Semmilyen  méltányosság  nincs.  Valamit 
kellene tenni, mert a lakosság nagyon fel van háborodva,  mert ez a 30 e Ft nagyon sok. Nem 
mindenkinek  van miből befizetni.  Nem érzem olyan súlyosnak ezt a megállást,  a bokrok 
mögé be van rejtve ez a tábla, ki emlékszik már rá, ha felér a központba. Ráadásul ott leálló 
sáv van fölfestve, ami azóta sincs eltüntetve. Széles az út, azelőtt taxi állomás volt ott, nem 
beszélve  arról,  hogy  nem  a  KPM  kezdeményezte,  hanem  Fekésházi  százados  Úr 
kezdeményezte. Én nem támogattam sem a robogó vásárolását, sem a pénz támogatást.  

Tóth András
Én a múltkor, amikor az 1 milliót megszavaztuk, akkor jegyzőkönyvbe mondtam, hogy nem 
fogok többet  olyan  előterjesztést  tenni,  ami a  rendőrség támogatására vonatkozik,  nem is 
tettem.  A múltkor  a  módosító  indítványt  nem  én  javasoltam,  nem  is  támogattam.  Most 
egyszerűen a korábbi döntés pontosításáról van szó. Nem is fogok, mindaddig, amíg az állam 
nem áll  jót  a  saját  feladatellátása irányába.  Mi csak kérhetünk a rendőrségtől  esetleg.  Ha 
egyéb nincs, a napirendi pont vitáját lezárom. Ki az, aki a határozat-tervezet elfogadja?

A  képviselő-testület  a  határozat-tervezetet  12  igen  szavazattal,  ellenszavazat  nélkül,  3 
tartózkodással elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

229/2009. (IX. 22.)

h a t á r o z a t a

az Újfehértó Rendőrőrs részére történő robogó jármű vásárlásról

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET

1./ a 208/2009. (IX. 03.) számú határozatát – visszavonja.

2./ a  2009.  évi  költségvetésben  a  Polgármesteri  Hivatal  fejlesztési  kiadásai  előirányzatát 
250.000 Ft-tal az általános tartalék terhére megemeli, ennek felhasználásával robogó járművet 
vásárol, melyet határozatlan időre az Újfehértó Rendőrőrs részére üzemeltetésre átad..

3./ A járműbeszerzés  fedezetét  a  2009.  évi  költségvetésében  az  általános  tartalék  terhére 
biztosítja.

Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester

  
12. napirendi pont megtárgyalása
12./ Előterjesztés egészségügyi ügyeleti gépjármű üzemeltetési feladatainak ellátásáról       
       (Írásbeli előterjesztés alapján)
       Száma: 3-231/2009. 
       Előadó: Tóth András polgármester

34



Tóth András
Az  előterjesztés  lényege,  hogy  próbálunk  költségtakarékosabbak  lenni,  illetve  próbáljuk 
nagyobb mértékben kihasználni a gépjármű adta lehetőségeket. Az ne tévesszen meg senkit, 
hogy egy  jogcímen  egy viszonylag  nagyobb  összeget  adtunk  át  az  Újfehértournak,  mint 
szolgáltatási díjat. Az sem célszerű már, ami korábban volt, hogy támogatásként adjuk a többi 
fedezetet,  hiszen az nem jelentkezik,  mint pozitív tényező,  amikor megítélik  számunkra a 
kormányzati  támogatást.  Az  idén  is  14  millió  forintos  tavalyi  támogatás  miatt  9,3  millió 
forintot kaptunk, holott a támogatásból kiindulva kaphattunk volna 17,75 milliót is. Úgy hogy 
valószínűleg más utat kell keresni, kb. sejtjük, hogy milyen irányba kell elmozdulni annak 
érdekében, hogy minél több állami forrást tudjunk adott önkormányzati forrás mellett, vagy 
csökkenő  önkormányzati  forrás  mellett  bevonni  a  tömegközlekedés  forrásába.  Bár  nem 
tudjuk, hogy még mi vár ránk. A költségvetésből ott szigorítást nem nagyon olvastam ki, nem 
tudom,  hogy  a  fogyasztói  árkiegészítéshez  fognak-e  nyúlni,  vagy  nem.  Lehet.  Az  adó-
törvénycsomagot  még  nem  láttam,  hogy  ott  abban  van-e  ilyesmi,  hogy  kevesebb 
visszaosztással számoljunk. A hivatalban ez létszámtöbbletet nem jelent, személyi juttatásban 
nem jelent  többletet.  Az Ügyrendi  Bizottság tárgyalta  egyhangúlag  támogatta  a  határozati 
javaslatokat. 

Nagy Sándor
Nekem az alapkoncepcióval van gondom és nagyon nagy félelmem, hogy még ez az egy 
önkormányzati társaság van meg és nehogy ez legyen az első lépcsője ennek a társaságnak a 
szétverésének. A Kht-nál is elmondtam az elején, hogy milyen irányba folynak a dolgok, most 
ezt így érzem- bár ne így legyen polgármester Úr- hogy ez az első lépcső odavezethet, hogy 
tudatosan szétverjük a tömegközlekedést, hogy utána valami más formában el tudjuk adni és 
esetleg utána valaki más  meg tudja venni és üzemeltetni. 

Tóth András
Valamennyi ügyeletben sofőri szolgálatot teljesítő sofőr, gépjárművezető túlmunkában végzi a 
munkáját, valamennyi. Azért ne mondja senki, hogy a túlmunkának a költségei olyan olcsók 
lennének. Itt még arról sincs szó, hogy létszámcsökkenés lesz. Arról lesz szó, hogy egyébként 
a státuszban lévő embereknek nem lesz kifizetve a túlóra. Ha nekem ez a hivatalban nem 
jelent  státuszbővülést,  és  nem jelent  költségbővítés,  akkor mi ebben a probléma.  Hol van 
ebben a tudatos leépítés. Még a buszban is gondolkodtunk. Azért, mert olyan tarifát használ 
az  Újfehértour,  amilyet  használ,  nem  veszik  igénybe.  És  külsősöknek  fizetik  ki  az 
intézmények  a  szolgáltatási  díjat  és  próbáltuk  megcsinálni,  hogy  átvesszük,  olcsóbb  az 
üzemeltetés, nekem mint önkormányzatnak ne kelljen már megfizetni az ÁFA-t, a biztosítási 
díjat, stb., Azért nem tettem erre javaslatot, mert neki épp az előbb említett 9,3 millió forintos 
támogatás  érdekében  bizonyos  kapacitást  produkálni  kell  és  csak  nagy  nehezen  tudtam 
rávenni  a  vezetőt,  hogy adjon  már  olyan  tarifát   nekünk,  meg  az  intézményeknek,  hogy 
érdemes  legyen  nekünk  vele  szállíttatni  és  bevételben  nagyobb  fedezeti  hányadot 
produkáljunk  az  állandó  költségeinek  a  megfizetésére.  Mert  amortizáció  van,  állandó 
költségek vannak, biztosítási költség van. És azt mondtam, hogy minél nagyobb a fedezeti 
hányad, annál kevesebb lesz az általános költség, mert nem mindegy, hogy az a busz 3.000 
km-t megy vagy 30.000. km-t.  Mert az amortizáció ugyanannyi lesz. Csak azért nem vettük 
át, mert kell ahhoz, hogy a kapacitást az tudja produkálni. Ott is meg volt a számítás. Nem 
arról van szó hogy hogy tudjuk tönkretenni, hanem hogy hogy tudjuk megúszni. Van-e még 
egyéb kérdés, ha nincs a napirendi pont vitáját lezárom. Ki az, aki az 1. számú  határozat-
tervezetet elfogadja?

A képviselő-testület az 1. számú határozat-tervezetet 13  igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, 1 
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tartózkodással elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

230/2009. (IX. 22.)

h a t á r o z a t a

Egészségügyi ügyeleti gépjármű üzemeltetési feladatainak ellátásáról szóló szerződés 
megszüntetéséről

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 

1./  2009.  szeptember  30.  napjával  az  Újfehértour  Kft.  és  az  önkormányzat  között  2005. 
március 01-.én, egészségügyi ügyeleti gépjármű üzemeltetési feladatainak ellátása tárgyában 
létrejött  közszolgáltatási  szerződés  közös  megegyezéssel  történő  megszüntetését 
kezdeményezi. 

2./  Felhatalmazza  a  polgármestert  a  közszolgáltatási  szerződés  megszüntetéséről  szóló 
megállapodás előkészítésére és aláírására.

Határidő: 2009. szeptember 30.
Felelős: polgármester 

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

A képviselő-testület  az  2.  számú  határozat-tervezetet  12   igen  szavazattal,  ellenszavazat 
nélkül, 1 tartózkodással (1 nem szavazóval ) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

231/2009. (IX. 22.)

h a t á r o z a t a

Egészségügyi ügyeleti gépjármű üzemeltetési feladatainak ellátásáról

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 

1./ a hatékonyabb feladatellátás érdekében, az egészségügyi ügyeleti gépjármű üzemeltetési 
feladatainak  ellátását  2009.  október  01.  napjától,  Újfehértó  Város  Képviselő-testületének 
Polgármesteri Hivatala szervezeti keretein belül kívánja biztosítani.

2./ felkéri a jegyzőt, hogy a feladatellátás biztosításához szükséges intézkedéseket tegye meg.

3./ felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat képviseletében a gépjármű üzemben 
tartásáról szóló szerződést aláírja.

Határidő: 2009. szeptember 30
Felelős: jegyző
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13. napirendi pont megtárgyalása
13./ Előterjesztés a „Fehértói Újság” alapító okiratának módosításáról       
       (Írásbeli előterjesztés alapján)
       Száma: 3-225/2009. 
       Előadó: Tóth András polgármester

Tóth András
Most kerül átvezetésre a szerkesztőnek a változása, illetve új  szerződésünk van, most már 
nem az INFORM MÉDIA-val dolgozunk, ennek az átvezetése van most itt.  Van-e kérdés, 
észrevétel,  vélemény?  Ha nincs  a  napirendi  pont  vitáját  lezárom.  Ki  az,  aki  a  határozat-
tervezetet elfogadja?

A  képviselő-testület  a  határozat-tervezett  14  igen  szavazattal,  ellenszavazat  nélkül,  1 
tartózkodással elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

232/2009. (IX. 22.)

h a t á r o z a t a

A „Fehértói Újság” alapító okiratának módosításáról

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET

a 36/2004. (III.  08.)  számú határozattal  alapított  „Fehértói  Újság” időszaki lap módosított 
alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja:

1.) Az alapító okirat 4.) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

4.) A szerkesztőség vezetőjének neve és címe:
Varró Zsolt
4244. Újfehértó, Debreceni u. 201.

2.) Az alapító okirat 5.) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

5.) A szerkesztőség címe:
4244.  Újfehértó,  Debreceni u. 201.

3.) felkéri a jegyzőt, hogy az alapító okirat egységes szerkezetbe foglalását végezze el és  a 
módosított adatokat jelentse be a Kulturális Örökségvédelmi Hivatalnak.

Felelős: jegyző
Határidő: azonnal
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14. napirendi pont megtárgyalása
14./ Előterjesztés alapító okiratok módosításáról       
      (Írásbeli előterjesztés alapján)
      Száma: 3-232/2009. 
      Előadó: Tóth András polgármester

Tóth András
Szóbeli kiegészítésem nincs. Az Ügyrendi Bizottság támogatta mind két határozati javaslatot. 
Van-e kérdés, észrevétel, vélemény? Ha nincs a napirendi pont vitáját lezárom. Ki az, aki az 1. 
határozat-tervezetet elfogadja?

A képviselő-testület az 1. számú határozat-tervezett 14  igen szavazattal, 1 nem szavazóval 
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

233/2009. (IX. 22.)

h a t á r o z a t a

az Újfehértó - Bököny Víziközmű Beruházási Társulás  alapító okiratának 
módosításáról

 A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 

1./ az Újfehértó  -  Bököny  Víziközmű  Beruházási  Társulás  185/2008.  (VII.  29.)  számú 
határozattal jóváhagyott alapító okiratának módosítását az alábbiak szerint elfogadja:

1.1./ Az alapító okirat kiegészül az alábbi 4.2. ponttal:

       4.2/ A költségvetési szerv létrehozásáról rendelkező határozat száma:  

Újfehértó  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének   a  185/2008.  (VII.  29.)  számú 
határozata
Bököny Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 114/2008. (VIII. 01.) KT. számú 
határozata

2./ az Újfehértó  -  Bököny Víziközmű Beruházási  Társulás  fenti  módosításokkal  egységes 
szerkezetbe foglalt alapító okiratát  a határozat melléklete szerint elfogadja.

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

Melléklet a 233/2009. (IX. 22. számú határozathoz

Újfehértó - Bököny Viziközmű Beruházási Társulás
-  módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt – 

ALAPÍTÓ OKIRATA
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A  3.  pontban  megnevezett  települési  önkormányzatok  képviselőtestületei  a  helyi 
önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény 16.-18. 
§-ai  alapján  jogi  személyiséggel  rendelkező  társulás  formájában  költségvetési  szervet 
alapítanak az alábbiak szerint.

1. A költségvetési szerv neve:
Újfehértó - Bököny Viziközmű Beruházási Társulás

A költségvetési szerv rövidítetett neve:
Nincs.

2./ Székhelye: 
4244 Újfehértó, Szent István u. 10.

3./ Az alapítók neve, székhelye:
Újfehértó Város Önkormányzata 4244 Újfehértó, Szent István u. 10.
Bököny Község Önkormányzata, 4231 Bököny, Kossuth u. 3.

4.1/ Az alapítás időpontja:
2008. augusztus 05.

 14.2/ A költségvetési szerv létrehozásáról rendelkező határozat száma:  

Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének  a 185/2008. (VII. 29.) számú 
határozata
Bököny Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 114/2008. (VIII. 01.) KT. 
számú határozata

25./ A költségvetési szerv gazdálkodási jogköre:

Az  előirányzatai  feletti  rendelkezési  jogosultság  tekintetében  teljes  jogkörrel  rendelkező, 
önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv. 

36./ Szakágazat szerinti besorolás: 
422100 Folyadék szállítására szolgáló közmű építése 

TEÁOR:4221

7./ A költségvetési szerv alaptevékenysége:

TEAOR 4221           Folyadék szállítására szolgáló közmű építése 
  4291              Vízi létesítmény építése”

4Szakfeladatszám:   422100                              Folyadék szállítására szolgáló közmű építése

1 Az alapító okiratot kiegészítette Újfehértó Város Képviselő-testületének……../2009. (IX.22.) számú határozata
Bököny Község Képviselő-testületének ……/2009. (IX….) számú határozata

2 Módosította: Újfehértó Város Képviselő-testületének 157/2009. (V.27.) számú határozata
Bököny Község Képviselő-testületének 95/2009. (V.22.) számú határozata

3 Módosította: Újfehértó Város Képviselő-testületének 157/2009. (V.27.) számú határozata
Bököny Község Képviselő-testületének 95/2009. (V.22.) számú határozata

4 Kiegészítette:   Újfehértó Város Képviselő-testületének 157/2009. (V.27.) számú határozata
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                                 429100                             Vízi létesítmény építése

A költségvetési szerv közfeladata:
Az alapítók a  társulást  a  helyi  önkormányzatokról  szóló 1990 évi  LXV. törvény 8.  §  (1) 
bekezdésében szabályozott épített és természeti környezet védelme, csatornázás, valamint a 
vízgazdálkodásról szóló 1995. évi VII. törvény 4. § (1) bekezdés a.) pontjában szabályozott, a 
helyi  víziközüzemi  tevékenység  fejlesztésére  vonatkozó  –  a  vízgazdálkodás  országos 
koncepciójával  és  a  jóváhagyott  nemzeti  programokkal  összehangolt  tervek  kialakítása  és 
végrehajtása,  továbbá  4.  §  (2)  bekezdés  b.)  pontjában  szabályozott  szennyvízelvezetés 
közszolgáltatásra irányuló önkormányzati közfeladatok megvalósítására hozzák létre. Ennek 
keretében a társulás útján közös beruházásként a  társulási  megállapodás 3.  pontjában leírt 
beruházási  projektet  valósítják  meg.  A beruházás  forrása  az  Európai  Unió  Környezet  és 
Energia Operatív Program keretében szennyvízelvezetés és tisztítás KEOP-1.2.0. kódszámú 
pályázati konstrukcióban igényelt támogatás és azt kiegészítő saját erő.

A társulás  vállalkozási  tevékenységet  a  fenti  beruházási  cél  megvalósítása  érdekében,  az 
ahhoz szükséges  mértékben jogosult  végezni.  A saját  erő  biztosítása  érdekében a  társulás 
jogosult  bankhitelt  felvenni,  az  alapító  önkormányzatok  kezességvállalása  és  a  beruházás 
aktiválása utáni törlesztés átvállalása mellett.

58./ A fenntartó, irányító, felügyeleti szerv neve és címe: 
Újfehértó - Bököny Viziközmű Beruházási Társulás Tanácsa
4244. Újfehértó, Szent István u. 10.

9./A költségvetési szerv vezetőjének kinevezési rendje:
A költségvetési szerv vezetője a társulás elnöke, akit az alapító önkormányzatok képviselőiből 
álló társulási tanács a tagjai közül választ, a jelenlevő képviselők kétharmados szótöbbséggel 
hozott ( 2 társulási tag esetén egyhangú) szavazatával.  Akadályoztatása esetén jogkörét az 
ugyanilyen módon megválasztott elnökhelyettes gyakorolja. 

610./  Működési területe:                  Újfehértó Város Önkormányzata közigazgatási területe
                                              Bököny Község Önkormányzata közigazgatási területe

711./ Típus szerinti besorolás:
A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló CV. törvény szerint:
A tevékenységek jellege alapján: Közszolgáltató költségvetési szerv
Közszolgáltató szerv fajtája: Közüzem

812./ Az intézmény képviseletére jogosult: a társulás elnöke

913./ Foglalkoztatottakra vonatkozó foglalkoztatási jogviszony: Megbízási jogviszony

Bököny Község Képviselő-testületének 95/2009. (V.22.) számú határozata
5 Módosította:     Újfehértó Város Képviselő-testületének 157/2009. (V.27.) számú határozata

Bököny Község Képviselő-testületének 95/2009. (V.22.) számú határozata
6 Kiegészítette:   Újfehértó Város Képviselő-testületének 157/2009. (V.27.) számú határozata

Bököny Község Képviselő-testületének 95/2009. (V.22.) számú határozata
7 Kiegészítette:   Újfehértó Város Képviselő-testületének 157/2009. (V.27.) számú határozata

Bököny Község Képviselő-testületének 95/2009. (V.22.) számú határozata

8 Kiegészítette:   Újfehértó Város Képviselő-testületének 157/2009. (V.27.) számú határozata
Bököny Község Képviselő-testületének 95/2009. (V.22.) számú határozata

9 Kiegészítette:   Újfehértó Város Képviselő-testületének 157/2009. (V.27.) számú határozata
Bököny Község Képviselő-testületének 95/2009. (V.22.) számú határozata
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Újfehértó, 2008. augusztus 05. 
 
             Tóth András       Piskolczi Géza
             polgármester                                        polgármester

Újfehértó Város Önkormányzata     Bököny Község Önkormányzata

Záradék:
Az alapító okiratot az alapító önkormányzatok képviselőtestületei az alábbiak szerint hagyták 
jóvá:

Újfehértó  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  185/2008.  (VII.  29.)  számú 
határozatával
Bököny  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  114/2008.  (VIII.  01.)  KT.  számú 
határozatával

Az Alapító Okirat módosításait 

Újfehértó  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  157/2009.  (V.27.)  számú 
határozatával

Újfehértó  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  …/2009.  (IX.22.)  számú 
határozatával

Bököny  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  95/2009.  (V.22.)  KT.  számú 
határozatával 
Bököny  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  ……/2009.  (..…..)  KT.  számú 
határozatával hagyta jóvá.

Jelen   Alapító  okirat  Újfehértó  Város  Képviselő-testülete   185/2008.  (VII.  29.) számú, 
Bököny Község Képvsielő-testülete 114/2008. (VIII. 01.) KT. határozatával elfogadott alapító 
okirat és Újfehértó Város Képviselő-testülete 157/2009. (V.27.) számú és a ……../2009. (IX. 
22.) számú valamint Bököny Község Képvsielő-testülete 95/2009. (V.22.) KT. számú és a…../
2009. (IX. ……) számú határozatában megfogalmazott módosításokkal egységes szerkezetbe 
fogalt - szövegét tartalmazza.

Újfehértó, 2009. szeptember ……

             Tóth András       Piskolczi Géza
             polgármester                                        polgármester
Újfehértó Város Önkormányzata  Bököny Község Önkormányzata

15. napirendi pont megtárgyalása
15./ Tájékoztató az Újfehértón működő (bejegyzett) civilszervezetek és a helyi önkormányzat
       viszonyáról       
       (Írásbeli előterjesztés alapján)
       Száma: 3-242/2009. 
       Előadó: Juhász Istvánné alpolgármester
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Tóth András

Az előterjesztőnek szóbeli kiegészítése nincs. A Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága tárgyalta, 
egyhangúlag támogatta a tudomásul vételét. Van-e kérdés? Ha nincs Ki az, aki a tájékoztatót 
tudomásul veszi? 

A képviselő-testület a tájékoztatót 15 egyhangú igen szavazattal tudomásul vette. 

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

Tóth János
A Mályváskerti iskolánál és óvodánál van egy 30-as tábla, és kérik az emberek, hogy egy 
kiegészítő táblát reggel 6-tól este 18-ig. tegyenek ki.  

Tóth András
Utána a Görgey út feloldja. 

Tóth János
A következő a Mályváskerti iskola tornaterme. Amíg ott vagyunk focizunk, fizetjük a bérleti 
díjat, - nem tudom minden csapat fizeti-e? Amíg nem fizettük a bérleti díjat, addig lefestettük 
a lábazatot, a rácsot felszereltük a kaput mi heggesztettük, olyan állapotban van a terem fala, 
hogy a vakolat már a durizol falig le van válva. A takarítással kapcsolatban, nem tudják úgy 
takarítani a termet, mert ha van egy labda elkapja a gyereket elkapja napközben is, ez már 
csúszás és balesetveszélyes. Igazából, most szerintem két zsák vakolóanyagból meg lehetne 
oldani. Ezt visszajavítani, most amíg időben kijavítható. A következő a nyílászárók, van ez 
ismerősöm, hogy a önrész nélkül - önkormányzatnak nem kell önrészt  fizetni.  Ezt ha kell 
utánanézek. A következő a polgárőrség autó pályázata hol tart? 

Tóth András
Egy nyert, de a szolgálatoknak a gyakorisága azt igazolja, hogy valószínűleg a Mályváskert 
fogja kapni. De még nincs aláírva a támogatási szerződés.  

Nagy Sándor
Megjelent  a  UMVP IV-es  tengely  LEDER  rendelete  a  129/2007.  (IX.  17.)-es,  honlapon 
elérhető  és  a  hozzákapcsolódó  saját  célterület-tervező  elérhető  október  1.,  és  31  között 
adhatóak be a pályázatok, az űrlapok a jövő héttől érhetők el a honlapon. A III. tengely 4. 
intézkedése november 1-és november 30 között fog megnyílni. A feltételekről még nem tudok 
pontos információt, mert még egyeztetés alatt van a minisztériummal, és akkor azt mondták, 
hogy  hozzányúlnak  a  rendelethez.   Várhatóan  tovább  fogják  szigorítani  a  rendeletet,   - 
elsősorban a mikrónál a támogatható tevékenységi körök azok, amelyek továbbszűkülnek, de 
egyébként maga az intenzitás az ugyanaz.

Tóth András
A mikrónál azért egy-két érdekes célt támogattatok, vidékfejlesztés címén. Azt azért el kell 
ismerni.  

Buczkó Ágnes
Előre türelmedet, meg segítségedet is kérem polgármester Úr, mert a bizottsági ülésen amit 
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mondtam,  csak  ahhoz kapcsolódnék,  ugyanis  a  művelődési  ház  zárva  lesz  a  fűtési  idény 
idejére.  A  mi  iskolánkat  nagyon  sok  program  érinti,  és  tudom,  hogy  óvodásokat, 
nyugdíjasokat  is,  tehát  én  azt  kérném,  hogy  erre  az  időre,  amíg  el  nem  készül,  amit 
felajánlottál – az uszoda és annak az a részre, amit felajánlottál erre a célra- tehát erre az időre 
mégse legyen bezárva a művelődési ház. Ez nem csak az iskola, hanem más területek kérése 
is. A másik, a könyvtár is költözik, nem lehetne-e erre végleges helyet találni, úgy hallottam, 
hogy a galériával együtt a kollégiumba költözik. Nem lehetne ennek végleges helyet találni. 
Az tényleg egy jó ötlet volt, hogy oda kerül a kollégiumba. Még visszakapcsolva az előbbi 
témához, tudom, hogy voltak egyeztetések a kazán területén is, nem lehetne-e ezezek még 
egyszer felvetni és megkeresni, mert ez így nem olyan jó. Mert ha csak tényleg  3-4 hónapról 
van szó, mert az előzetes terv szerint szilveszter után átadás, akkor az lenne a tiszteletteljes 
kérésem, hogy segíts rajtunk, és természetesen tudom, hogy eddig is segítettél, mert mondtad, 
hogy a szalagavató időpontjára rendben lesz, de lenne még más is. 

Tóth András
Én ezt a szándékot még valamikor, február környékén az előző télen jeleztem, hogy vélhetően 
tarthatatlan  lesz  a  létesítményt  ilyen  költségen  üzemeltetni.  Kértem mindenkit,  hogy úgy 
próbálja szervezni a rendezvényeit, programjait, hogy ebben az időszakban ne legyenek. Tehát 
szeptember 1-től október végéig az két hónap. Március 1-jétől még a tanév végéig az még 5 
és fél hónap. Kértem, hogy próbáljuk így csinálni. Lehetnék demagóg és azt mondanám, hogy 
ennek a háznak a létesítménynek az üzemeltetése pld, két hónapban annyiba kerül, amennyi 
pénzt most nem tudtunk kiosztani ebben az évben a civileknek, - egyenlőre. Egy 6 hónapos 
időszakban háromszor annyiba kerül, mint amit nem tudtunk a civileknek kifizetni.  Ha én 
fölteszem a kérdést, hogy fűtsünk, vagy világítsunk ész nélkül ebben a házban, azért, hogy 
néha rendezvényt tartsuk, vagy pedig? Ez a dolog lényege. Én tényleg azt mondtam, hogy 
korszerűtlen  ez  az  egész.  Törekszünk  rá,  hogy  megoldás  legyen.  Elkészítettük  a 
rekonstrukcióját  a  fűtésnek,  meg  a  színházteremnek,  a  pinceklubnak,  az  előtérnek.  A 
városközpont rehabilitációban megpróbáljuk megint besuvasztani. A három hagyatéknak az 
elhelyezése nem gondolom, hogy ez  méltó  helye  lenne,  ráadásul  nincs  is  hely,  olyan fal, 
ahová fel lehetne ezeket akasztani. Azért mert nem fogadta be a városközpont rehabilitációs 
projekt a  kastély az akkor elképzelt felújítását, ezt átdolgoztattam. Most kifejezetten arról 
szól, hogy kutatókönyvtár, egy városi galéria, egy igényesen kialakított –amit leadtatok két 
tanterem, annak az egybenyitásával, egy olyan kamaraterem nyitása, ahol meg tudjuk oldani a 
házasságkötő  teremnek  a  problémáját,  a  kamaradaraboknak,  a  konferenciára,  testületi 
ülésekre,  egy  olyan  rendezvénytermet  tudjunk  csinálni,  -  de  ehhez  is  az  kell,  hogy  ha 
igényesen akarom megcsinálni, akkor pályázati forrást kell hozzá rendelni, erre tesszük meg a 
kísérletet.  A könyvtárra vonatkozóan volt egy pályázatunk, ami nem nyert  sajnos. Az arra 
irányult,  hogy  részlegesen  csináljuk  meg,  -  nem  sikerült.  Nem  tudunk  mást  csinálni, 
parázspénzből én úgy gondolom, hogy azt az épületet rendbe rakni nagyon sok pénz ahhoz, 
hogy olyan színvonalú  legyen ahhoz,  hogy méltó legyen,  egyrészt,  hogy igényes  kultúrát 
műveljünk és a három hagyatéknak is méltó helyet találjunk. Én azt mondom, hogy a projekt 
megvan és próbáljuk meg sok helyre beadni, de parázspénzből nem tudjuk megoldani.  A 
háznál is azt mondom, hogy nem akarom bezárni a házat, van olyan is, aki azt mondta, hogy 
kérné akkor is, ha nincs fűtés, mert meg tudja oldani, hogy legyen. Én nem akarom bezárni, 
de  garantálni  nem  tudom,  hogy  lesz  nekünk  arra  pénzünk,  hogy  milliós  gáz  számlákat 
fizessünk ennél a háznál. Én felajánlottam azt, hogy a Kht. megüresedett helyére költözzön át 
a  könyvtár.  Kötelezővé  nem teszem,  én az  ingatlannak a  kezelője  vagyok,  nem pedig  az 
intézmény. Ha az intézmény nem akar elköltözni, akkor nem fog.  De még egyszer mondom, 
hogy nem tudom garantálni azt, hogy tudom finanszírozni. Ezt úgy is meg tudnám oldani- 
hogy hagyom- hogy kikössék a gázt, meg a villanyt  és akkor ugyanott vagyok. És akkor 
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eljátszanám azt,  hogy most  nincs  pénz és   most  milyen  szörnyű helyzetben  vagyunk.  Én 
szeretném őszintén elmondani, túl sok ennek a szerkezetnek a rezsije. Úgy gondolom, hogy 
azokat  a  milliókat  -   az  imént  említett  célok  is  sokkal  hasznosabbak.   Amit  mondtam 
alternatívaként a rendezvénycsarnokot, ha esik, ha fúj, ha üres, ha tele van, ott az üzemeltetési 
költség ugyanaz.  Tehát nekünk arra  kell  törekednünk,  hogy megtölteni  élettel  azt  a házat, 
gyakorlatilag,  14 év után – egy évvel a határidő lejárta előtt  azt  az épületet  le kell  lakni. 
Annyit kell használni, hogy utána egy év alatt feltudja úgy újítani, hogy ilyen szinten neki át 
kell adni. Tehát belül azt teljesen ki kell használni, mert akkor a leghatékonyabb. Mert akkor 
szolgálja a helyi társadalmat, és akkor bevételben is akkor jelent nekünk sokat. Ha semmi 
nem történik, akkor is fizetni kell, ha egy gyerek bele nem úszik akkor is, ha meg állandóan ki 
van használva, ha eltudjuk adni a reggeli és esti időket is, akkor is ugyanannyit kell fizetni. A 
csarnoknál ugyanannyit. Ha 12 órától estig pattog a labda, akkor is annyit fizetünk, meg ha 
senki nincs benne, akkor is annyit fizetünk. Ez egy külön szervező munka. Ezt egy külön 
érzékenyégi vizsgálat, hogy milyen tarifákat alkalmazzunk, hogy a legnagyobb bevételt hozza 
az önkormányzatnak. Nem lesz egyszerű. De mondom, én nem fogom bezárni a házat, de nem 
tudom garantálni. Nonszensz, itt megfagyott a víz, amikor 800 ezer,  meg egymillió forintos 
gázszámlát fizettünk, megfagyott az előtérben akkor is a víz. Nem tudunk belefeccolni annyi 
pénzt csak úgy,  ha pályázati  forrást találunk rá.  Igazság szerint  ezt-  lehet hogy le kellene 
bontani úgy ahogy van- valaki azt mondta, hogy nagyobb lenne a Fő tér is. De tényleg annyira 
korszerűtlen.  Tényleg ezt  szokták választani egyébként,  akár  Debrecent nézzük meg,  akár 
Nyírbátort nézzük, azzal kezdték, hogy a korszerűtlen üzemeltetésű épületet letakarítottak, és 
próbáltak  helyette,  egy  funkciójában  is  más,  meg  az  üzemeltetésében  is  más  épületeket 
odapakolni.  De  ezt  megint  nem  tudjuk  megtenni,  mert  ez  is  alternatíva  volt.  Felettük  a 
kérdést, hogy azt célozzuk meg, hogy csinálunk egy homlokzatában megújított új művelődési 
házat, és akkor kimerítjük azt a pályázati keret-lehetőséget ami egyébként illetné Újfehétót és 
akkor másra nincs. Akkor azt fogalmaztuk meg, hogy inkább az alapinfrastruktúrára fogunk 
rámenni, ezt valamilyen szinten megpróbáljuk kezelni. Szerintem egyébként nem volt rossz 
döntés, kétségtelen rengeteg szükséglet van a városban. Nem tudjuk kielégíteni ezeket. 

Kovács Sándor
Nekem az a fájdalmas a művelődési ház kérdésében, - emlékszel rá Nagy képviselő Úr- hogy 
a  te  idődben is  készült  tervdokumentáció.  Az egész becsomagolásával  van gondom. Ez a 
testület, meg Te polgármester Úr, meg az egész Frakció is, meg az egész képviselő-testület 
akként kezdte el 2006. évi ciklust, hogy első körben itt két felújítási lépcső is megtörtént ezen 
a házon. Egyrészt a teljes homlokzat felújítás, másrészt ennek a teremnek a teljes felújítása. 
Tehát valahol most ezzel a döntéssel, amit úgy hozunk meg, vagy hozol meg, hogy bezárjuk 
ezt a művelődési házat, az egész bezárásnak rossz az üzenete a polgármester úr részéről is és a 
testület  részéről  is.  Azt  üzeni,  mintha  a  kultúra  a  művelődés  valamilyen  szinten  nem  a 
megfelelő polcon lenne jelen pillanatban Újfehétón. Miközben azt is megértem, hogy az a 
sportcsarnok  és  művelődési  ház  részen  helyet  is  adhat  azoknak  a  rendezvényeknek  amit 
egyébként ebbe az épületbe tervezünk de valójában ma most a te szádból is többféle verzió 
hangzott el. Egyik pillanatban azt éreztem, hogy szíveden viseled ennek az épületnek a sorsát, 
mert még megannyi pályázati tervdokumentációban gondolkodunk. Aztán három mondattal 
később meg, lehet, hogy jobban járnánk, ha lebontanánk az egészet. Nincs ciklusokon, meg 
polgármestereken túlmutató koncepciója erre  vonatkozóan ennek az újfehértói  vezetésnek, 
hogy  akkor  mos  mitévők  legyenek.  Valószínűleg  el  kellene  dönteni,  hogy  a  részleges 
felújításban,  vagy  a  komplett  felújításban,  vagy  teljesen  új  helyszín  megvalósításában 
gondolkodjunk, mert  csak öljük bele a milliókat,  aztán mégis úgy döntünk, hogy eladjuk, 
vagy  odaadjuk  valakinek.–  Beleöltünk  kerítéslebontástól  kezdve,  meg  a  környezetében 
legalább 40 millió forint körüli pénzt, nem feltétlenül önkormányzati, hanem pályázati pénzek 
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felhasználásából – miközben a mai gazdasági helyzetben ennek a piaci értéke a másfélszerese 
én  azt  gondolom,  mert  óriási  terhet  fog  az  átvenni,  aki  egyáltalán  működtetni,  vagy 
üzemeltetni akarja. Döntsük el, hogy most beleölünk, vagy új koncepcióban gondolkodunk. 
De most  így és  úgy is  gondolkodunk.  Nincs  eldöntve.  Ettől  Neked felelőssebben kellene 
irányítani ebben a kérdésben a testületet, vagy minket, hogy milyen irányban gondolkodjunk. 
Mert általában megszavazzuk azokat az elképzeléseket, ami egyébként megszületik benned. 
Néha féket teszünk ebbe a dologba, de döntsük már el, hogy ez lesz, vagy az a sportcentrum a 
művelődés  központja.  Bár  azt  mondom, hogy oda öltönyösen színházi  előadásokra beülni 
nehézkes.  Megint  más  egy koncert.  Valamilyen  szinten  egymás  mellett  kell  futtatni  ezt  a 
dolgot, és akkor milyen mélységig újítjuk fel ezt? Hozzáteszem, hogy a teljes víztelenítése, 
meg a rendszer teljes kiürítése nem oldja meg. Meg old olyan 6-700 eFt-os  fűtésszámlát - 
látok itt elcsúsztatva - , de a korróziós folyamatok akkor fognak igazán beindulni ezekben a 
csőrendszerekben, ha a teljes leürítése megtörténik ezekben a rendszerekben. Ott ahol hibás, 
meg rozsdásodás van ezekben a rendszerekben lassabbak ezek a folyamatok, azt majd hogy 
mennyi problémát okozunk ezzel, az majd a feltöltés pillanatában fog kiderülni. Egyébként 
meg egy fél év alatt egy fűtetlen épület vakolatának nem tesz jót, ezeknek a faburkolatoknak 
sem. Nem tudom, hogy okozhatunk-e annyi kárt,  amennyit  nyerünk 4-5 hónapra, vagy mi 
van, ha nem nyer a pályázat. Vagy nem készül el. Tehát azt is látjuk, hogy január, februárnál 
hamarabb  az  uszoda  nem  lesz  kész.   A sportcsarnok  szerintem  jövő  nyárnál  nem  lesz 
hamarabb használható.  De lehet,  hogy csak ősszel.  És mi lesz akkor,  hozunk egy döntést, 
hogy még nem folytatjuk a művelődési ház működtetését, hanem toljuk a bezárás állapotát. 
Érdekelni fogja az embereket, hogy miért öltünk ebbe az épületbe, ha csak azt látják, hogy ez 
a következő év októberéig a kihasználatlanul ott fog állni. 

Tóth András
Én nem mondtam azt hogy, le akarom bontani az épületet. én azt mondtam, hogy van aki azt 
mondja,  hogy  jobb  lenne  lebontani  mert..,.  Másrészt  szakemberek  dolgoznak  ezeken  a 
területeken,  nyilván  nem  fogjuk  szétbarmolni,  azt,  ami  értékként  rendelkezésünkre  áll. 
Megtudtuk oldani kastélyban is, hogy ne kelljen az egész épületet fűteni, meg tudtuk oldani 
fűtés-szakaszolással. Ott sem kapcsoltuk ki. Azt azért lehet látni, hogy 1 foknak a biztosítása 
az általában normál szinten is 6,5 %-kal nagyobb energiafelhasználást jelentett.  Kicsit jobban 
oda kell figyelni. Mindig azt mondtam. Tavaly december 29-én teltházzal ment egy előadás, 
teleszuszogták az emberek a színháztermet, mégis majdnem megfagytak az emberek. Majd 
megőrültem, amikor megláttam a 721 ezer forintos gázszámlát. Kétségtelen, el kell menni 
színházba, csak adja meg a választási lehetőséget, hogy mondjuk az a négy színházi előadás, 
mondjuk szeptember 1-és október 31-között,  illetve március 1. és mondjuk a szezon vége 
között legyen. Nem tudjuk megszervezni, hogy akkor legyen négy színházi előadás? Nem is 
beszélek arról, hogy a próbálkozásoknál egy tartalmas mély daraboknál nem tudsz behozni 
emberkéket Újfehértón. Csak populáris, vidám darabokra tudjuk megtölteni a színháztermet. 
Meg lehetne azt oldani, hogy ne feltétlenül decemberben, meg januárban kelljen feltétlenül 
színházba járni, igen ez lenne a méltó helye, hogy itt menjen az ember színházi előadásra. 
Talán  meg  tudjuk  azt  szervezni,  hogy erre  is  legyen  tekintettel,  hogy az  üzemeltetés  az 
menjen. Az uszodánál nem tudom, hogy mikorra lesz kész Én annak vagyok a híve, hogy ne 
centrumok  legyenek,  hanem decentrumok.  Tehát  nem egy  központban  kellene  a  kultúrát 
beszervezni,  hanem a városban több helyen kellene ilyen létesítményeket is,  meg működő 
közösségeket  látnunk  ahhoz,  hogy  igazán  kultúráról  tudjunk  beszélni.  Mert  ez  egyfajta 
passzívitás, hogy azt mondom, hogy itt egy kulturális központ és aki kultúrát akar, az jöjjön 
ide. Egyrészt ezt is mondhatom, meg azt is mondhatom, hogy megpróbálok oda menni és 
akkor ott, azokban a közösségekben művelni a kultúrát. 
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Molnárné Mészáros Ágnes
Már tavaly is láttuk ezt a problémát, és polgármester úr is látta ezt a problémát, és tavaly lett 
volna lehetőségünk, hogy ezt vállalkozásban kiadjuk. És nem egy személyre szabottan, vagy 
még a mai napig sem tudom, hogy miért úgy döntöttek és miért nem úgy, hogy adnak egy 
lehetőséget,  hogy vállalkozásba  kiadjuk.  Nem itt  állnánk,  ha bármelyik  vállalkozó nyerné 
meg, az biztos, hogy nem zárta volna be öt- hat hónapig. Ettől csak jobb lehetőségek lettek 
volna.  Sokkal  másabb  pályázati  lehetőségek.  Felpezsdült  volna  Újfehértó  kultúrája.  Most 
megint itt  vagyunk, és gondolkodunk rajta, hogy mit csináljunk. Lehetőséget kellett  volna 
biztosítani  valakinek,  vagy  valakiknek,  és  most  itt  savanyítunk,  talán  nem  a  bezárás 
következne. Akkor a döntés a kezünkben volt, meg tudom is hogy mi miatt dönttött úgy a 
nagy többség, de akkor már tudtuk, hogy nem lesz pénz az üzemeltetésre, tudtuk, hogy milyen 
drágák a számlák, tehát ez várható volt. Legalább ne csodálkozzunk rajta, ha a nagy többség 
úgy döntött. 

Tóth András
Az kétségtelen, hogy a mai kultúrának a mai világban egy elég jelentős hányada arra irányul, 
hogy fizessék meg a szolgáltatást igénybe vevők. Sajnos a háznak kevés ilyen bevétele van. 
Valamennyi a közművelődéssel kapcsolatos pályázat nem itt készült a házban, mind benn a 
polgármesteri hivatalban. Amikor szakértő partnerként hívtuk az intézményt, akkor is nagy 
nehezen tudtuk bekapcsolni a pályázatba. Mindent a hivatalban készítettük. A jövő évről meg 
megint egyszerűen a költségvetési törvényjavaslat kiveszi a közművelődési normatívát. Most 
is  beletolunk X forintot,  akkor  képzeljük el,  hogy jövőre mennyit  kell  beletolni.  Ebben a 
városban nagyon sok ember vallja azt, hogy működjön egy centrum, és nagyon sok van, aki 
úgy gondolja, hogy mennyit tolunk még be egy ilyen szintű működésbe. Én azért kerestem az 
ötletet,  hogy  hogyan  tudjuk  elmozdítani  valamilyen  irányba,  hogy  próbáljuk  ezt  a 
„pénzcsináló” kultúrát is, mert erre is van igénye valakinek, azt is bevonni. Vagy elérni azt, 
hogy kontroll alatt lenne az, hogy mennyi a telefonszámla? Nem csak ebben az intézményben, 
hanem van több intézményünk is, amikor kontroll alatt kellene tartani bizonyos költségeket, 
és nem tudnak bizonyos költségelemeket tartani, mert itt is el tudom mondani, hogy hányszor 
szóltak nekem,  hogy hányszor  égett  a  villany?  Miért?  Nem hiszem,  hogy vagyonvédelmi 
szempontok alapján égett, úgy maradt. Nem ezzel akarok példálózni. Hihetetlenül sok megy 
el, amit biztosan hasznosabban tudnánk felhasználni. És ez nem egy kitüntetett létesítmény. 
Ági gondoljál bele, hogy a családsegítőt hány helyre pakoltuk már az elmúlt három évben. 
Vagy  struktúrájában  hányszor  változtattuk  meg.  De  annak  érdekében,  az  elhelyezését  is 
változtattuk. De a SZOSZOK-at is változtattuk. Megpróbáltuk megértetni velük, hogy ez azért 
szükséges, hogy… . ! Tulajdonképpen egy biztonságot is tudtunk nyújtani, hogy lesz holnap, 
meg holnapután is a számukra is. Az idei év így alakult, mert ki gondolta, hogy így alakulnak 
a globál- folyamatok, meg így bánnak velünk a bankok is. Meg nyilván nem szívesen adja 
vissza az elnyert pályázatokat, meg nem szívesen állítja le az elkezdett beruházásokat, mert 
arra is szegődtünk, nem csak egy üzemeltetésre. Akkor most melyik ujjunkat harapjuk meg! 
Van, akinek az egyik fáj, van akinek a másik. Azon vitatkozunk. 

Szabóné Belme Ildikó
Jelezték a Lujza utcáról, hogy ahogyan a PACOM Kft-től jönnek kifelé, az elkészült kerékpár 
út, állandóan tele van törmelékkel, ahogyan kerékpároznak balesetveszélyes.  

Tóth András
Óvatosan biciklizzenek, mert a rendőrség megbünteteti Őket, még nem kerékpár út, amikor 
készen  lesz,  akkor  le  kell  tisztítani  az  útpadkákat,  sárrázókat  kell  készíteni.  Ezeket  majd 
rendezni kell.  Gondolkodunk valamifajta füvesítésben is.  Bár épp arról vitatkoztunk, hogy 
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hány cm-es aszfalt kerül rá, mert azért, ha most befüvesítjük és lentebb lesz az aszfalt, akkor 
nem biztos, hogy jó döntésnek bizonyul a füvesítés. 

Mivel egyéb kérdés, észrevétel, vélemény nem hangzott el, Tóth András a nyilvános ülést 17 
óra 55 perckor bezárta. 

K. m. f. 

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